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Előszó az első kiadáshoz

A műveltség terjesztése iránt elkötelezett magyar értelmiség, a felnőtt és a diák
társadalom bizonyára elégtétellel veszi kezébe e kis lexikont. Bántó hiányt igyek
szik - legalább részben - pótolni. Szinte érthetetlen, hogy a felszabadulás óta 
eltelt több mint négy évtizedben nem akadt szerzői együttes, szerkesztőség, 
illetve kiadó egy ilyen vállalkozás megszervezésére, lebonyolítására. Hiszen egy 
diáklexikon szerkesztése sem a régen várt nagy nemzeti enciklopédia, sem kisebb 
szaklexikonok megjelenésének nem függvénye!
Szinte bizonyos, hogy ennek a színvonalas alaplexikonnak legbuzgóbb és leglel
kesebb használói a tanulóifjúság köréből toborzódnak majd. Hiszen a szerzők a 
címszavak összeállításakor a középiskolai korosztályok igényeit vették elsősor
ban figyelembe. Meggyőződésem, hogy e munka éppen e korcsoportban talál 
majd legtermékenyebb talajra. Ki ne emlékeznék közülünk, idősebb és fiatalabb 
felnőttek közül saját serdülőkorának, ifjú felnőttségének olthatatlan kíváncsiságá
ra és tudásszomjára! Ez az életszakasz - többek között - a szorgos szótár- és 
lexikonolvasás korszaka is!
A szélesebb értelemben vett művelődni vágyó olvasóközönség köreiben is bizo
nyára sikeres lesz ez a tömör, korszerűen szerkesztett munka. Hiszen az informá
ciók túláradásának mai időszakában szilárd és hiteles ismeretekre, megbízható 
tájékozódási pontokra vágyunk, biztos orientálást kívánunk! Csak sajnálni lehet, 
hogy - kényszerű terjedelmi okokból - a műveltség egyes fontos területei nem 
tükröződnek a címszavak sorában. De joggal bízhatunk abban, hogy ez a könyv 
kezdet és komoly garancia! A hivatástudattól vezérelt avatott szerző- és kiadókö
zösségnek lesz majd lehetősége még színesebb, terjedelmesebb és gazdagabb 
kiadások megjelentetésére. E reménnyel gratulálok a szerzőknek, szerkesztők
nek, s ajánlom e lexikont minden korosztályú használójának.

Ádám György 
az MTA rendes tagja
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Bevezetés

1. Kislexikonunk - távoli műfaji rokona az angolszász nyelvterületen elterjedt 
„középiskolai szótároknak” - merőben újszerű vállalkozás a magyar lexikon- 
kiadásban. Nem szótár, noha sok szócikke az értelmező szótárakra, vagy éppen 
az idegen szavak szótáraira emlékeztet. S nem is igazi lexikon, bár egyes cikkei 
tömör jellemzéseket, meghatározásokat adnak, sőt sok rövid életrajzot is.
Iskolai kislexikon, alaplexikon - e két munkacímmel emlegettük magunk közt 
készülése során. Iskolai - mert elsősorban iskolások igényeinek kielégítésére 
hoztuk létre. Középszintű műveltségi anyagot ölel fel, a 12-18 éves korosztályok 
érdeklődésének, befogadóképességének megfelelően. Alaplexikon - mert a la
pok, az ismeretterjesztő s a közkeletű szakirodalom, a szépirodalom olvasásához 
szükséges ismereteket tartalmazza minden korosztály számára érthetően. 
Különbözik tehát minden korábbi egykötetes lexikontól, hiszen azok általában 
feltételezték használóik alapműveltségét. E mű szerzői, szerkesztői igyekeztek 
ennek az új műfajnak a kereteit (az egykötetes terjedelem s nem egészen 9000 
címszó korlátái közt) saját belátásuk szerint kitölteni; a műfaji újdonság miatt 
azonban kísérletnek is szánják munkájukat, s kérik használóit, fiatalokat és felnőt
teket, hogy levélben juttassák el a mű szerkesztőihez megjegyzéseiket, kívánsá
gaikat, amelyeket az újabb kiadás sajtó alá rendezésénél hasznosítani szeretné
nek. (Cím: Novotrade Rt. lexikonszerkesztőség, Bp. 1136 Fürst S. u. 24-26.) Módot 
ad erre, hogy e munka technikailag is új ösvényt tapos : munkatársai nagy része 
(köztük e sorok írója is) megtanulta személyi számítógépen diszkettre írni szöve
gét, s a korszerű fényszedés e lemez közvetítésével készül. így a szöveg könnyen 
javítható és újraszedhető. Ezért az újabb kiadásokban könnyen hasznosíthatjuk 
az olvasók megjegyzéseit.

2. Lexikonunk biológiai, kémiai, fizikai, matematikai, technikai, földrajzi, történel
mi, irodalmi fogalmakat ölel fel, valamint a hagyományaink fontos részét képező 
kiemelkedő személyek - magyarok, s jóval kisebb mértékben külföldiek - tevé
kenységének rövid ismertetését. Minderre alig 60 ívnyi terjedelem állt rendelke
zésre. Ez egyrészt arra késztetett bennünket, hogy szófecsérlés nélkül, lehetőleg 
tömören fogalmazzunk, másrészt minden területen erős válogatásra kényszerül
tünk. „A választás kínlódás” - tartja a német mondás. Remélni szeretnénk, hogy 
nem egyszer szubjektív választásunk védhetőnek bizonyul majd, s végül is sikerült 
egy kötetbe gyűjtenünk iskolások és nem iskolások számára egyaránt sok segítsé
get nyújtó információkat.
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Az olvasó tapasztalja majd, hogy van bizonyos különbség a természettudomá
nyos-technikai s a többi szócikk színvonala közt. Ahhoz ugyanis, hogy az előbbiek 
használhatóak - pontosak s tartalmasak - legyenek, elvontabb szakmai nyelvet 
kellett a szerzőknek használniuk. Ezekben sem emelkedtünk azonban a középis
kolai szint fölé, de arra törekedtünk, hogy tagozatos tanulók és felvételi vizsgákra 
készülők is eredményesen használhassák lexikonunkat.

3. Az idegen szavak és nevek helyes kiejtését leegyszerűsített módon a magyar 
nyelv hangjaival jelölve [szögletes zárójelben] adtuk meg, ahol szükséges; felis
merhető módon csak a magyartól eltérően ejtett szótagokat jelezzük a helykímé
lés miatt. E megközelítő jelzés így külön készültség nélkül használható, s különö
sen azon nyelvek esetében hasznos, amelyeknek írásmódja szokszor alig utal az 
ejtésre. A német eh hangot nem írtuk át; aki a megközelítő ejtéssel megelégszik, 
h-nak mondhatja.

4. A kifejezések etimológiájának, értelem-változásainak közlésétől általában tar
tózkodtunk; kivételt tettünk olyan esetekben, amikor az eredeti jelentés árnyalja 
a ma használatos értelmet. Általában azonban megelégedtünk azzal, hogy a cikk 
végén, (zárójelben) és rövidítve megadtuk a származás nyelvét.

5. Olyan esetekben, amikor nem tűnik ki a magyarázatból, hogy az adott kifejezés 
milyen szakma fogalomköréhez tartozik, megadjuk rövidítve a szakma nevét.

6. A személyekről szóló cikkek esetében fel fog tűnni a használóknak, hogy ezek 
terjedelme nincs összefüggésben az illető személy jelentőségével: ilyen tömör 
kézikönyv esetében - ez meggyőződésünk - az általában alkalmazott módszer 
kivihetetlen. Olyan tájékoztatást igyekeztünk adni az egyes személyekről, amely 
olvasás közben segít elhelyezni az illetőt a szöveg összefüggéseiben, illetve 
(ismertebb személyeknél) néhány fontos adatot közöl róluk. Megjegyezzük, hogy 
igen kevés kivétellel élő személyeket nem vettünk fel lexikonunkba, s a magyar 
pantheon tekintetében az Akadémiai Kiadó ez idáig 3 kötetes Magyar Életrajzi 
Lexikonára támaszkodtunk (újabb kiadása: 1981). Megjegyezzük még, hogy hely
kímélés miatt kitüntetéseket és díjakat nem tüntettünk fel. A szócikk lehetőleg a 
születés és halálozás évszámával kezdődik (zárójelbe téve).

7. Külön gondunk volt rá, hogy az egyes szakmák néhány fontos művelője beleke
rüljön lexikonunkba; itt az átlagosnál is fájdalmasabb volt a választás, mivel jó 
indokkal e szám sokszorosa is felvehető lett volna - szétfeszegetve e munka 
korlátáit. A tudomány területéről igen használható áttekintést ad a Nobel-díjasok 
köre; ennek korszerű feldolgozására Irodalomjegyzékünkben utalunk.

8. Utalási rendszerünkben a -> jel a megfelelő szó előtt „lásd”, utána „lásd ott” 
jelentésű; a használó szempontját figyelembe véve csak olyankor utalunk más 
címszóra, ha ott az adott címszó szempontjából lényeges információ található.
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9. Kislexikonunk nem elégíthet ki minden igényt, így - mint már említettük - 
mindazokat, akik valamely kérdésben részletesebb eligazításra tartanak igényt, 
használják az irodalmi tájékoztatóban megadott müveket, amelyek könyvtárakban 
rendelkezésükre állnak.
Végül megemlítjük, hogy munkánkban az Akadémiai Kiadó kézikönyveire nagy 
mértékben támaszkodtunk, s helyesírás tekintetében az akadémiai szabályokhoz 
tartottuk magunkat.

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik hivatástudattal s nagy szak
értelemmel segítették e munka létrejöttét: a Szerkesztőbizottság elnökének és 
tagjainak, a kiváló szerzőknek s Zala Péternek, akinek óriási technikai szakértel
me nélkül aligha készülhetett volna el e mű.

A második kiadáshoz

E kiadást elsősorban az iskolák igényeinek kielégítésére, a jogi s részben a 
biológiai, fizikai s technikai cikkek kiegészítésével, és a legindokoltabb javítások
kal rendeztük sajtó alá. Terjedelme néhány száz címszóval megnőtt, a kisebb 
betűknek köszönhetően az oldalak száma mégis csökkent.

1989 karácsonyán Balázs György





Irodalom

A magyar helyesírás szabályai. 11. kiad. Akadé
miai Kiadó, 1987.

Biológiai lexikon. Akadémiai Kiadó, 1987. 3. kiad.
Értelmező Kéziszótár l-ll. Akadémiai Kiadó (több 

kiadásban)
Idegen szavak szótára. Akadémiai Kiadó (több 

kiadásban)
Ki kicsoda. Kossuth, 1981.
Magyar életrajzi lexikon. I-II., III. kiég. kötet. Aka

démiai Kiadó, több kiadásban.
Művészeti lexikon I—IV. Akadémiai Kiadó,

1965-1968.
Nobel-díjasok kislexikona. Bővített, új kiadás, 

Gondolat, 1985.

Rövidítések
agitprop. agitációs és propaganda
ált. általánosságban
ang. angol
ar. arab
ásv. ásványtan
átv. átvitt értelemben
bioi. biológia
c. című, címzetes
cs. csillagászat
egy. egyetem(i)
ép. építészet
er. eredetű
ev. evangélikus
fii. filozófia
fiz. fizika
FKGP Független Kisgazda Párt
fn. főnév
főnie. föníciai
fr. francia
frz. földrajz
fsz. félsziget
gazd. gazdaság(i)
geol. geológia
gör. görög
GYOSZ Gyáriparosok Országos 

Szövetsége

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. 3. kiad. 
Gondolat, 1986.

Színházi kislexikon. Gondolat, 1969.
Természettudományi kisenciklopédia. Gondolat, 

1987.
Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia. Gondolat, 

több kiadásban.
Új filmlexikon. I-II. Akadémiai Kiadó, 1971-1973.
Új magyar lexikon, több kiadásban és kiegészítő 

kötet A—Z-ig.
Világirodalmi kisenciklopédia. 3. kiad. Gondolat, 

1984.
Zenei lexikon. Zeneműkiadó, 1965.

ha hektár
hat. határozó
héb. héber
Hz Hertz
i. e. időszámításunk előtt
Ml. illetve
isk. iskola
i. sz. időszámításunk szerint
jap. japán
kát. katonai
KB Központi Bizottság
KEB Központi Ellenőrző Bizottság
kém. kémia
kHz kilohertz
kiad. kiadás
KIMSZ Kommunista Ifjúmunkások 

Szövetsége
kín. kínai
kir. királyi
KISZ Kommunista Ifjúsági Szövetség
К Kelvin
KK közép-európai
KMP Kommunisták Magyarországi 

Pártja
kül. különösen
KV Központi Vezetőség
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lat. latin 0. ország
MADISZ Magyar Demokratikus Ifjúsági PB Politikai Bizottság

Szövetség per. perzsa
magy. magyar polg. polgári
mat. matematika port. portugál
mb. megbízott ref. református
MDP Magyar Dolgozók Pártja rég régies
MÉMOSZ Magyar Építőmunkások Országos r. k. római katolikus

Szövetsége Rt. részvénytársaság
mg. mezőgazdaság sp. spanyol
MKP Magyar Kommunista Párt st. stílus
MLSZ Magyar Labdarúgó Szövetség SZOP Szociáldemokrata Párt
MNDSZ Magyar Nők Demokratikus szí. szláv

Szövetsége sz. sziget
mn. melléknév SZU Szovjetunió
MNM Magyar Nemzeti Múzeum tbsz. többesszám
Mo. Magyarország ti. tudniillik
m/s méter másodpercenként tkp. tulajdonképp
MSZBT Magyar-Szovjet Baráti Társaság tör. török
MSZMP Magyar(országi) Szocialista tört. történelem, történelmi

Munkás Párt tsz. többesszám
MSZMT Magyar-Szovjet Művelődési 

Társaság
(T)TIT (Természet)tudományos 

Ismeretterjesztő Társulás
MSZP Magyar Szocialista Párt ur. uralkodott
MUOSZ Magyar Újságírók Országos USA Amerikai Egyesült Államok

Szövetsége VB Végrehajtó Bizottság
nyt. nyelvtan vki valaki
ófn. ófelnémet vmely valamely
OIB Országos Ifjúsági Bizottság vmi valami
okt. forr. októberi forradalom vh. világháború
ol. olasz vö. vesd össze



A

Aba Novák Vilmos
(1894-1941) festő, grafikus; a modern magy. fes
tészet egyik kiemelkedő alakja. 1939-től a Képző- 
művészeti Főiskola tanára. Nagy kompozíciói az 
expresszionizmus és a modern ol. festészet hatá
sát mutatják; templomi és más freskókat, törté
nelmi kompozíciókat festett.
Aba Sámuel
(kb. 990-1044) felesége révén Szt. István sógora, 
annak uralkodása idején, és halála után is nádor, 
Péter elűzése után, 1041-től kir. Az ellene össze
esküvő urak közül sokat kivégeztetett (1043), 
ezért ellenfelei III. Henrik ném. császárhoz fordul
tak segítségért; a császár csapataitól Ménfőnél 
vereséget szenvedett, s menekülés közben meg
ölték.
ABC
(= American Broadcasting Corporation) [ej-bí- 
szí, emeriken bródkaszting korporésn] amerikai 
rádió és televíziótársaság neve.
Ábel
-►Káin.
Ábrahám Pál
(1892-1960) zeneszerző, karmester; Hawai ró
zsája (1931) és Bál a Savoyban (1932) c. operettje
it, továbbá filmjeit, filmzenéit sok országban ját
szották.
Ábrányi Emil
(1851-1920) újságíró, költő és műfordító; a maga 
korában nagy hatással volt az irodalmi közönség
re. Műfordításai ma is népszerűek.
Ábrányi Kornél ifj.
(1849-1913) publicista, író. Országos lapokat 
szerkesztett, mint publicista igen népszerű volt. 
Verseket, darabokat, regényeket írt. Apja, id. ~ 
zeneszerző és zeneesztéta volt.
abszcissza
egy pont első koordinátája a síkbeli derékszögű 
koordináta-rendszerben.
abszcisszatengely
a derékszögű koordináta-rendszer első tengelye 
(gyakran x-tengely).
abszolút
feltétlen, tökéletes, korlátlan, felülmúlhatatlan, 
biztos, (lat.)
abszolút fekete test
olyan elképzelt test, amely a rá eső összes elekt
romágneses sugárzást-* elnyeli. Az ~ önmaga 
is sugároz, felületegységén az abszolút hőmér
séklet negyedik hatványával arányos mennyisé
gű energia lép ki időegység alatt. Ez a Stefan- 
Boltzmann-törvény. A Nap felszíne is jó közelítés
sel ~.
abszolút hőmérséklet
hőmérséklet-»

abszolutisztikus
az abszolutizmus-* szellemében folyó, azt fej
lesztő, támogató, (lat.)
abszolutizmus
abszolút (teljes) monarchia-* Európában a 17-18. 
sz.-ban.
abszolút konvergens sor

a £ an végtelen sor abszolút konvergens, ha a
n = 0

]T |an| végtelen sor konvergens. Ha egy végte-
n = 0
len sor abszolút konvergens, akkor konvergens 
is.
abszolút monarchia
a 17. sz.-tól elterjedt kormányzati forma, amely
ben az uralkodó egyesíti kezében a törvényhozó 
s a végrehajtó hatalmat; kormánya miniszterek
ből áll (lat. minister = szolga), s ezek utasításai
nak végrehajtói. Az ~ azt jelzi, hogy a főnemes
ség már, a polgárság még nem elég erős a hata
lom gyakorlására; az ~ azonban a hűbéri érde
keket védi. (lat.) 
abszolút permeabilitás
a relatív permeabilitás-* és a vákuumpermeabili- 
tás szorzata.
abszorpció 
elnyelés, (lat.) 
abszorpciós spektrum 
-►elnyelési színkép
absztrakció
elvonatkoztatás. -* absztrakt.
absztrakt
elvonatkoztatott, elvont. 1. reális dolgoktól elvo
natkoztatott fogalom, több reális dolog közös tu
lajdonsága vagy oldala (= nem „konkrét",-*) 
pl. az „édesség” absztrakt, a „cukor” konkrét. 
2. művészetre vonatkoztatva: elvont irányzatok, 
amelyek a hagyományos kifejezésmódot, ábrázo
lást mellőzik, (lat.) 
absztraktum
elvont dolog, -»absztrakt.
abszurd
1. az értelemmel, logikával ellentétben lévő, lehe
tetlen. 2. a nevetségességig képtelen. 3. irodalmi 
válfaj, amely a 20. sz. értelmetlen, zavaros jelen
ségeire az ~ hangsúlyozásával reagál, (lat.)
Abul-Abbász
(megh. 754.) az Ali-* megöletése után uralkodó 
Omajjad kalifa-dinasztia megdöntője. Az általa 
alapított Abbaszida-dinasztia (750-1258) az isz
lám fénykorát jelzi.
Achab
a megosztott zsidó királyságok közül az északi
nak, Izraelnek királya, aki tiruszi felesége, Jeza
bel kedvéért pártolta a Baál-kultuszt; a Biblia 
mint gonosz, lelkiismeretlen uralkodót jellemzi. 
Illés próféta-* szembeszegült vele, s végül Jahve 
büntetése is elérte; a gonosz Jezabel vérét pedig 
kutyák nyalták fel.
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Áchlm L. András
(1871-1911) parasztpárti politikus, szerkesztő; a 
Viharsarokban a Mezőfi-féle szociáldemokrata 
párt, majd saját, radikálisabb parasztpártja köré 
szervezte a földreformot akaró kisgazdákat, föld
munkásokat. Több ízben képviselő; lázítás és 
osztály elleni izgatás címén perbe is fogták. 1911- 
ben a Zsilinszky fivérek lelőtték a lakásán. 
Acsády Ignác
(1845-1906) történetíró, akadémikus. A gazdaság- 
és társadalomtörténet, valamint a parasztság tör
ténete volt érdeklődése középpontjában; a ma
gyar történetírásban elsőnek ismerte fel az osz
tályharc szerepét, s ugyancsak elsőnek szentelt 
monográfiát a magyar jobbágyság történetének. 
Adalbert
(kb. 956-997) szent, prágai püspök (983-tól); ő 
maga és tanítványai Magyarországon térítő tevé
kenységet folytattak. Később porosz földön térí
tett, s ott gyilkolták meg; mint vértanút szentté 
avatták. A hagyomány szerint Szt. Istvánt ő bér
málta meg, s az esztergomi székesegyházat az ő 
nevére szentelték.
Ádám Zsigmond
(1906-1962) pedagógus, a hazai gyermekvárosok 
egyik szervezője. A háborúban elárvult gyerme
kek részére 1946-ban alapított először otthont 
Hajdúhadházán. A fóti gyermekváros kezdemé
nyezője, 
adaptáció
azok a változások, amelyekkel az élőlények kör
nyezetük, életfeltételeik módosulásakor a kör
nyezetükkel való egyensúlyukat helyreállítják. 
(Pl. hidegben az alapanyagcsere-» fokozódik 
stb.) Az egyes egyedek életében bekövetkező ~ 
jelentősen módosíthatja a fenotípust-», ám evolú
ciós jelentősége nincs, mert a változások nem 
öröklődnek. A populációk ~-jának-» viszont nagy 
az evolúciós jelentősége, 
adaptál
átvesz, átdolgoz, átalakít, hogy a mű az eredetitől 
eltérően más célra, műfajban is felhasználhatóvá 
váljék.
adaptív evolúció
alkalmazkodási jellegű evolúció-», mely lassan, 
fokozatosan megy végbe; a populációk-» a létért 
való küzdelemben a természetes szelekció-» ha
tására alkalmazkodnak környezetükhöz, (populá
ciók alkalmazkodóképessége), 
adaptív radiáció
a populációk-» szétterjedése különböző élőhe
lyekre és az elvándorló populációk ezzel együtt 
járó alkalmazkodási jellegű változásai. Az ~ az 
új fajok kialakulásának egyik lehetséges útja, a 
fokozatos evolúció-» egyik formája, 
adásvétel
szerződés, amellyel az eladó az eladás tárgyát 
(árut) a vevőre átruházza, a vevő pedig ennek 
fejében a megállapított vételárat megfizetni tarto
zik. Elidegeníthető a jog is, pl. kölcsönkövetelés.

adásvétel tárgya
minden dolog, ami nincs a forgalomból kivonva. 
A forgalomképtelen dolgok elidegenítése sem
mis.
adatbank
a-» számítógépben tárolt-» információk és keze
lő programjaik együttese. Két fő része: az adattár 
és az adatokat kezelő alrendszer (a programok 
összessége). Az adattárban az adatok (logikai
lag) szigorúan rögzített-» hierarchiarendben he
lyezkednek el. Fontosabb alkalmazási területek: 
termelő vállalatok, bankok, áruházak, könyvtá
rak, közlekedés, 
addíció
1. összeadódás. 2. kém. egyesülés, amelynek so
rán két vagy több vegyi anyagból egy anyag lesz. 
(lat.)
addíciós tételek
trigonometriai összefüggések:
1. sin (ß + a) = sin ß cos a + sin a cos ß.
2. cos (ß + a) = cos ß cos a-sin ß sin a.
adekvát
1. valaminek pontosan megfelelő. 2. szükséges, 
kívánatos mértékű, (lat.)
adekvát inger
az az inger, amelyre egy bizonyos receptornak-» 
a legalacsonyabb az ingerküszöbe-»; vagyis az 
~ a neki megfelelő inger. (Pl. a szemnek a fény, 
a fülnek a hang stb.)
Adenauer, Konrad
(1876-1967) német kereszténydemokrata politi
kus, a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja 
(miniszterelnöke) (1949-1963).
adenozin-difoszfát
-»ADP.
adenozl n-trif oszt át
-»ATP.
A/D hányados
a szervezetekben az asszimiláció-» és a disszi- 
miláció-», azaz az anyagbeépítés és -lebontás 
aránya. Az ~ a növények egész élete során > 1, 
az állatoknál az egyedfejlődés közben változik. 
(Felfelé ívelő fejlődési szakasz-», stagnáló fej
lődési szakasz-», hanyatló fejlődési sza
kasz-».) 
adhéziós erő
különböző molekulák között ható, összetartó von
zóerő.
adiabatikus
állapotváltozás folyamán a test és környezete kö
zött nincs hőközlés, (gör.) A hőközlés kimaradá
sát vagy a hőszigetelés, vagy a változás gyorsa
sága okozza (a hőcseréhez idő kell). Ekkor a 
munkavégzés az I. főtétel (termodinamika főtéte
lei-») alapján teljes egészében a belső energiát 
növeli.
A/D konverter
músz. analóg-digitális átalakító-»
Adler, Victor
[fik-] (1852-1918) osztrák szociáldemokrata veze
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tő, egy egységes szociáldemokrata párt híve, az 
Arbeiter Zeitung [cei-] c. pártlap alapítója.
adminisztráció
tkp. „szolgálat”. 1. ügyintézés, ügykezelés.
2. ügyintéző hivatal, segédhivatal. 3. az ügyek 
irányítása (más, felsőbb személy vagy szerv kép
viseletében), kormányzás, (lat.)
adminisztratív
1. az adminiszrációval-» összefüggő. 2. ~ mód
szer: kényszerítő eszközök, hatalmi intézkedések 
alkalmazása.
adó
a gazdálkodó szervezetek, ipari, kereskedelmi, 
szellemi foglalkozásúak, magánszemélyek jöve
delmük arányában történő hozzájárulása az ál
lamháztartás költségeinek fedezésére. Az adó 
fajtái : személyi jövedelemadó, vállalkozói adó, 
általános forgalmi adó stb. 
adóalany
adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi 
személy.
adóátalány
-»átalány.
adóbérlök
olyan személyek, akik egy-egy területen megvá
sárolják - többnyire árverésen - az adószedés 
jogát. A vételár s a ténylegesen beszedett adók 
összegének különbsége az ~ haszna. A Római 
Birodalomban egyes ~ egész provinciák adóját 
bérelték, ami roppant hasznot hajtott, a legtöbben 
azonban piaci helypénzszedők, hídvámszedők s 
hasonló kisemberek voltak, 
adóbevallás
adótárgynak vagy adóalapnak az adózó által az 
adóhivatalnak történő bejelentése.
adomány
pénzben vagy természetben adott köz- vagy jóté
kony célú hozzájárulás.
Adonisz
az ókori Közel-Keleten tiszelt isten; királylány 
anyja saját apját csábította el, s a születő gyönyö
rű fiút, ~-t a szerelem istennője, Aphrodité [af-] 
és az alvilág istennője, Persephoné [-zef-] is ma
gának követelte. Egy vadászaton vadkan döfte 
halálra, s így az alvilágba került, de az év egy 
részét Aphroditéval tölthette. Feltámadásának 
jelképei a gabonát csíráztató kis ~-kertek, 
adópótlék
az adóbevallás időben történő bejelentésének el
mulasztása vagy a fizetési kötelezettség késedel
mes teljesítése esetén kiszabandó pótdíj.
Adorján János
(1882-1964) a magyar repülés egyik úttörője. Elő
ször Németországban, Daimler tanítványaként, 
majd a párizsi autóiparban, és az aviatikában-» 
szerzett tapasztalatokat; 1909 után itthon megter
vezte és elkészítette az első hazai repülőgépet, 
s vele 1909 decemberében több sikeres felszál
lást hajtott végre. 1945 után az Ikarus gyár mérnö
ke, gyártmányfejlesztője volt.

Adorno, Theodore
(1903-1969) német filozófus és zeneesztéta, aki 
szociológiai szempontból haladó eszmetörténeti 
és esztétikai munkákat írt. 1934-1950 közt emigrá
cióban volt.
adós
az a személy, aki a hitelezőnek pénzzel vagy más 
értékkel tartozik.
adóslevél
kötvény, kötelezvény az adós által az adósságról 
a hitelező számára kiállított okirat, amelynek tar
talmaznia kell a hitelező és az adós nevét a köve
telés tárgyát és összegét, a fizetés idejét, módját, 
helyét.
adósrabszolgaság
főleg elszegényedett parasztokból kikerülő réteg 
az antikvitás sok társadalmában. A fizetni képte
len adós családtagjai vagy ő maga is a hitelező 
rabszolgájává lett.
adósság átvállalás
szerződés, amelynek célja, hogy az eddigi adóst 
új adós váltsa fel, melynek folytán a régi adós, ha 
őt a hitelező a kötelezettségből kibocsátotta telje
sen szabadul, ellenkező esetben a követelés be
hajthatóságáért szavatol, 
adóstárs
-»egyetemlegesség.
ADR
kém. adenozin-difoszfát; a sejtek energiaforgal
mában központi jelentőségű energiatároló és 
-közvetítő vegyület, ribózból, adeninből és két 
foszfát atomcsoportból álló nukleotid. Egy nagy 
energiájú kötést-» tartalmaz. ATP-vé-» alakulá
sakor 30 kJ/mol energia tárolódik kémiai energia 
formájában, 
adrenalin
a szimpatikus végkészülék és a mellékvesevelő 
hormonja, mely értágító hatású, fokozza a szív és 
a keringési rendszer működését, emeli a vércu- 
korszintet és a vér zsírsavtartalmát. Szimpatikus 
hatásra-» nagy mennyiségben termelődik, (szim- 
patiko-adrenális rendszer-».)
Adrian
lord Edgar Douglas (1889-1977): angol élettantu
dós. Először vezette el a receptorokról kiinduló 
érzőidegsejtekről az akciós potenciálokat. -» 
Megállapította, hogy a küszöbingernél az akciós 
potenciál megjelenik, de az inger további erősíté
se már nem vezet a csúcspotenciál amplitúdójá
nak növekedéséhez. (Minden vagy semmi tör
vény-») 1935-ben először észlelte a kisagy jelleg
zetes elektromos aktivitását, 
adszorpció
szilárd anyagok felületén igen vékony rétegben 
megtapadnak a gázok, gőzök, illetve a folyadé
kokban lévő egyes anyagok (pl. festékek). Olyan 
szilárd anyagoknak, amelyek egységnyi tömege 
igen nagy felületű (nagy fajlagos felületű anya
gok) az ~-ja nagy. Melegítésre, más hatásokra a 
megkötött anyagok távoznak (deszorpció). (lat.)
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Ady Endre
(1877-1919) költő, publicista. Először radikális 
hangvételű tárcái keltettek feltűnést, s csak har
madik, a magyar költészetet és a gondolkodás- 
módot forradalmian megújító verseskötete, az Új 
versek (1906. február) hozta meg a teljes költői 
sikert. A konzervatívok s az epigonok gyűlölték, 
viszont az újat akarók prófétájuknak tekintették. 
Megfogalmazta kora legégetőbb követeléseit. 
Aehrenthal, Alois
[éren-] gr. (1854-1912) osztrák arisztokrata, kül
ügyminiszter (1906-1912). Bosznia annexiója-* 
(1912), amelyet előkészített, a balkáni feszültsé
get fokozta, s egyik eleme volt a háborús válság
nak.
Aeneas
[éneász] egy előkelő trójai és Venus-» istennő 
leszármazottja a trójai mondakörben; a római 
hagyomány szerint az elpusztult Trójából mene
külve az itáliai Latiumba [-ci-] jutott, s az első 
római király, Romulus-» őse volt. E monda epikus 
feldolgozása Vergilius [-usz] Aeneis [éneisz] c. 
eposza.
aerob élőlények
azok az élőlények, amelyek csak oxigén jelenlé
tében képesek megélni, mert lebontófolyamatuk 
a biológiai oxidációval-» zárul. (Néhány anaerob 
élőlénytől eltekintve az összes növény és állat 
~.)
aerodinamika
[aero- vagy erő-] a fizikának az az ága, amely a 
levegő és más gázok mozgásának törvényszerű
ségeivel foglalkozik, (gör.)
Aetius Flavius
[éciusz -usz] (?-454) római hadvezér; fiatalon 
mint túsz a vizigótok, s a hunok közt élt. III. Valen
tinianus [-nusz] császár főembereként (432 után) 
nagy sikereket ért el a germán törzsek ellen: 
435-439 közt megfékezte a burgund királyságot 
és a vizigótokat. 451-ben a gótok segítségével 
megállította Attila seregeit Catalaunumnál [kát-]. 
Sikerei tetőpontján a császár megölette.
AFC
(= Automatic Frequency Control) [é-ef-szí, oto- 
matik fríkvönszi kantroul] műsz., automatikus 
frekvenciaszabályozás. Magasabb vételi frekven
ciasávokon működő vevőkészülékeknél (pl. 
URH-» rádióknál, televízióknál) műsorvétel köz
ben ez az áramkör igyekszik megakadályozni, ill. 
csökkenteni a vett adóállomásról történő elhan
golódást, ami melegedés, tápfeszültség-változás 
stb. okából felléphet, 
affekció
f. 1. baráti érzelem, gyengédség, vonzalom, sze
retet. 2. érzelem, hajlam, (lat.)
afferens rost
bioi. érzőrost.
affirmativ
mn. igenlő, megerősítő, (lat.)

áfium
az ópium régies neve.
aforisztikus
aforizma-»-szerű.
aforizma
egyetlen tömör, találó mondatban kifejezett álta
lános igazság, közmondás, elv, életszabály, 
(gör.)
afrikaans
[-kánsz] a dél-afrikai búrok-» nyelve; a holland
hoz, amelyből kialakult, hasonlít, de nyelvtana 
egyszerűbb.
Afrikakorps
a német Afrika-hadsereg, amely Rommel tábor
nok parancsnoksága alatt 1941 februárjától 1943 
májusáig ismétlődően veszélyeztette Egyiptomot, 
vele a szuezi csatornát is. 1942. október 23-án az 
angol Montgomery tábornok El-Alamein térségé
ben döntő győzelmet aratott Rommel felett, s az 
~ fokozatosan kiürítette az afrikai hadszínteret. 
Agamemnón
az Iliász-» egyik hőse, mükénéi király, Menela- 
osznak, a szép Heléna férjének bátyja, a trójai 
háború egyik hőse. A háború érdekében feláldoz
ta volna lányát, Iphigéniát-» [if-] is. Trója alól tíz 
év után hazatérve felesége, Klütaimnésztra, s 
annak szeretője megölték, 
agar-agar
tengeri moszatokból kivont poliszacharid, mely 
sok vizet képes felvenni és azzal kocsonyás gélt 
képez. Táptalajok anyaga.
Agárdi Ferenc
(1898-1969) orvos, újságíró; a Galilei-kör tagja, a 
KMP egyik alapítója volt. Bécsben, emigrációban 
fejezte be orvosi tanulmányait. Ott kötött barátsá
got József Attilával és Nagy Lajossal. 1930-ban 
hazatérve a 100%, a Társadalmi Szemle, a Gon
dolat munkatársa; rendőri felügyelet alá helyez
ték. A háborúban a szovjet hadseregben harcolt. 
A háború után újságíró s művelődéstörténész. 
AGC
(= Automatic Gain Control) [é-dzsí-szí, otomatic 
géjn kantroul] műsz., automatikus erősítésszabá
lyozás. Olyan elektronikus áramkör, amelyet fő
leg a televízióknál alkalmaznak a távoli, kis tér
erősséggel vehető és a helyi, nagy térerejű adók 
által nyújtott képek közötti különbségek kiegyenlí
tése, ill. csökkentése céljából, amit a bemeneti 
áramkörök erősítésének változtatásával ér el. 
agglomeráció
tkp. „összecsomósodás” : a termelőerők koncent
rációja következtében közeli települések egy
másba érő fejlődésével kialakuló nagyobb telepü
lésegyüttes (pl. Budapest), (lat.)
Aggteleky Béla
(1890-1977) altábornagy; 1927-1940 közt a honvé
delmi minisztériumban dolgozott, utána tábor
nokként dandár-, majd hadtestparancsnok; 1944 
őszén az I. hadtest parancsnokaként megbízták a
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háborúból való kiugrás katonai biztosításával. 
A nyilas puccs napján azonban letartóztatták. 
1945-től a puccsra vonatkozó adatokat gyűjtötte.
Agis
[agisz] több spártai király neve. IV. ~ (i. e. 263- 
241) 243-ban került trónra, s meg akarta újítani a 
spártai államot. Ellenfelei azonban győzedelmes
kedtek felette, s anyjával s nagyanyjával együtt, 
akik támogatták, kivégezték. Bessenyei György: 
Agis tragédiája ~ görög hercegről, 
agitáció
meggyőző tevékenység, (lat.)
agitál
meggyőz, meggyőzni igyekszik, meggyőző tevé
kenységet folytat, (lat.)
agitatív
meggyőző, a meggyőzésre irányuló.
ági vagyon
felmenő rokontól öröklés vagy ajándék címén há
rult vagyon.
Ágnes, Szent
(4. sz.) az ókeresztény egyház mártírja; az egyhá
zi hagyomány szerint csodák révén őrizte meg 
szüzességét; Diocletianus keresztényüldözései 
idején halt mártírhalált.
Agni
indiai tűzisten.
agnoszticizmus
1. a világ, általában a rajtunk kívül lévő dolgok 
megismerhetőségét tagadó filozófiai irányzat.
2. az újkorban: Isten megismerhetőségét tagadó, 
ateista irányzat, (gör.)
Agnus Dei
[-nusz] Isten Báránya; a keresztény jelképrend
szerben Jézus Krisztus, aki magára veszi (mint 
az áldozati bárány) a világ bűneit.
ágostai hitvallás
1530-ban Augsburgban (Ágosta), a birodalmi gyű
lésen tették közzé a lutheri reformáció elveinek 
tételes megfogalmazását, amely végleg és min
den tekintetben szakított a katolikus egyház hitel
veivel, s lényegében csak a Bibliát ismerte el 
vallási tekintélynek.
Ágoston Emil
(1876-1921) építőművész; erdélyi s modern ele
meket alkalmazott épületein. Kiemelkedő műve 
az Astoria Szálló Múzeum körúti része Budapes
ten.
Ágoston Péter
(1874-1925) jogtudós, radikális, majd szocialista 
politikus. A századelő haladó és radikális lapjai
nak munkatársa, 1919-ben a Berinkey-kormány 
belügyi államtitkára, a Tanácsköztársaság kül
ügyi népbiztoshelyettese, majd a Peidl-kormány 
külügyminisztere. A fehérterror idején halálra 
ítélték, de a Szovjetunió fogolycseréje révén élet
ben maradt. írásaiban a történelmi materializ
must népszerűsítette.

Ágoston, Szt.
Augustinus [Augusztinusz], (354-430) püspök, író, 
az ókori kereszténység egyik legjelentősebb gon
dolkodója; 33 éves volt, amikor Ambrosius-» mi
lánói püspök megkeresztelte. Később Hippo püs
pöke lett. Legfontosabb, ma is forgatott műve a 
Vallomásai, amelyben életét mondja el, s Isten 
országa c. teológiai műve, amely a keresztény 
predesztinációt alapozta meg. 
agrárkérdés
Mo.-on: a mezőgazdaság elmaradottságának s a 
falusi lakosság (parasztság, mezőgazdasági bér- 
rjiunkásság: napszámosok, cselédek) ezzel ösz- 
szefüggő szegénységének kérdésköre. 1848-ban 
a telkes jobbágyokat földdel, a többi jobbágyot 
azonban föld nélkül szabadították fel, s a földterü
let jó része a volt földesurak nagy- és középbirto
ka maradt. Az ~ ennek következményeiből ered. 
agrárolló
annak képes kifejezése, hogy a mezőgazdasági 
árindex-» az iparihoz képest csökken, vagy 
- válság idején - erősebben csökken, esetleg 
kevésbé emelkedik. Ha ezt grafikonon ábrázoljuk, 
„ollót" látunk; „kinyílik az 
agrárszocializmus
a szegény sorsú mezőgazdasági népesség moz
galma a 19-20. sz.-ban; e réteg kettős, kisparaszti 
és bérmunkás arculatának megfelelően földrefor
mot, földosztást, jobb munkaviszonyokat, maga
sabb munkabért követelt. Előbb olvasóegyleteket 
stb. alakítottak, később aratósztrájkokat szervez
tek. Mozgalmaikat sokszor véres erőszakkal ver
ték le.
agrártudományok
mezőgazdasági tudományok, mezőgazdasági és 
élelmiszeripari célú (növénytermesztés, állatte
nyésztés, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás stb.) 
alkalmazott biológiai tudományok összessége.
agrárválság
a mezőgazdasági termelés válsága, amelyet több 
különböző ok idézhet elő. A túltermelés árcsökke
néssel, az eladatlan készletek felhalmozásával 
jár; az agrárolló-» szétnyílása a termelési és 
megélhetési költségek emelkedését idézi elő. 
A megoldás általában a termelés korszerűsítése, 
agresszivitás
1. ált. ellenséges magatartás, amely elutasításra, 
elnyomásra, károsításra, bomlasztásra irányul.
2. bioi. fajtársak közötti, a populáción belül az 
egyedsűrűséget szabályozó magatartás.
Agricola, Georgius
[-ko--usz] Bauer, Georg (1494-1555) német tudós, 
humanista, az ásványtan tudományának kiemel
kedő korai művelője.
Agricola, Gnaeus lulius
[-ko- Gnejusz -usz] (40-93) római hadvezér, Bri
tannia meghódítója; veje, Tacitus [-túsz] híres 
életrajzot írt róla.
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agy
a törzsfejlődés során a test elülső részén a dúcok 
tömörülésével kialakuló szabályozószerv, mely 
irányítja az idegrendszer többi részét.
agyalapi mirigy
-»■hipofízis.
agyfolyadék
likvor, az agykamrákat, a központi csatornát és az 
agyhártyák közét kitöltő szövetek közti folya
dék-*, mely mechanikai védelmet nyújt, véd a 
hőmérsékleti hatásoktól, és fontos az idegszövet 
táplálásában és anyagcseréjében, 
agyhártyagyulladás
az agyhártyák főképp baktérium-, ritkábban vírus- 
fertőzéssel kialakuló betegsége. Járványos for
máját a meningokokkusz baktérium okozza légúti 
fertőzéssel. Kialakulhat a középfül vagy az orr- 
melléküregek gyulladásának továbbterjedésével 
is. Ritkán a méhen belüli életben is keletkezhet, 
agyhártyák
a gerincvelőt-* és az agyvelőt-* borító, védő há
rom kötőszövetes burok. Kívül a kemény hártya 
(dura mater), középen a pókhálóhártya (arachnoi
dea), belül a lágy hártya (pia mater), helyezkedik 
el. Közeiket agyfolyadék tölti ki. 
agyhólyag
a gerinces állatok és az ember embrionális fejlő
dése során a velőcső elülső részéből kialakuló 
agykezdemény, amely hármas tagolódással elő-, 
közép- és utóaggyá alakul.
agyidegek
az agyalapról kilépő idegek. Az embernek 12 pár 
agyidege van. Az érző ~ (I. szagló, II. látó, Vili. 
halló-egyensúlyozó) csak érzőrostokat; a mozga
tó ~ (III. szemmozgató, IV. sodorideg, VI. szemtá- 
volító, XI. járulékos, XII. nyelv alatti) csak mozga
tórostokat; a kevert ~ (V. háromosztatú, VII. arc
ideg, IX. nyelv-garatideg, X. bolygóideg) érző- és 
mozgatórostokat is tartalmaznak, 
agykamrák
az agyvelő belsejében található kamrarendszer, 
melyet agyfolyadék-* tőit ki. Az ~ az embrionális 
agyhólyagok maradványai.
agykéreg
a nagyagy szürkeállománya, mely érző-, mozga
tó- és asszociációs részekre osztható.
agylágyulás
az agyvelő vérellátási zavarai (érszűkület, érel
meszesedés, trombózis-*, embólia) miatt kiala
kuló betegség, mely az érintett agyvelőterülete- 
ken az idegsejtek elhalásával, elfolyósodásával 
jár. Kimenetele az ~ nagyságától és helyétől 
függ. 
agytörzs
a gerincesek és az ember agyvelőjének része. 
Részei: nyúltagy-*, híd-*, középagy-*, közti
agy-*.
agytörzsi hálózatos állomány
-*formatio reticularis.

ágyúnaszád-diplomácia
a 17-19. sz. folyamán akalmázott politika: a fejlet
len országok kikötőihez irányított hadihajókkal 
kényszerítették ki a fejlett európai országok kí
vánságaik teljesítését. Az ~ alapja a fegyverzet
ben meglévő óriási technikai fölény volt. 
agyvelő
a gerinces állatok és az ember központi idegrend
szerének-* a koponyaüregben elhelyezkedő ré
sze, az akaratlagos és a vegetatív működések 
legmagasabb irányító központja. Részei : agy
törzs-*, kisagy-*, nagyagy-*, 
agyvelőgyulladás
az agyvelő vírus- vagy baktériumfertőzéssel ki
alakuló betegsége, melynek hatására egyes ideg
sejtek elpusztulnak és az általuk végzett idegmű
ködés károsodik vagy kiesik (szellemi működések 
csökkenése, látás-, hallászavarok maradnak 
vissza). Gyakoriak a teljesen gyógyult esetek is. 
agyvérzés
az agyvelői erek merevsége, meszesedése, 
nagyfokú vérnyomása miatti érrepedés és belső 
vérzés, mely közvetlenül roncsolja az agy állo
mányát. Lehet kisfokú vagy nagy területet érintő, 
roncsoló ~. Legfeltűnőbb jele az ~es féltekével 
ellenkező oldali bénulás. Kimenetele a nagysá
gától és a helyétől függ.
Ahmatova, Anna
Anna Andrejevna Gorenko (1889-1966) szovjet
orosz költőnő; gyermekkorától közölt verseket, 
az Apollon folyóirat (1909-1917) köréhez tartozott, 
s egyszerű, tömör, világos és formailag tökéletes 
versei a legnagyobb orosz költőnővé tették. Nép
szerű volt az irodalompolitika időnként elítélő vé
leménye ellenére is. 1961-ben jelentek meg ösz- 
szegyűjtött versei.
Ahmed, I.
(1590-1617) török szultán (1603-1617). A Török 
Birodalom hatalmának fokozatos hanyatlása ide
jén uralkodott; vele kötötték a zsitvatoroki békét 
(1606). Az isztambuli Kék Mecset építője.
Ahmed, II.
(1642-1695) török szultán (1691-1695); uralma 
idején folytatódtak a dél-magyarországi felszaba
dító harcok a török uralom alól.
Ahmed, III.
(1673-1736) török szultán (1703-1730); sikeres 
harcokat vívott az orosz cárral és Velencével, de 
engedményekre kényszerülte Balkánon. Patrona 
Halil felkelése taszította le a trónról.
Ahra-Majniu
perzsa főisten, a Sötétség istene Zarathusztra 
vallásában; alsóbbrendű rossz istenekből álló 
hadával küzd Áhura-Mazdá-* jó főisten ellen. 
E harcnak 3, 4000 éves szakasza van ; a harmadik, 
egyben utolsó a legelkeseredettebb, de Zara
thusztra megszületése már a jó győzelmének elő
jele. (A múlt század elején ~-t a magyar „ár
mány” szóval hozták, alaptalanul, kapcsolatba.)
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Áhura-Mazdá
perzsa jó főisten, a Világosság istene Zarathuszt- 
ra-» vallásában; alá tartoznak a többi istenek és 
szellemi lények, sőt a természet maga is csak ~ 
része. Örök harcot folytat fő ellenségével, Ahra- 
Majniuval-». A kettőjük által alkotott dualista-» 
istenrendszer valamilyen formában a későbbi irá
ni vallási formációkban is felbukkant.
AIDS
(Acquired Immune Deficiency Syndrome) [ekvá- 
jöd imjún difísönszi szindroum] szerzett immun
hiányos állapot. Vírusbetegség, mely a T-limfoci- 
tákat támadja meg. Vírusa igen labilis, ezért csak 
testfolyadékból testfolyadékba terjed. Elsősorban 
homoszexuális vagy biszexuális férfiak, prostitu
áltak, kábítószer élvezők és 1985 előtt vérátöm
lesztést kapott emberek körében fordul elő. 
ainu
nép, a japán szigetek őslakossága a mai japánok 
betelepülése előtt; embertanilag az európaiakra 
hasonlítottak, s nyelvük, kultúrájuk is eltért a 
mongoloid szomszéd népekétől. Ma néhány ez
ren élnek még Hokkaido szigetén, 
aiol
latinosán eol. 1. görög törzs és tájszólás; az ~-ok 
Észak-Görögországban és Kis-Ázsiában éltek. 
2. hangsor.
Aiolosz
a szelek istene az ógörög mitológiában.
Aiszkhülosz
(i. e. kb. 525-kb. 455) görög drámaíró, „a tragédia 
atyja”, az első a nagyok között. 90 darabjából 
csak 7 maradt ránk, köztük A perzsák, az Oresz- 
teia trilógia. Ő vezette be a második színész fellé
pését a színpadon, s ezzel némileg háttérbe szo
rította a kórust; ugyancsak ő tette látványosabbá 
az előadásokat.
Aiszóposz
legendás görög meseíró, akiről az ókorban tudni 
vélték, hogy rabszolga volt, s nem görög szárma
zású. A róla szóló adatok azonban ellentmondá
sosak. Az i. e. 4. sz.-ban jelent meg neve alatt az 
első mesegyűjtemény: erkölcsi tanulságé állat
mesék. Ezek nem maradtak ránk; meséit több
ször feldolgozták görögül és latinul, s Phaedrus 
[fédrusz] fennmaradt műve révén hatott az euró
pai irodalomban, I.: -»la Fontaine, 
aitiológiai mítosz
eredetmagyarázó mítosz; valamely érthetetlen 
vagy feltűnő jelenségnek adja mitikus, csodás 
magyarázatát, (gór.)
ajándékozás
jogcselekmény, amelynek értelmében valaki kö
telezettség nélkül sajátjából ingyen vagyoni 
előnyt enged át másnak, aki ezt elfogadja.
ajánlat
szerződéskötésre irányuló nyilatkozat, amelynek 
elfogadásával a szerződés létrejön.
Ajtay Andor
(1903-1975) színművész; 1929-től Szegeden ját

szott, majd 1932-től a Vígszínházban, a Nemzeti
ben, 1945 után ismét a Vígszínházhoz szerződött. 
Sok filmszerepet is kapott. Sokoldalú, kitűnő mes
terségbeli tudású színész volt. Többször rende
zett is. 
ájulás
lelki megrázkódtatások, sérülések vagy súlyos 
vérveszteség következtében az agy vérellátásá
nak átmeneti elégtelensége miatt kialakuló esz- 
méletvesztéses állapot.
akceleráció
gyorsulás. Bioi.: az emberi posztembrionális fej
lődés felgyorsulása, amelyet századunkban meg
figyelhetünk. (lat.)
akceptál
elfogad, befogad, (lat.)
akceptor
tkp. elfogadó; kém. hidrogénkötésnél az a mole
kula, amely a donor-» hidrogénatomját befogad
ja. (lat.)
akceptorszennyezés
elektronhiányos atomokkal történő szennyezés 
(-»szennyezett félvezetők)
akcidens
véletlen. A filozófiában: nemlényeges járuléka a 
lényegesnek, (lat.)
akció
cselekvés, hatás, tett (lat.)
akciós potenciál
az ingerületi állapotban lévő sejt membránjának 
két oldala között mérhető feszültségkülönbség. 
Küszöbérték fölötti inger-» hatására a membrán 
depolarizálódik-». A csúcspotenciál értéknél szű
nik meg a Na+-ionok beáramlása, és kezdődik a 
K+-ionok kiáramlása. Ekkor a sejt belseje, a sej
ten kívüli térhez viszonyítva, akár pozitív töltésű 
is lehet.
Akhaimenidák
-»perzsa.
Akhilleusz
gör. hős, thesszáliai király, az Iliász cselekmé
nyének központi alakja. Anyja, Thetis istennő cso
dás kenettel egész testét sebezhetetlenné tette, 
sarkát kivéve. Végül is egy trójai nyíl ott sebezte 
halálra, 
akirális
-»királis szerkezet.
akkád
sémi nomád bevándorlók népe az ókori Mezopo
támiában. Nevét az első birodalomalkotó király, 
Sarruki (2370 után) fővárosa: Agadé után kapta. 
Az ~ nyelv azonban a 2. évezredben fokozatosan 
egész Mezopotámia nyelvévé lesz. Az ~ Biroda
lom széthullása (2230 körül) után sumer (Ur-i), 
majd babilóniai-» birodalom alakult, 
akkord
egybeesés 1. zene: három vagy több, egyidejűleg 
megszólaltatott hang. 2. bérezés: darabbér, telje
sítménybér. (fr.)
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akkumuláció
(lat.) -»felhalmozás.
akkumulátor
tkp. „felhalmozó”. 1. elektromos ~ leginkább 
gépjárművekben használt áramforrás: töltésnél 
az áram hatására visszafordítható vegyi folyamat 
megy végbe. A használat során áram termelése 
mellett visszaáll az eredeti vegyi állapot. 2. hő~ 
nagy fajhőjű anyagból készül ; hűtésre, melegí
tésre egyaránt használható. De „hő~ ” pl. a ten
ger is: vize nyáron hűti, télen melegíti a légkört, 
(lat.)
akropolisz
tkp. fellegvár; a görög városok magas helyre épí
tett erődítménye. Az athéni Akropolisz más épüle
tek mellett magában foglalja a városvédő Athéné 
istennő templomát, a Parthenont.
akrosztikon
tkp. „a csúcsok sorbaállítása” ; költői fogás, ami
nek révén egy vers sorainak első, vagy utolsó 
betűi, ritkán más meghatározott helyen levő betűi 
sorban olvasva értelmes szót, legtöbbször a költő 
nevét adják. „Nevét a versfőkbe rejtette”, mond
ták. (gör.)
Aktaión
a görög mitológiában egy thébai király unokája, 
aki vadászat közben egyszer megleste a fürdőző 
Artemisz istennőt. Ezért az szarvassá változtatta, 
s saját kutyáival tépette szét.
aktin
az izomsejtek összhúzékony fehérjeszálacskái
nak egyike, (aktomiozin komplex-»)
aktív
1. cselekvő, hatékony. 2. reakciót kiváltó. 3. nyt. 
cselekvő (ige) (lat.)
aktiválás
1. cselekvésre késztetés. 2. vmely vegyület meg
határozott kém. reakcióra való alkalmassá tétele 
(pl. a gyomornedv sósavja aktiválja a pepszin 
enzimet). 3. egyes öröklött magatartásformák-» 
első megjelenéséhez és rögzüléséhez szükséges 
rávezető inger-» hatása (pl. a naposcsibék első 
táplálékcsipegetése előtt a lábujj látása). 4. vala
mely anyag radioaktívvá-» tétele magreakciók-» 
segítségével. Legnagyobb jelentősége a neutro
nokkal-» történő aktiválásnak van. 
aktív centrum
az enzimek-» reakcióképes oldalláncai által alko
tott, határozott szerkezetű felület, amely az en
zimműködés közben összekapcsolódik a szubszt- 
rát-* molekulával.
aktív immunizálás
orvosi, állatorvosi módszer. A szervezetbe le
gyengített kórokozókat juttatnak, és ezzel váltják 
ki a saját antitesttermelést. Pl. a himlő elleni ol
tás.
aktivitás
radioaktív-» anyagokban időegység alatt bekö
vetkező radioaktív bomlások száma. Egyenesen 
arányos az anyagdarabban lévő, bomlásra képes

atommagok számával, fordítottan arányos a fele
zési idővel-». Az arányossági tényező 0,693 (In 2). 
Egysége a becquerel (= 1 bomlás/s).
aktivizmus
az 1910-es években az expresszionizmusnak-» a 
politikai mozgalmakhoz kötődő ága Német- és 
Magyarországon, amely a művészetet a társadal
mi tevékenység szolgálatába kívánta állítani, 
(lat.)
aktív kiválasztás
szekréció; a vesecsatornácska hámsejtjei aktív 
transzporttal a szervezet számára felesleges 
vagy káros anyagokat választanak ki. Pl: gyógy
szereket, különféle ionokat.
aktív transzport
a transzportfolyamatoknak az anyagcserétől 
energiát igénylő fajtái. A sejtek az ásványi sókat 
és a szerves anyagokat ált. ~ tál veszik fel. Az ~ 
a membrán két oldalán lévő koncentrációkülönb
ség ellenében is működik. Pl. a gyökérszőrsejtek 
akkor is felveszik a talajoldatokból az ionokat, ha 
a sejtnedvükben koncentrációjuk nagyobb, mint a 
talajoldatban. Az ~ hordozó molekulák segítsé
gével valósul meg. 
aktív zóna
atomreaktoroknak az a része, amely a fűtőeleme
ket-», a moderátort-» és a szabályozórudakat 
tartalmazza. Az aktív zónában játszódik le a lánc
reakció, és ennek szerkezeti felépítése szabja 
meg az energiafelszabadulás ütemét, (sokszoro
zási tényező-», kritikus állapot-», láncreakció-», 
szabályozóelemek-») 
aktomiozin komplex
az izomrostot mozgató aktin-» és miozin-» fehér
jeszálacskák komplexe, összehúzódáskor az ak- 
tinszálacskák befelé csúsznak a miozinszálacs- 
kák között, elernyedéskor viszont az aktinszá- 
lacskák kifelé csúsznak, 
akusztika
műsz. 1. hangtan: a hangokkal és hangjelensé
gekkel foglalkozó tudományág. 2. vmely helyiség 
hangzási tulajdonságának jellemzésére használt 
szó.
akusztikai
műsz. hanggal vagy hangzással kapcsolatos.
akusztikus kommunikáció
hangadáson alapuló információcsere. (Rovarok, 
kétéltűek, madarak, emlősök.) Embernél a be
széd-», vmint zeneművészet, rádiózás stb.
akvarell
1. vízfestmény (sajátossága, hogy a felhordott 
festékréteg nem fedi el az alatta lévő festést, s így 
hatásuk összeadódik). 2. vízfesték (ol.)
alagútjelenség
az a mikrofizikai jelenség, amelynél egy részecs
ke bizonyos valószínűséggel egy olyan potenciál
gáton is áthalad, amelyre energiája klasszikusan 
nem lenne elegendő. A részecske megtalálási 
valószínűsége a gát túloldalán annál nagyobb, 
minél keskenyebb a gát, és minél kisebb a gát
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magasságának és a részecske energiájának kü
lönbsége. Fontos szerepet kap pl. összeérintett 
fémek között a felületi oxidréteg ellenére létrejö
vő elektromos vezetésben, az atommagok a- 
bomlásában-> stb. 
aláírás
sajátkezűleg írt teljes név írása valamely szöveg
ben foglaltak elismerésére.
alaklátás
fényérzékelés a fény intenzitását, irányát, mozgá
sát és a nézett kép finom részleteit megkülönböz
tető szemmel. (Egyes puhatestűek, ízeltlábúak, 
gerincesek.)
alakzat
tetszőleges ponthalmaz.
alapállapot
egy mikrofizikai rendszer legalacsonyabb ener
giájú állapota.
alapanyagcsere
felnőtt, egészséges és pihenő szervezet fenntar
tásához szükséges energiamennyiség. Embernél 
kb. 7000-7600 kJ/nap. (1800 kcal/nap.)
alapanyagcsere-vizsgálat
teljes nyugalomban levő, előzőleg 18 órát éhezett 
személy oxigénfogyasztásának mérése. Ha az 
oxigénfogyasztás több, mint a nem, kor, testma
gasság, testfelület, testtömeg alapján várható 
normális érték, a pajzsmirigy túlműködik. Ellen
kező esetben a pajzsmirigy hiányosan működik. 
(Krogh-vizsgálat.) 
alapfrekvencia
egy fizikai testben kialakuló sajátrezgések-»- frek
venciái közül a legkisebb.
alaphang
a hangforrás legkisebb frekvenciájú sajátrezgé
se.
alapító elv
az új populációkban bekövetkező, véletlenszerű 
géngyakorisági változások. (Pl. а В vércsoport 
hiánya az indiánoknál.)
alapító okirat
szerződés, amely pl. társasház-tulajdon alapítá
sára vonatkozó megegyezést tartalmaz.
alapítvány
meghatározott célra rendelt vagyoni vagy jöve
delmi forrás.
alapműveletek
az összeadás, a kivonás, a szorzás és az osztás 
közös neve.
alaprezgés
-»alapfrekvencia
alapszövet
a növények a bőrszövet-» és szállító-szövetrend- 
szer-» között elhelyezkedő szövetféleségeinek 
összefoglaló neve. Az ~ sejtjei ált. nem állnak 
szorosan, közöttük sejtközötti járatok lehetnek. 
Az ~ek a legkülönbözőbb működéseket végzik, 
ennek megfelelően legfontosabb fajtáik a követ
kezők: asszimiláló ~ (zöldszíntesteket tartalmaz,

fotoszintetizál), raktározó ~, szilárdító ~, vála
déktermelő ~.
alaptőke
vagyon, amellyel valamely vállalat a működését 
megkezdi. Részvénytársaságnál az összes rész
vényes részvényeinek együttes névértéke.
Al-Azhar
nagy tekintélyű egyetem Kairóban, amelyet 970- 
ben alapítottak az iszlám vallási tanok oktatására. 
1961-ben újjászervezték.
Álba herceg
Fernando Alvarez de Toledo, herceg (1507-1582)
II. Fülöp-» spanyol király helytartójaként megpró
bálta leverni a németalföldi forradalmat (1566- 
1609); vezetőit, Egmond-» grófot és Hoorn grófot 
elfogatta és lefejeztette. Ezzel azonban csak 
megszilárdította az ellenállást, míg végül a hét 
északi tartomány (Hollandia) Orániai Vilmos ve
zetése alatt elszakadt a spanyol koronától (1581). 
albatrosz
fregattmadár, viharmadár: kiválóan repülő nagy 
termetű tengeri madárfajok gyűjtőneve, (sp.)
albérlet
bérleménynek további bérbeadása a főbérlő ál
tal.
Albert
(1397-1439) magyar király (1437-1439); az első 
Habsburg a magyar trónon. Mint Zsigmond király 
lányának, Erzsébetnek férje került a magyar trón
ra, miután előbb vállalta a főnemesség feltételeit. 
Utána német, majd cseh királlyá is megválasztot
ták. Szendrő várának eleste (1439) után hadat 
indított a török ellen, de seregét vérhas támadta 
meg, ő maga is megbetegedett, s meghalt. Az ő 
fia volt V. László magyar király.
Albert
(1819-1861) szász-coburgi-gothai herceg, Viktó
ria angol királynő férje (1840-től). Nyilvánosan 
ritkán szerepelt ugyan, de mint felesége bizalma
sa és fő tanácsadója jelentős befolyása volt.
Albert, I.
(1255-1308) német király, I. Habsburg Rudolf fia. 
Hasztalanul igyekezett megszerezni családjának 
a magyar és a cseh trónt.
Albertina
világhírű rajz- és metszetgyűjtemény Bécsben, 
amely alapítójának, a 18. sz.-i Albert Kázmér 
szász-tescheni hercegnek nevét viseli. 1918 óta 
az osztrák állam tulajdona.
Albertus Magnus
[-túsz -nusz] (kb. 1200-1280) német teológus és 
filozófus. Az akkortájt újra felfedezett Arisztote
lész követője, s a skolasztikus teológia tanítója 
volt; a fiatal Domonkos-rend tagja, a keresztes 
háborúk hirdetője volt. 1931-ben szentté avatták. 
Albi
város Dél-Franciaországban. A kathár-* eretnek
ség róla nyerte másik nevét, az albigens elneve
zést, mert egyik központja ~-ban volt.
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albigensek
-»kathárok.
albinizmus
színhiánybetegség, az ember recesszíven öröklő
dő betegsége, a melanin színanyag termelődésé
nek hiánya.
Albrecht, Habsburg
kir. herceg (1897-1956) szélsőjobboldali politi
kus; egy ideig a legitimista jobboldal királyjelölt
je. 1933 után Hitler híve, s az újvidéki vérengzés 
tetteseinek külföldre szöktetője. 1943-ban a ná
cibarát Magyar Megújulás Pártjának kormány
zójelöltje. A háború után Dél-Amerikába szö
kött.
ALC
(= Automatic Level Control) [é-el-szí, otomatik 
livel kantroul] műsz., automatikus szintszabályo
zás. A beérkező információk amplitúdótartomá
nyát (bizonyos késleltetéssel) optimális értékre 
szabályozza. Tulajdonképpen egy olyan dinami
kakompresszor-*, amely egyszerre alul- és felül
szabályozott is: a túl nagy jelszinteket csökkenti, 
míg a túl kicsiket növeli. Pl. olcsóbb kazettás mag
netofonoknál felvételkor használják, 
aldehidek
primer alkoholok oxidációs termékei; -»oxove- 
gyületek.
ál-Dmitrij
I. Fjodor cár öccsét, Dmitrij carevicset-» (1582- 
1591) meggyilkolták; Borisz Godunov uralma 
alatt azonban jelentkezett egy férfi, azt állítva, 
hogy ő Dmitrij. Mint trónkövetelőt a lengyelek 
támogatták; csakhamar újabb ~-ek is jelentkez
tek. -»Godunov.
Alekszandra Fjodorovna
(1872-1918) II. Miklós orosz cár felesége (1894- 
től); a német születésű hercegnő igen népszerűt
len volt, de férjére nagy befolyással volt. Az első 
világháború idején miatta vádolták az udvart né
metbarátsággal ; mint bigott vallásos nő a hírhedt 
szélhámos-misztikus Raszputyin hatása alá ke
rült. A forradalom után a cári családdal együtt 
kivégezték.
Alekszandr Nyevszkij
(kb. 1220-1263) novgorodi herceg; 1240-ben vere
séget mért a svédekre, 1242-ben visszaverte a 
támadó Német Lovagrendet, majd a mongol 
nagykánt felkereste, s szövetséget kötve vele 
mint Vlagyimir uralkodója fokozatosan egyesítet
te az északi orosz államokat. Róla szól Eizenstein 
híres filmje, a Jégmezők lovagja (1938). 
Alembert, Jean Le Rond d'
[dalamber zsan löron] (1717-1783) francia filozó
fus, matematikus, fizikus; nehéz gyermekkora 
után maga tanult, s már 22 évesen előadást tartott 
az akadémián. A fizikában a dinamika s a mecha
nika, a matematikában a differenciálegyenletek 
terén tűnt ki. A felvilágosodás híveként az Encik
lopédia egyik szerkesztője, az akadémia titkára 
volt.

Alexander
Nagy Sándor (i. e. 356-323) makedón uralkodó 
(336-323). Apja, II. Philipposz seregével foglalja 
el először a görög államokat, majd az ekkor hatal
ma csúcsán álló Perzsa Birodalmat III. Dareiosz- 
tól. Birodalma Indiáig terjedt, Egyiptomot és Babi
lont is magába foglalta. Célja nyugat és kelet 
összeolvasztása (-»hellenizmus).
Alexander Bernât
(1850-1927) filozófus és esztéta, egyetemi tanár, 
a Magyar Filozófiai Társaság elnöke. Dramatur
giával, színházi kritikával is nagy sikerrel foglal
kozott; sok klasszikus filozófust az ö fordításában 
ismert meg a magyar közönség. Az ellenforrada
lom után emigrálni kényszerült, 
alexandrinus
versforma; a 12 szótagos sorok közepén cezúra, 
sa 6. és 12. szótagon hangsúly. A francia elbeszé
lő költészet fő versformája. A középkori Nagy 
Sándor-regényről kapta nevét, amely ~-okban 
íródott.
Alexiosz Komnénosz
|„ bizánci császár (1081-1118); a megkisebbedett 
birodalmat megvédte a szeldzsuk-törökök, a be
senyők és a normannok támadásaitól, belső re
formokkal fejlesztette a hűbériséget.
alfabetikus
1. sz.tech. olyan karakter-», amely csak betű le
het. 2. ábécé sorrendbe rakott jegyzék stb.
alfa-bomlás
nagy rendszámú-» elemek atommagjainak-» 
olyan átalakulása, amelynek során az atommag
ból nagy energiájú alfa-részecske lép ki, s ennek 
következtében a maradék mag rendszáma kettő
vel, tömegszáma-» pedig néggyel lesz kevesebb, 
mint a kiindulási atommagé, 
alfajok
földrajzilag elkülönülő rasszok-».
alfanumerikus
sz.tech. olyan karakter-», amely csak betű vagy 
számjegy lehet.
alfa-részecske
tulajdonképpen elektronjaitól teljesen megfosz
tott hélium atommag. Két protonból-» és két neut
ronból áll. Különösen erősen kötött, stabil ré
szecske.
a-sugárzás
pozitív töltésű részecskék, hélium-atommagok 
nagy sebességű áramlása. Energiája nagy, átha
tolóképessége kicsiny.
algák
moszatok. (Pl. kék ~, zöld ~, barna ~ stb.)
ALGOL
(= Algorithmic Language) [elgoritmik lengvidzs]: 
sz.tech. „algoritmus-nyelv”: magas szintű prog
ramnyelv, főként matematikai, tudományos célok
ra.
AI Hvárizmi, Muhammed ibn Mussza
(7807-850?) Hvarezmi városban született (ma Üz- 
bég SzSzK). Csillagászati és mat.-i műveket alko
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tott. Ismertette a helyi értékes 10-es számrend
szerbeli számítást és az előjeles számokkal törté
nő számítás szabályait.
Ali
Mohamed-» utódja, a negyedik kalifa (656-661); 
elődjének, Oszmánnak meggyilkolása után került 
trónra; Oszmán hívei, a szunniták-» azonban őt 
és fiát is megölték. ~ hívei, a síiták-» nem isme
rik el a későbbi kalifákat, vezetőjük ~ soron kö
vetkező leszármazottja, az imám-».
Alkaioszi versszak
az ógörög költőről elnevezett négysoros strófa; 
képlete:
----и--------и и — U — (v. u)
------U-------------vu — V — (v. v)

--v--- (V. v) — и — v
— vu — V V — V----(v. v)

alkalmazkodás
-»adaptáció.
alkalmazkodási jellegű evolúció 
-»adaptív evolúció, 
alkalmazkodási jellegű szétterjedés 
-»adaptív radiáció, 
alkánok
a normális szénláncú ~ telített, nyílt láncú szén- 
hidrogének sorozata a metántól (CH4), CnH2n+2 
összképlettel. Nevük -án képzővel végződik. Van
nak azonban elágazó szénláncú és gyűrűs ~ is.
alkilcsoport
alkil keletkezik, ha egy alkánmolekulából egy hid
rogénatom hiányzik; neve az azonos szénatom
számú alkánokból -il képzővel történik (etil-, me
ti I- stb.).
alkímia
a középkorban kialakult filozófiai irányzat, amely 
a természet és az ember közti kapcsolatokat, va
lamint az anyagok (kémiai) átváltoztathatóságát 
kutatta. Tudományos és fantasztikus törekvések 
(így az aranycsinálás, a „bölcsek kövének” kere
sése) keveredtek benne, 
alkinok
olyan szénhidrogének, amelyekben hármas köté
sű szénatomok is vannak; nevüket-in képzőjükről 
ismerhetjük fel.
alkotmány
az állam legmagasabb szintű alaptörvénye, 
amely az államjogi intézmények összességét fog
lalja magába, az állampolgároknak az államhata
lom gyakorlásában, a törvényhozásban való rész
vételét biztosítja, s amelyben az államhatalom 
önmagát korlátozza polgárai jogainak feltétlen 
elismerésével. Nálunk 1948. aug. 20-án adtak ki 
szocialista ~t, amely helyett 1989 folyamán új, 
demokratikus ~t dolgozott ki az országgyűlés, 
alkotmánybíróság
ellenőrzi a jogszabályok és a jogi iránymutatások 
alkotmányosságát. Minden alkotmánysértő jog
szabályt, illetőleg jogi iránymutatást megsemmi
sít a törvény kivételével, az alkotmánysértő tör
vény végrehajtását pedig felfüggeszti.

alkotmányos monarchia
olyan kormányzati rendszer, amelyben a tör
vényhozó a választott képviselőház, a végre
hajtó hatalmat pedig a képviselőház többsége 
által kijelölt (neki „felelős”) kormány képezi ; 
az uralkodó csupán jóváhagyja (ellenjegyző a 
parlament intézkedéseit. Az ~-t először Ang
liában vezették be (-»dicsőséges forradalom); 
a magyar 1848-as márciusi törvények is ~-ra 
irányultak, 
alku ' v
üzletkötésre vagy egyéb megállapodásra törekvő 
egyezkedés.
álladalom
(rég.) állam.
állam
állandó határokkal meghatározott területen közös 
főhatalom alatt élő emberek közössége.
államalkotó rovarok
hangyák, méhek, termeszek.
államcsíny
az államhatalomnak vagy vezetésnek gyors, erő
szakos átvétele, a törvények vagy az alkotmány 
ellenére.
állampolgárság
valamely állam kötelékébe való tartozás.
államtitkár
a miniszter első helyettese, úgy a politikai veze
tés, mint az igazgatás intézésében.
állandó keménység 
-»kemény víz. 
állandó mágnes
olyan anyag, amely mágneses tulajdonságát a 
mágnesezés megszűnte után is megtartja. Ilye
nek a ferromágneses anyagok (pl. vas, kobalt, 
nikkel).
állandósult sejtek
olyan sejtek, amelyek kialakulásuk után teljesen 
vagy időlegesen elvesztik az osztódóképességü
ket. Pl. az idegsejtek, a harántcsíkolt vagy a sima 
izomsejtek a kialakulásuk után többé már nem 
osztódnak. A májsejtek sem osztódnak, de osztó
dóképességüket visszanyerhetik, 
állandó testhőmérsékletű szervezetek 
a madarak és az emlősök testhőmérséklete bizo
nyos határok között független a környezet hőmér
sékletének változásától. Az állandó testhőmér
sékletet hőszabályozással tartják fenn. 
állandó tőke
a tőkének-» az a része, amelyet termelőberende
zés vásárlására fordítanak. Az ~ a termelés fo
lyamán elhasználódik, értékét átadja a termék
nek (pl. ha egy formában öt öntvényt lehet készí
teni, minden öntvény a forma értékének 1/5 részét 
tartalmazza); ez a termék árában jelentkezik 
(-»amortizáció), azonban az ~ profitot nem ter
mel.
állapotfüggvény
a részecskéhez a hullámmodellben-» hozzáren
delt hullám szokásos elnevezése.
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állapotjellemzés
egy-* rendszer egyensúlyi állapotának egyértel
mű leírása. Az ~ mindig csak valamilyen megha
tározott szempont szerinti véges számú állapot
jellemzővel lehetséges. Az állapot jellemezhető 
kvantitatív (mennyiségi) és kvalitatív (minőségi) 
tulajdonságokkal. Szigorúan vett matematikai 
összefüggések csak a kvantitatív tulajdonságokra 
(az-* extenzív és az-* intenzív mennyiségekre) 
adhatók meg (matematikai modell), 
állapotjelzők
egy rendszer egyensúlyi állapotát egyértelműen 
meghatározó fizikai mennyiségek. Megkülönböz
tetünk extenzív-» és intenzív-* ~-et.
állatevők
a másodlagos és harmadlagos fogyasztó-* álla
tok.
állati hormonok
a belső elválasztásé mirigyek-* hatóanyagai.
állatorvos-tudományok
a haszonállatok, ill. a háziállatok gyógyításával 
foglalkozó alkalmazott biológiai tudományok ösz- 
szessége.
állatöv
a Nap látszólagos pályájának öve az égbolton ; 12 
részre oszlik, s ezek neve (csillagképek alapján): 
Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, 
Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak. Ugyanezek
nek nevei a kínai-japán használatban: patkány, 
ökör, tigris, nyúl, sárkány, kígyó, ló, juh, majom, 
tyúk, kutya, disznó. Hatásuk az emberi sorsra 
vagy az egyes testrészekre merő spekuláció, 
-»asztrológia, 
állattan
zoológia, az állatokkal foglalkozó biológiai tudo
mányok összessége. Fontosabb résztudomá
nyok: állatszervezettan, állatélettan, állatrend
szertan, állatökológia, állatföldrajz, ős~, állatge
netika stb. 
állattársulás
egy élőhelyen élő, különböző fajokhoz tartozó 
állatok populációinak-» közössége.
allegória
tkp. képletes kifejezés 1. elvont fogalom ábrázolá
sa képben. 2. bonyolult elvont eszme körülírt, 
néha megszemélyesített közérthető kifejtése iro
dalmi formában: allegorikus költemény, eposz, 
(gör.)
allegorikus
allegóriát-* alkalmazó.
allélgyakoriság
egy gén alléljainak előfordulási %-a a populáció
ban-».
allélizmus
az a genetikai jelenség, amikor ugyanannak a 
génnek nemcsak kettő, hanem több allélja-* van, 
és ezek öröklődéskor különböző fenotípusos ha
tást gyakorolhatnak egymásra. (Pl. a tengerima
lac szőrzetszínének vagy az ember ABO vércso
portrendszerének-* öröklődése.)

allélkicserélődés
a rekombináció-* egyik forrása. A meiózis-* elő- 
szakaszában a homológ kromoszómák-* párokat 
alkotnak, szorosan egymáshoz tapadnak, és he
lyenként átfedik egymást. Ezeken a pontokon 
Crossing over-* jön létre, a kromatidák-» alleijei 
kicserélődnek, ily módon az újonnan kialakuló 
kromoszómák információtartalma eltér az erede
tiekétől (apai X anyai hibridkromoszómák), 
allélok
a homológ kromoszómák-*, ill. azok DNS-ének 
azonos helyén levő génváltozatok, más szóval 
egy gén két vagy több lehetséges formája.
alleluja
tkp. „dicsérlek, Jahve!” ; dicsérem az Urat: a bib
liai zsoltárokban ismétlődő magasztaló kijelen
tés. (héb.)
Allende Gossens, Salvador
[goszensz szal-j (1908-1973) chilei szocialista po
litikus, Chile köztársasági elnöke (1970-től); jobb
oldali katonai puccs vetett véget elnökségének. 
A harcokban életét vesztette.
alliteráció
verssorokban két vagy több szó kezdőhangjának 
egybecsendülése; gyakran alkalmazott eszköze 
a költészetnek, (lat.)
állócsiga
rögzített tengely körül forgó kerék, amelyen kötél 
van átvetve. Egyszerű gép-*, amely az erő irá
nyának megváltoztatására szolgál.
allódium
a földesúr saját kezelésben műveltetett „majorsá
gi" földje a késői feudális Magyarországon. Ere
detileg a jobbágyok robotjával dolgoztatták meg, 
de később béresek, napszámosok munkáját is 
igénybe vették hozzá. Az ~ alkalmas volt az áru
termelésre, ezért a földesúr igyekezett növelni 
részarányát a jobbágytelkek rovására, a jobbágy
ság ellenállása azonban nehezítette törekvését, 
(lat.)
állóhullám
egy térrészben kialakult olyan hullámállapot, 
amely semmilyen irányban nem terjed. Az ~ 
legnagyobb amplitúdójú pontjai a duzzadóhelyek, 
nyugalomban lévő pontjai pedig a csomópontok. 
Az ~ két azonos frekvenciájú és amplitúdójú, 
ellentétes irányban terjedő hullám interferenciá
jaként fogható fel. A térrész rögzített határain 
csomópontok (csomóvonalak, csomófelületek), 
szabad végein pedig duzzadóhelyek vannak, 
allúzió
tkp. „játékos megközelítés”; utalás, célzás, (lat.)
almanach
1. évkönyv, amelyben vegyesen vannak szóra
koztató írások (elbeszélések, adomák stb.) és 
hasznos tudnivalók (pl. naptár). 2. írásgyűjte
mény, összeállítás szórakoztató prózai és verses 
anyagból, (ném.)
Almásy György
(1864-1933) Ázsia-utazó és gyűjtő; 1900-ban az
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Isszik-kul keleti vidékét, a Tien-San addig isme
retlen, déli láncát fedezte fel; 1906-ban Észak- 
Kínában végzett földtani, néprajzi kutatásokat. 
Útjain több tízezer állatot gyűjtött, közte ismeret
len fajtákat is.
Almásy László
(1895-1951) A. György-* fia; Afrika-kutató. 1926- 
tól évente utazott Afrikába; 1932-1933-ban felfe
dezte a líbiai Gilf Kebirt, egy addig ismeretlen 
fennsíkot, és a Zarzura-oázist. Tudósított a Nílus 
egyik szigetén élő, „magyar" nevű törzsről, 
amelynek ősei II. Szolimán által odahurcoltatott 
magyar hadifoglyok voltak. Az „AI Maza" kairói 
nemzetközi repülőtér az ő nevét viseli.
Almásy Pál
(1818-1882) földbirtokos, Habsburg-ellenes politi
kus. Az 1848-1849-es országgyűlés elnökeként ő 
mondta ki a Habsburgok trónfosztását. A bukás 
után külföldön élt; hazatérve újra szervezkedni 
kezdett. Árulás folytán leleplezték, s 1865-ben 20 
évi várfogságra ítélték.
Álmos
(819-895) fejedelem, Árpád apja. A honfoglalás 
után - egyes források szerint - Erdélyben megöl
ték. Az ~-nemzetség totemisztikus-» származás
mondája szerint, turul leszármazottja volt.
Álmos
(kb. 1075-1129) herceg, I. Géza király második fia,
II. Béla apja. I. László őt szánta utódának, mert 
bátyja, Kálmán a papi pályát választotta. Ám Kál
mán a trónért otthagyta a püspökséget, s Á. öcs- 
csét elűzve elfoglalta a trónt. ~ Bizáncba, unoka
húgához, I. László lányához, Piroska császárné
hoz menekült; ott is halt meg. 
aló mars!
indulás! (tréfás), (ném.)
Alpár Ignác
(1855-1928) építőművész; Hauszmann-» tanítvá
nya, majd tanársegédje. Számos híres középület 
tervezője: a Magyar Nemzeti Bank s vele szem
ben a Tőzsde (Magyar Televízió), az Anker Bizto
sító, a városligeti, ún. Vajdahunyad vára (Mező- 
gazdasági Múzeum), számos vidéki színház, 
templom stb. tartozik alkotásai közé.
Alpári Gyula
(1882-1944) szocialista politikus; 1914 előtt a szo
ciáldemokrata párt baloldali ellenzékéhez tarto
zott, a háború alatt antimilitariste-» nézeteket 
vallott; rögtön a megalakulás után csatlakozott a 
KMP-hez. A Tanácsköztársaság alatt külügyi nép
biztoshelyettes; később a Komintern-» egyik 
szervezője, lapjának, az Inprekorrnak-* szer
kesztője. A nácik Párizsban elfogták; a sachsen- 
hauseni koncentrációs táborban pusztult el. 
alsó (felső) határ
aHcR nemüres halmazról tegyük fel, hogy korlá
tos, azaz van olyan к és К valós szám, hogy 
minden x e H-ra k<x<K. А к (K) szám a H halmaz 
egy alsó (felső) korlátja. Ekkor igazolható, hogy 
van a H halmaz alsó korlátái közül legnagyobb,

ezt H alsó határának nevezzük, és inf H-val (infi- 
num H-val) jelöljük. Hasonlóképpen igazolható, 
hogy H felső korlátái közül van legkisebb, ezt 
sup H-val (szuprémum H-val) jelöljük.
alsó (felső) összeg
ha adott egy, az [a, b] intervallumban korlátos függ
vény és az [a, b] intervallumnak egy {x0, x,......xn}
felosztása, akkor jelölje m,, ill. M, az f függvény 
[Xj_i ; xj intervallumban felvett értékeinek alsó, 
illetve felső határát. Az f függvénynek az [a, b] 
intervallum adott felosztásához tartozó alsó ősz- 
szege:

s = X mi(Xi — *i-l).

i = 1
felső összege:

S — X Mi(xi~xi—i)•
i = 1

alsó légutak
a légcső, a főhörgők, a hörgők, a hörgőcskék, a 
hörgőcskeágak és a léghólyagocskák. A két tüdő
félbe a két főhörgő vezet be. Az ~ többi része 
magát a tüdőt-» alkotja.
alsó tábla
1848 előtt a magyar kétkamarás törvényhozás-» 
alsóházának neve (tábla itt asztal jelentésben). 
Ide minden vármegye két követet választott. A kö
vetek a vármegyegyűlésen megszavazott állás
pontot képviselték az országgyűlésen, -»felső 
tábla.
Alszeghy Zsolt
(1888-1970) irodalomtörténész; a korai magyar, 
és a hazai latin nyelvű irodalmat, a korai drámai, 
iskoladrámai emlékeket kutatta. Középiskolai 
magyartankönyvét, amelyet Sík Sándorral és Bri- 
sits Frigyessel írt, évtizedekig használták, 
álszövetesek
többsejtű állatok, melyek szervezetében szöve
tek-» még nem alakultak ki, de a sejtek már kü
lönböző működésekre differenciálódtak. (Sziva
csok.)
alt
1. a legmélyebb női hangnem, ill. szólam. 2. fn. ~ 
hangú énekesnő, (lat.)
altaji
nyelvcsalád: a török, a mongol, a mandzsú- 
tunguz nyelvet foglalja magába. A japán nyelv 
nem tartozik hozzá.
Altay Margit
„Margit néni" (1882-1972), ifjúsági író, gyermek
lapszerkesztő; A Tündérvásár, majd Az én újsá
gom c. gyermeklapokat 1937-ig szerkesztette, 
általános adaptációs szindróma 
Selye János szerint a szervezet védekezése a 
stresszekkel szemben. Az ~ jele a mellékvese
kéreg-» megnagyobbodása. Fokozott giükokorti- 
koid-termeléssel jár. 
általános gáztörvény
egy ideális gáz-» nyomásának és térfogatának 
szorzata egyenesen arányos a gáz abszolút hő
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mérsékletének-» és a benne lévő részecskék 
számának szorzatával. Az arányossági tényező a 
Boltzmann-állandó. Az általános gáztörvény ma
gába foglalja a Boyle-Mariotte-törvényt-* és a 
Gay-Lussac-törvényeket-».
Általános Munkásegylet
az első magyarországi szocialista munkásszer
vezet; 1868. február 9-én alakult, a munkások 
helyzetének javítását, politikai jogokat követelt.
Általános Munkáspárt
Magyar; a Nemválasztók Pártja-» és a Magyaror
szági Munkáspárt-» egyesüléséből 1880 január
jában létrehívott párt. Alapítói a Szociáldemokra
ta Párt elnevezést akarták felvenni, de ezt a kor
mány nem engedélyezte. 1890-ben a megalakuló 
Szociáldemokrata Párt-» része lett. 
általános választójog
minden állampolgár biztosított, korhatárhoz kö
tött szavazati joga a törvényhozó vagy egyéb tes
tület (tanács) tagjainak megválasztására, illetve 
a népszavazáson való részvételre.
alternatíva
1. két lehetőség közti választás. 2. a másik lehető
ség. (lat.)
Alvarez, Juan
[huan] (1790-1867) mexikói, mesztic származású 
forradalmár; részt vett a spanyolok elleni függet
lenségi harcban, az Egyesült Államok elleni há
borúban (1847), majd a diktátor, Santa Anna elleni 
mozgalomban (1854). Az ő eltávolítása után a 
kormány vezetője, a liberális alkotmány előkészí
tője (1857).
Alvinczi Péter
(kb. 1570-1634) ref. prédikátor; Debrecenben, 
Nagyváradon, majd Bocskai István mellett prédi
kátor, később Bethlen Gábor udvari papja. Heves 
hangú hitvitázóként Pázmány Péterrel folytatott 
vitát, a katolikusokat okolva egyebek közt az 
országot érő sok csapásért is. Számos nyom
tatott munkája ízes, eleven nyelvezetéről is 
nevezetes.
Amadé László
báró (1704-1764) költő; katonai és hivatalnoki pá
lyája során korában nagyon népszerű, szépen 
csengő verseket írt. Katonaéneke: A szép fényes 
katonának kezdetű, szinte népdalként él ma is.
amazonok
harcias asszonyok népe a gör. hagyományban.
Ambarcumján, Viktor
(sz. 1908.) szovjet csillagász, aki a csillagok és 
csillagrendszerek keletkezésével és fejlődésével 
foglalkozó kutatásai révén lett világhírű. Kimutat
ta többek közt, hogy az erős távoli rádiósugárzás
források táguló tejútrendszerekből származnak, 
ambíció
becsvágy; társadalmi felemelkedésre, magasabb 
rangra, tisztségre törekvés, (lat.)
ambivalencia
kétértékűség; két ellentétes érzelem, megítélés 
stb. együttes jelenléte, (lat.)

Ambrosius, Szt.
[-ziusz] (339-397) milánói püspök (374-től), teoló
gus; kíméletlen harcot folytatott a pogányok és az 
ariánus eretnekek ellen. A későbbi nagy egyház
atyát, Szt. Ágostont ő keresztelte meg. A katolikus 
liturgia és egyházi zene is sokat köszönhet neki. 
Ambrózy Gyula
(1884-1954) államtitkár; Berlinben és Budapesten 
tanult, nemzetközi joggal foglalkozott. Egyik ki
dolgozója a trianoni békeszerződés okmányai
nak.
Ambrus Zoltán
(1861-1932) író, kritikus, műfordító; tárcáiban, re
gényeiben a városi, polgári világot ábrázolta. 
A századvég francia irodalma, különösen Anatole 
France hatott rá. Egyike volt kora legolvasottabb 
íróinak. 1917-1922 közt a Nemzeti Színház igaz
gatója is volt.
Amerika
„Újvilág"; hatalmas földrész az Atlanti- és a 
Csendes-óceán között. Élővilága sok sajátos vo
nást mutat; őslakossága a felső őskőkorban, több 
hullámban, Észak-Ázsia felől vándorolt be. Fejlett 
újkőkori kultúrák, birodalmak alakultak ki terüle
tén, azonban Columbus-» után, a spanyol hódítás 
következtében összeomlottak. Az európai hódítás 
után ~ növekvő szerepet játszott a történelem
ben.
Amerikai Államok Szervezete
(OAS) 1948. április 30-án alakult Bogotában ; célja 
a tagállamok katonai megsegítése támadás ese
tén.
ametrón
-»mértéktelenség. (gör.)
amfiteátrum
római eredetű épülettípus cirkuszi-» játékok szá
mára; kerek vagy tojásdad nézőtere körülvette a 
kerek, homokkal borított arénát.
amfora
főleg gabona, olaj és bor tárolására, szállítására 
használt öblös, szűknyakú cserépedény a görö
göknél; kettő, ritkán három füle volt, s nagysága 
40-150 cm közt változott. A szabványos „attikai 
amfora" kb. 39 I űrtartalmú volt. Igen szép alakú, 
díszesen festett példányai is vannak, (gör.) 
amidcsoport
0=C—N; a szénatom egy, a nitrogén két sza
bad vegyértékéhez hidrogénatomok (metánamid) 
vagy egy alkilcsoport kapcsolódik.
aminok
szénvegyületek, amelyekben egy nitrogénatom
hoz egy, két vagy három alkilcsoport (és két, egy 
vagy zéró hidrogénatom) kötődik (primer, sze
kunder vagy tercier ~).
aminosav
aminocsoportot (-»amin) és karboxilcsoportot 
együttesen tartalmazó vegyületek; a számtalan 
lehetséges ~ közül az élő szervezetek mindösz- 
sze 20-féle, peptidkötésekkel összekapcsolódó 
— ból építik fel fehérje óriásmolekuláikat. Ezek
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alkotják a növényi és állati fehérjék számtalan 
változatát.
aminosav-szekvencia
egy meghatározott fehérjében az azt alkotó ami- 
nosavak pontos kapcsolódási sorrendje; ez hatá
rozza meg az adott fehérje minőségét.
ammoniták
a geológiai középkorban a tengerekben nagy tö
megben élő ősi fejlábúak.
amnesztia
korábban elkövetett vétségek vagy bűnök bünte
tésének teljes vagy részleges elengedése, (gór.)
amnézia
az emlékezet elvesztése baleset, betegség vagy 
lelki megrázkódtatás következtében, (gór.)
Amon
eredetileg a dél-egyiptomi Théba istene; napis
ten, akinek kultusza később egyesült az alsó
egyiptomi Ré-» kultuszával.
Ámor
a szerelem istene Rómában; íjas kisfiúként ábrá
zolták, aki szerelemmel mérgezett nyilát lövi az 
emberekbe. Másik neve Cupido [ku-] volt.
amorf anyag
molekulái nem szabályos, de sokszor rendezett 
szerkezetet alkotnak; ha az ~ különféle moleku
lák keveréke, akkor hevítve először meglágyul, s 
csak fokozatosan olvad meg. (lat.)
amortizáció
az elhasználódó gépek és felszerelés értékének 
félretétele az elhasznált felszerelési tárgyak maj
dani pótlására; az e célra fordítandó összeget 
általában (rendszerint hitelintézetek által) kamat
ra-» hitelezik, 
amöbid mozgás
a nyálkagombák, a gyökérlábú egysejtűek és a 
magasabb rendű állatok falósejtjeinek-» mozgás
formája. Jellegzetessége az álláb kialakulása. 
A membrán-» egy pontján a felületi feszültség 
csökken, itt a plazma kitüremkedik, és ebbe az 
állábba mintegy belefolyik az egész sejt.
Ampère, André-Marie
(1775-1836) francia fizikus, az általa „elektrodina
mikának” nevezett elektromágnesesség első ku
tatója. A mágneses tér és az elektromos áram 
viszonyát kísérletileg és matematikailag is elő
ször ő írta le. Az áramerősség egységét róla ne
vezték el.
Ampére-féle gerjesztési törvény
Maxwell-törvények-».
amplitúdó
-»rezgőmozgást végző test egyensúlyi helyzettől 
mért távolságának maximális értéke.
AMT
műsz. automatikus műszaki tervezés. CAD-», 
CAM-».
Amundsen, Roald
[-zen] (1872-1928) norvég sarkkutató ; négy társá
val, 52 szánvonó kutyával 1911. december 14-én 
elérte a Déli-sarkot. 1926-ban elsőnek repülte át

az Északi-sarkot Umberto Nobile olasz repülővel 
együtt.
anabaptisták
újrakeresztelők; nem sokkal Luther-» fellépése 
után kialakuló irányzat a német reformációban. 
Nevüket onnan vették, hogy elvetették a csecse
mőkori keresztelést, s a hozzájuk csatlakozókat 
vízbemerítéssel újra megkeresztelték. Vezérük 
Münzer [müncer] Tamás volt; felkelésüket vére
sen leverték. Utódaik ma a baptisták, 
anaerob élőlények
azok az élőlények, amelyek lebontó folyamatai
hoz nem szükséges az oxigén, mert az anyagcse
réjükhöz szükséges kémiai energiát csak glükolí- 
zissel-» szerzik meg. (Pl. a nitrifikáló baktériu
mok-».) 
anafóra
Írod., kit: a kezdő szó megismétlése egymást 
követő mondatokban vagy verssorokban, (gör.)
anakronizmus
esemény, személy, tárgy téves elhelyezése olyan 
időben, amelyben valójában nem létezhetett (pl. 
középkorban játszódó film szereplőjének karján 
óra), (gör.)
analitikus
elemző, (gör.)
analizátor
a receptor-», a befelé vezető ideg, majd pálya és 
az agykérgi érzőközpont együttes neve.
analízis
kém. vegyelemzés; vmely anyag összetételének, 
összképletének (mennyiségi ~), szerkezeti kép
letének megállapítása, (gör.)
analóg
hasonló ; a vizsgálat vagy felhasználás szempont
jából lényeges tulajdonságaiban az adott dolog
gal megegyező, (gör.)
analóg áramkör
műsz. olyan elektromos áramkör, amelynek be
menő és kimenő jelei egyaránt analóg jelek, s a 
közöttük fennálló kapcsolat egyértelműen meg
határozott (pl.: hangerősítő, videoerősítő).
analóg-digitális átalakító
műsz., készülék, mely a bemenetére érkező ana
lóg jelből-» meghatározott időpontokban mintát 
vesz, majd az így kapott diszkrét értékekhez digi
tális-» kódot rendel. Az első műveletet a mintave
vő, a másodikat a kvantáló egység végzi, 
analóg jel
műsz. teljes értelmezési tartományában folyto
nos értékkészletű jel. Az értelmezési tartomány 
idő, az értékkészlet (elektromos jeleknél) pl.: fe
szültség vagy áram.
analóg szervek
azonos rendeltetésű, ezért némiképp hasonló, de 
eltérő eredetű szervek. (Pl. a madarak szárnya és 
a rovarszárny egyaránt repülésre szolgál, de el
térő szerkezetűek.) Az ~ az evolúcióban meg
nyilvánuló konvergenciát szemléltetik, közös ere
detet nem bizonyítanak.
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anapesztus
-♦verslábak, (gör.)
anarchia
uralomnélküliség. 1. Politikai irányzat minden ha
talom és tekintély eltörlésére, fizikai megsemmi
sítésére. 2. zűrzavar, rendetlenség, (gör.)
anatómia
-»•bonctan.
Anaxagorasz
(i. e. kb. 500-kb. 428) görög filozófus, természettu
dós; nevéhez fűződik a napfogyatkozás igazi oká
nak felfedezése. Sokat foglalkozott az égitestek 
természetével, s az élővilág és a világegyetem 
kapcsolatával. Athénből, ahol pedig Periklész is 
tisztelői közé tartozott, száműzték, mert a Napról 
azt mondta, hogy izzó kőtömb.
Anaximandrosz
(i. e. 610-546 után) görög filozófus és kozmológus 
(a világmindenséggel foglalkozó kutató). Feltér
képezte a világot, s a világ kezdeteiről szóló el
mélete a fejlődéselmélet korai elődje volt.
Anaximenész, Milétoszi
(i. e. 6. sz. közepe) Anaximandrosszal és 
Thalésszel együtt a milétoszi filozófiai kör tag
ja; társaitól eltérően ő a levegőből (és a párá
ból) származtatta a világot, amely a légnemű 
anyag összesűrűsödése folytán alakult ki. Koz
mológiai elméleteivel is nagy hatást tett utóko
rára.
ancien régime
[-szien rezsim] tkp. régi uralom. 1. a fr. forradal
mat megelőző uralom Franciaországban. 2. átv. 
a fr. forradalom előtti korszak, (fr.)
Andersen, Hans Christian
[-zen hansz krisz-] (1805-1875) dán meseíró, író; 
korábban regényt, útleírást, darabot írt, de gyer
mekmeséi tették nevét ismertté. Ezekben, a nép
meséi elem sajátos fejlesztésével, nem csodás 
események, hanem emberi erények és hibák ala
kítják a történetet. Meséi sokszor szomorúan is 
végződnek, 
andezit
sötét színű, szilíciumtartalmú vulkanikus kőzet 
(nevét az Andok hegységről kapta).
Andorka Rudolf Rezső
(1891-1961) vezérőrnagy; hivatásos tisztként a 
Tanácsköztársaság idején Stromfeld vezérkará
nak tagja, később a nemzeti hadsereg tisztje. 
Katonai attasé, majd vezérkari tiszt, 1939-ben 
madridi követ. Teleki öngyilkossága után lemon
dott. Náciellenessége miatt a Gestapo elhurcolta. 
1945 után tisztviselő volt, 1949-ben internálták, de 
később rehabilitálták.
András
(1327-1345) nápolyi király, Anjou Lajos magyar 
király öccse. Megállapodás szerint Johanna ná
polyi királynő kezével a koronát is meg kellett 
volna kapnia, de a fiatal ~ a nápolyi udvar intri
káiban nem ismerte ki magát, s végül egy vadá
szaton megölték.

András, I.
(7-1060) magyar király (1046-1060), a megvakított 
Vászoly második fia; felesége a kijevi fejedelem 
lánya volt. Péter ellenfelei hívták haza testvérei
vel együtt; öccsét, Bélát örökösévé tette, a po
gány lázadókat, majd a német támadókat is visz- 
szaverte. Salamon fia születése után öccsét mel
lőzte, emiatt harcokra került sor, s ~ elesett. 
Sírja az általa alapított tihanyi apátságban látha
tó.
András, II.
(1176-1235) magyar király (1205-1235), III. Béla 
második fia; uralmát új elvekre alapozva sokak
nak és szívesen adományozott birtokokat. Első 
felesége Meráni Gertrúd volt, akit Bánk bán-» és 
társai, a király távollétében, megöltek. Még két
szer nősült. 1217-ben keresztes hadat indított, de 
a Szentföldön kudarcot vallott. 1222-ben nemesei 
(= bárói) kikényszerítették az Aranybullát. 
Andrássy Gyula
gróf (1823-1890) katonatiszt, politikus; az 1847-es 
országgyűlésen Kossuth híve, 1849-ben Görgey 
segédtisztje, majd isztambuli követ. 1851-ben ha
lálra ítélték, s távollétében in effigie-» kivégez
ték; 1858-ban amnesztiát kapott. A kiegyezés után 
1871-ig miniszterelnök, 1871-1879 között közös 
külügyminiszter, a berlini kongresszus-» (1878) 
központi szereplője. A német szövetség híve volt. 
Andric, Ivó
[-rics] (1892-1975) délszláv író; Híd a Drinán c. 
regénye nemzetközi sikert aratott.
androgén szteroidok
a mellékvesekéreg férfi (hím) nemi hormoncso
portja. Hasonló hormonok a herében is termelőd
nek.
android
1. műsz. robot-». 2. a fantasztikus regények em
berszerű szereplői.
Andromakhé
az Iliászban Hektór felesége, férjét és gyermekét 
gyengéden szerető asszony.
Andromeda
1. a görög mitológiában királylány, akit áldozatul 
egy tengeri szörny számára sziklához láncolnak 
a tengerparton. Az éppen arra hajózó Perszeusz 
azonban kővé változtatja a szörnyet, és megmen
ti ~-t. 2. csillagkép az északi éggömbön, amely
nek nevezetessége a benne látható nagy spirális 
tejútrendszer, az ~-köd.
Andromedidák
meteorok: „hulló csillagok” az északi éggömbön, 
amelyek az Andromeda-» csillagkép irányából 
látszanak feltűnni.
Andrzejewski, Jerzy
[andzse- -zsi] (sz. 1909.) lengyel író; Hamu és 
gyémánt c. regénye (1949), amelyből drámai film 
is készült, a háború utáni Lengyelország súlyos 
belső konfliktusait tárja fel.
anekdota
(tkp. „fel nem jegyzett dolgok”) személyekről,
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eseményekről szóló rövid, néhány mondatos el
beszélések, amelyeknek csattanójuk van, s jelle
meket, személyeket, körülményeket világítanak 
meg. A magyar ~-kat illetően -»Tóth Béla. (gór.)
aneuploidia
az a jelenség, amikor egy egyed a testi sejtjeiben 
egy kromoszómából nem kettőt (homológ kromo
szómapár-»), hanem többet, esetleg kevesebbet 
tartalmaz. Fajtái: monoszómia (csak egy kromo
szóma, pl. Turner-szindróma), triszómia (3 kro
moszóma, pl. Down-kór).
Angelo F. Pál
[-dzse-] fotóművész, operatőr; festőnek készült, 
majd hivatásos fényképésznek tanult. 1916-ban 
Kertész Mihály operatőre volt az első magyar 
játékfilmek forgatásánál. Később is vonzotta a 
film, de főleg fotóművészként dolgozott, Francia- 
országban és itthon sok nevezetes ember portré
ját készítette el. A Magyar Fotóművészek Szövet
ségének alapító tagja volt. 
angliai csata
1940 nyarán, Franciaország legyőzése után a né
metek - tervezett inváziójuk-» előkészítésére - 
teljes légierejükkel bombázni kezdték Anglia cél
pontjait. A mintegy 3 hónapos ~ igen nagy káro
kat okozott ugyan, de sem az angol ipart, légierőt, 
sem a lakosság ellenálló erejét nem tudta lerom
bolni. Az óriási veszteségek (mintegy 1200 repü
lőgép) miatt Hitler feladta az ~-t. 
anglikán egyház
Vili. Henrik angol király alapította; mérsékelten 
reformált tanai angol hagyományokon (-»Wyclif) 
és a német reformáción alapulnak. Feje a min
denkori angol uralkodó. Konzervatív „magas" 
(high [háj]) és népszerű „alacsony” (low [lou]) 
irányzatra oszlik. Anglián kívül episzkopális (püs
pöki) egyháznak nevezik; közösségeinek feje a 
püspök.
Angol Kelet-indiai Társaság
1600-ban alakult, Erzsébet angol királynőtől mo
nopóliumot-» kapva. Kezdetben csak a kereske
delmet, később India nagy területeinek ellenőrzé
sét is megszervezte; 1773-tól a parlament fel
ügyelete alatt tevékenykedett. Saját hadserege is 
volt. 1858-ban feloszlatták, birtokai a koronára 
szálltak. Az ~ szerezte, kormányozta, védte meg 
és zsákmányolta ki az indiai brit gyarmatot, 
angolkór
D-vitamin hiányának következtében a gyermek
korban kialakuló csontosodási zavar; a fejlődő 
csontokban kevés lesz a kalcium, ezért azok meg
lágyulnak, hajlanak.
Angstrom, Anders Jonas
[-sztröm -dersz -nasz] (1814-1874) svéd fizikus; a 
hővezetéssel, és a színképelemzéssel foglalko
zott, s nevét viselte a fény hullámhosszának mé
résére használt egység (1СГ10 m).
Angyalföld
a budapesti XIII. kerület külső részének elneve
zése.

Anjou
[-zsú]. 1. tartomány a középkori Nyugat-Francia- 
országban, Angers [-zser] fővárossal. Grófjai a 
Karoling-korban fontos szerepet játszottak; ké
sőbb tőlük származott az angol Plantagenet-ház. 
2. a 13. sz. közepén IX. Lajos francia király öccse, 
Károly volt ~ ura, s tőle eredt az ~-dinasztia, 
amely csakhamar Nápolyban, Mo.-on, Lengyelor
szágban is uralkodott.
Anna
(1154-1184) királyné, III. Béla-» felesége; Mánuel 
bizánci császár sógornőjeként lett Béla felesége. 
Öt gyermeke közül Imre és András magyar király 
lett.
Anne Boleyn
(1507-1536) Vili. Henrik angol király második fele
sége (1533-tól); a király az előző feleségétől való 
elválás érdekében szakított a katolikus egyház
zal. ~ leánygyermeke lett a későbbi I. Erzsébet 
királynő. A király 1536-ban hűtlenség miatt vád 
alá helyeztette, elítéltette és lefejeztette, 
annexió
egy terület hozzácsatolása egy országhoz, beke
belezése egy országba; általában erőszakkal tör
tént területfoglalás szentesítése, (lat.)
annihiláció
-»megsemmisülés! sugárzás
anód
galvánelem, elektroncső stb. pozitív sarka, amely 
felé az elektronok áramlanak; -»katód. (gör.)
anomália
a szokásostól eltérő, szabálytalan, nem normális 
jelenség, (gör.)
Anonymus
(tkp. „Névtelen”); a legkorábbi ránk maradt törté
nelmi mű, a Gesta Hungarorum (Magyarok csele
kedetei) szerzője. A fennmaradt kéziraton csak P. 
mesterként szerepel, mint a néhai Béla király 
(valószínűleg II. Béla) jegyzője.
Anschluss
[anslusz] hozzácsatolás; Ausztria beolvadása 
Németországba. A német-osztrákok közt már a 
múlt században tábora volt az ~-nak; a Párizs 
környéki békék azonban megtiltották az ~-t. 1938 
márciusában Hitler, semmibe véve e tilalmat, be
vonult Ausztriába, azt Ostmark [oszt-] néven a 
Német Birodalomhoz csatolta. A nácik-» veresé
ge után Ausztria újra elnyerte függetlenségét. 
Anselmus
[anzelmusz], Anselm Canterbury! [kentörböri] ér
sek (1093-1109), teológus, a korai skolasztikus-» 
filozófia egyik kiemelkedő képviselője.
antagonizmus
ellentét, kibékíthetetlen ellentmondás, (gör.)
antant
az „entente cordiale" [antant kordiái], „szívélyes 
megegyezés" kifejezésből. így nevezték Anglia 
és Franciaország 1904-ben kötött megállapodását 
egymás afrikai érdekeinek elismeréséről. Ez lett 
alapja az 1912-ben kötött kölcsönös segélynyújtá-
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si szerződésnek, amelynek alapján Anglia 1914- 
ben hadba lépett Franciaország oldalán. Az ~- 
hoz más országok is csatlakoztak a háború alatt, 
(fr.)
Antarktisz
tkp. „az északi sarkvidékkel átellenes" földterü
let; nagysága 13 328 000 négyzetkilométer, vagy
is a kontinensek-» közül megelőzi Ausztráliát és 
Európát, 
antediluviális 
özönvíz előtti, őskori, (lat.) 
antenna
nyílt rezgőkör, amely elektromágneses sugár
zás-» kibocsátására vagy felfogására alkalmas. 
Legegyszerűbb változata a dipól ~, amely egy 
egyszerű egyenes vezetékdarab, (lat.)
antennaforgató
műsz. az antennák általában irányérzékenyek, 
ezért csak az adó irányába állítva adnak megfele
lő eredményt. Ha több adót kívánunk venni egy 
antennával (vagy antennarendszerrel-»), akkor 
annak forgatásáról gondoskodni kell. Erre szol
gálnak a különböző —szerkezetek, melyek álta
lában villanymotorral hajtott áttétel (pl. csigahaj
tás) révén érik el a kívánt hatást, 
antibiotikumok
egyes gombafajok baktériumpusztító hatású 
anyagcseretermékei. A legismertebb a penicillin, 
melyet a pénicillium gombafajok termelnek.
antibiózis
a populációk-» közötti olyan kapcsolat, mely az 
egyik számára közömbös, a másik számára pedig 
hátrányos. (0, + .) (Pl. az egyik mikroorganizmus 
anyagcsereterméke /antibiotikum-»/ egy másik 
számára kedvezőtlenné változtatja a környezeti 
tényezőket.) 
anticiklon
a ciklonnal-» együtt jelentkező, nagy kiterjedésű 
légörvény, amelynek magasabb légnyomású bel
sejében leszálló légmozgás uralkodik. Örvénylé
sének iránya a ciklonéval ellenkező, (gór.)
antifóna
az eredeti katolikus liturgiában a zsoltárokat 
éneklő kórusra mintegy válaszoló másik kórus 
éneke. A későbbi liturgiában kevesebb zsoltárt 
énekeltek, s a kórus szerepét sokszor szólóéne
kes-» vette át. 
antigének
a szervezetbe kerülő nem „saját anyagok, me
lyek az immunrendszert-» immunválaszra kész
tetik. Az ~ lehetnek kórokozók, szövet, vagy sejt
átültetéssel a szervezetbe került sejtek, szövetek 
vagy szervek, vmint testidegen anyagok, pl. nem 
faj- vagy egyedspecifikus fehérjék, mérgező 
anyagok, toxinok (kórokozók anyagcseretermé
kei), ptomainok (a szervezetben elpusztult kór
okozók bomló szerves anyagai) stb.
Antigoné
a görög mitológiában Oidipusz király lánya; apja 
halála után Thébába visszatérve, Kreón tirannus

tilalma ellenére eltemette bátyja, Polüneikész te
temét. Ezért a zsarnok elevenen befalaztatta. Sor
sa tragédiák témája volt.
antik
régi; ~ világ -»antikvitás, (lat.)
antikomintern paktum
a nácik által kezdeményezett szövetségi rendszer 
a Kominternnel szemben; magja a Németország 
és Japán által aláírt ~ volt (1936. november 23.), 
amelyhez azonban csakhamar más országok is 
csatlakoztak (1937: Olaszország, 1939: Magyar- 
ország, Spanyolország, 1941: Bulgária, Finnor
szág, Horvátország, Románia, Szlovákia stb.). Az 
~ valójában a SZU ellen irányult.
Antikrisztus
a korai kereszténységben Krisztus ellenlábasa; 
sátáni lény, aki Krisztus szándékát, az emberiség 
megváltását mindenképp meg akarja akadályoz
ni. Az elképzelés szerint az utolsó ítélet előtt 
átmenetileg hatalmába keríti a világot, 
antikvitás
régiség, régi kor. 1. az ókor (az írásbeliség kezde
teitől a Nyugat-római Birodalom bukásáig, 476- 
ig). 2. ált. régiség, (lat.)
antimilitariste
a katonai intézmények, hadseregek tevékenysé
gét, befolyását vagy egyáltalán fenntartását el
lenző személy vagy mozgalom, (lat.)
antineutrínó
a neutrínó-» antirészecskéje-». Radioaktív atom
magok béta-bomlásakor-» keletkezik. Legna
gyobb ~-források a Földön az atomreaktorok-», 
a bennük lévő radioaktív anyagok miatt.
antinómia
feloldhatatlan ellentmondás. Pl. az ókori „krétai 

(a krétaiakat hazugoknak tartották): „Amit 
most mondok, nem igaz." E kijelentés csak akkor 
lehet igaz, ha nem igaz. Kantnál az ~-nak fontos 
szerepe van. (gör.) 
antirészecskék
a természetben található elemi részecskék-» sok 
tulajdonságukban hasonló, némely tulajdonsá
gukban (pl. elektromos töltés) különböző párjai. 
Antirészecskék nagy energia befektetésével 
mesterségesen állíthatók elő, vagy a nagy energi
ájú kozmikus sugárzás hozza őket létre. Ha egy 
antirészecske találkozik a neki megfelelő normá
lis részecskével, tömegük nagy energiájú elektro
mágneses sugárzássá alakul (-»megsemmisü
lés! sugárzás). Az elektron-» antirészecskéje 
a pozitron-», a protoné-» a negatív elektromos 
töltésű antiproton. A foton-» önmaga antirészecs
kéje.
antiszemitizmus
zsidóellenesség. 1. egyházi ~: a katolikus egy
ház a közelmúltig tanította, hogy Jézus Krisztust 
(aki tanítványaival együtt zsidó volt) a zsidók ítél
ték halálra, s ezért leszármazottaiknak bűnhődni
ük kell. A II. vatikáni zsinat e tant elítélte. 2. fajvé
dő ~ : századunk elején kibontakozó irányzat,
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amely a zsidókról azt állította, hogy más fajhoz 
tartoznak; -»nemzeti szocializmus, (gór.)
antilestes immunitás
-»humorális immunválasz.
antitrinitárius
tkp. háromságellenes; radikális protestáns-» 
irányzat, amely csak egy isteni személyt ismer el. 
Erdélyben korán meghonosodtak unitárius („egy- 
valló”) néven. Az ~ egyik legkiválóbb képviselő
je volt a spanyol tudós, Miguel Servet [Szer-], akit 
Kálvin Genfben nézetei miatt bebörtönöztetett, 
majd kivégeztetett, 
antocián
virágkék, leggyakrabban a virágok színét adó fes
tékanyag, mely semleges közegben kék, lúgos 
közegben zöldeskék vagy sárgászöld, savas kö
zegben lila, lilásvörös vagy piros.
antológia
tkp. „virágcsokor" ; különböző szerzők verseinek, 
vagy prózai müveinek válogatott gyűjteménye, 
(gör.)
Antonescu, Ion
[-neszku] (1882-1946) román tábornok, minisz
terelnök; 1940. szeptember 4-én, a bécsi döntés 
után kormányra kerül, kiegyezik a Vasgárdával 
(németbarát fasiszta szervezet), s lemondatja
II. Károly királyt. Később szembefordul a Vasgár
dával. 1944. augusztus 20-án a szovjet csapatok 
átlépik a román határt; 23-án Mihály király eltá
volítja ~ t, s az új kormány azonnal fegyverszüne
tet kér.
Antonioni, Michelangelo
[mikelandzselo] (sz. 1912) világhírű olasz filmren
dező. Talán leghíresebb műve a Nagyítás (1967), 
amely filozófiai problémát feszeget, a világ meg
ismerhetőségét, krimiszerűen izgalmas sztori ke
retében.
Antonius, Marcus
[-USZ -usz] (i. e. kb. 83-30) római államférfi és 
hadvezér; Julius Caesar-» bizalmi embere. Cae
sar halála után annak örökösével, Octavianusz- 
szal-* és Lepidusszal-» triumvirátust-» alakít 
Caesar gyilkosainak megbüntetésére. Később 
azonban szembekerül Octavianusszal, flottája ve
reséget szenved, s Egyiptomban Kleopátra-» ki
rálynővel együtt öngyilkos lesz. 
antropológia
embertan. 1. biológiai ~ : az emberiség eredeté
vel, fejlődésével, egészének és csoportjainak 
szokásaival, viselkedésével foglalkozik. 2. filozó
fiai ~ : az ember lényeges vonásait, lehetőségét 
kutatja, (gör.) 
antropomorf
ember alakú. Az ~ felfogás emberi vonásokat, 
tulajdonságokat ruház a valódi vagy képzelt lé
nyekre, istenekre, (gör.)
antropomorflzálás
a világ antropomorf-» elképzelése. Ellentéte a 
dezantropomorfizálás.

Anu
az ég istene a mezopotámiai vallásban; később 
az istenek királyának tekintették, s Enlillel-» és 
Enkivel-» istenhármasságot alkotott.
Anubisz
sakálfejű egyiptomi isten, a halottak s a túlvilág 
istene: ítélkezik a halottakon.
anyag
a materializmus tanítása szerint a tudattól függet
lenül létező valóság, amely a létező világot alkot
ja. E világnézeti meghatározás eltekint attól, hogy 
maga az anyag hogyan, miből épül fel. A termé
szetfilozófusok-» eredetileg négy őselemet téte
leztek fel, később az atomelmélet sokféle osztha
tatlan részecskét; a modern atomfizika egyre mé
lyebbre hatol az ~ szerkezetébe. Technikai érte
lemben az ember által alkotott szerszámok, gé
pek, eszközök, műtárgyak építőeleme, ill. az át
alakítás, az állapotváltoztatás tárgya. Az ~ köré
be nemcsak az tartozik, ami „kézzel fogható", 
hanem az például az elektromágneses és ré
szecskesugárzás is. 
anyagcsere
életjelenség-», az önfenntartó működés része, 
melynek során a sejtek vagy a szervezetek a 
környezetből anyagokat vesznek fel, ezeket átsa
játítják (asszimilálják), és a felesleges anyagokat 
eltávolítják. Az ~ szervesen összefonódik az 
energiaforgalommal. Tárgykörébe a következő 
életműködéseket-» soroljuk: táplálkozás-», lég
zés-», anyagszállítás-», kiválasztás-», 
anyagi halmaz
több részecskéből (atom, ion, molekula) álló 
rendszer (anyag); sajátosságait (pl. halmazálla
potát) a részecskék tulajdonságai, vmint kölcsön
hatásuk együtt határozza meg.
anyagszállítás
az anyagcsere-» életjelenségét megvalósító élet
működések-» egyike, a sejtbe vagy a szervezetbe 
felvett anyagok eljuttatása a felhasználás, és a 
bomlástermékek eljuttatása az eltávolítás, kivá
lasztás helyére, 
anyakönyv
hivatalos nyilvántartás, amely közhitelű személyi 
adatokat tartalmaz, születésről, házasságról, el
halálozásról stb. Magyarországon 1894-től van 
állami anyakönyvezés. Korábban kizárólag az 
egyházak végezték.
Ányos Pál István
(1756-1784) költő, pálos-» szerzetestanár. Rend
je a nagyszombati egyetemre küldte, s azzal 
együtt költözött Budára 1777-ben; megismerke
dett a magyar felvilágosodás irodalmi életével. 
Politikai verseiben II. József abszolutizmusát tá
madta, költészetében a szentimentalizmus-» kö
vetője volt.
ANZUS
Ausztrália, Új-Zéland, USA kezdőbetűiből kialakí
tott rövidítés; a három állam katonai szervezete, 
amely külső támadástól védené a résztvevőket.
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1951. szeptember 1-jén alakult San Franciscóban. 
Tagjai a SEATO-ban-» is részt vettek.
aorta
a szívből a testbe vezető fő artéria, ebbe pumpál
ja bele a szív bal kamrája a vért.
apacs
1. indián törzsek csoportja az Egyesült Államok 
délnyugati részén ; az utolsó évezredben észak 
felől vándoroltak hazájukba, s gyűjtögetéssel, va
dászattal, földműveléssel foglalkoztak. Az ameri
kai polgárháború után szűk területre szorították 
őket; ma mintegy 10 000 ~ él ott. 2. párizsi va
gány, bűnöző, (fr.)
Apáczai Csere János
(1625-1659) filozófus, pedagógus; Erdélyben, 
majd Hollandiában tanult, s 1653-ban tért haza 
Gyulafehérvárra, ahol gimnáziumi tanár lett. Des
cartes, Kopernikus, Comenius tanítványaként 
megírta Magyar Encyclopaedia c. fő művét (1653), 
a korszerű tudományok terjesztésére.
Apafi Mihály
(1632-1690) erdélyi fejedelem (1661-től). Az isz
tambuli Porta emelte fejedelemmé a nem nagy 
képességű ~-t, aki helyett inkább Teleki Mi
hály-* kancellár uralkodott; végül az Erdélyt el
foglaló I. Lipót—* fennhatóságát kellett elismernie 
(1688-tól).
Apafi Mihály, ifj.
(1676-1713) még apja életében erdélyi fejedelem
mé tették, de I. Lipót-» nem ismerte el fejedelem
nek, hanem - hercegséget és pénzt fizetve érte - 
eltávolította Erdélyből.
apaság
a magyar jog szerint a gyermek apjának azt kell 
tekinteni, 1. akivel az anya a fogamzás! idő kezde
tétől házassági kötelékben állott, 2. aki a gyerme
ket teljes hatályú nyilatkozattal magáénak ismer
te el, 3. akit a bíróság apának nyilvánított. A bíró
ság azt a férfit nyilvánítja a gyermek apjának, aki 
az anyával a fogamzás! időben nemileg érintke
zett, és alaposan következtethető, hogy a gyer
mek ebből az érintkezésből származik, 
apát
apátság élén álló főnök, szerzetes-elöljáró. Cím
zetes apát: megszűnt (pl. a pogányok által elfog
lalt területen valamikor létezett) apátság vezető
je: tiszteletbeli cím.
Apáthy István
(1856-1922) magyar orvosprofesszor, az ideg- 
rendszer kutatója. Az idegsejtek kapcsolatát fo
lyamatosnak vélte (kontinuitás). Az idegsejtekben 
finom rostocskákat, neurofibrillumokat mutatott 
ki, ezeket gondolta az ingerületvezetés szerkeze
ti elemeinek.
Aphrodité
[af-] a szerelem istennője a gör. mitológiában. 
Születését úgy beszélték el, hogy meztelenül me
rült fel a tengerből Ciprus szigeténél, s ott is 
telepedett meg, ott volt fő temploma.

Ápisz
az ókori egyiptomi Hapi-> bikaisten nevének gö
rögös formája.
APL
(= A Programming Language) [é-pí-el, e progre- 
ming lengvidzs]: sz.tech. „egy programozási 
nyelv” : főként matematikai célokra használatos.
apokalipszis
tkp. „feltárás”. 1. kinyilatkoztatás. 2. az Újszövet
ség Jelenések könyve, amely kinyilatkoztatja az 
utolsó ítélet eljövetelét, (gör.)
apoláris kötés 
-»kovalens kötés, (lat.)
Apollinaire, Guillaume
[-ner gijjom] (1880-1918) a francia avantgárd köl
tészet legmarkánsabb alakja; emigráns lengyel 
család Rómában született fiaként 20 évesen Pá
rizsba ment, s 1903-tól avantgardista folyóiratot 
szerkesztett, majd Picassóval együtt a kubizmust 
művelte a képzőművészetben s az irodalomban. 
Néha klasszikus, néha szabad verseit központo
zás nélkül s más feltűnő újításokkal közölte. 
Apollo 11
amerikai űrhajó, amelynek három utasa először 
szállt ki a Holdon; felvételeket készítettek és 
anyagmintákat gyűjtöttek a Hold felszínén. Az ~ 
útjának időpontja: 1969. július 16-24. Apollo űrha
jókon még két holdutazást végeztek.
Apollón
Phoibosz [foi-j ~ : napisten, akinek kultuszát a 
félszigetet elfoglaló görögök is átvették. A zene, 
költészet, a pásztorkodás istene is volt; ezenkívül 
papnői kábító gőzök hatása alatt jósoltak is; ~ 
ókori templomában, Delphoiban [-foi] ők voltak a 
görögök legfontosabb közös vallási intézményé
nek, a delphoi jósdának jósai.
Apollóniosz-kör
olyan pontoknak halmaza a síkban, amelyeknek 
két adott ponttól mért távolságaik aránya egy 
megadott, 1-től különböző pozitív szám.
Apor Gábor
báró (1889-1969) diplomata; 1918-tól osztrák
magyar, majd magyar diplomáciai szolgálatban 
volt. 1939-től vatikáni követ volt, s állásáról nyu
gati orientációja miatt a német megszállás után 
lemondott és Rómában maradt. Később a Máltai 
Lovagrend nagykancellárja lett (1952-1958).
Apor Péter
(1676-1752) erdélyi főnemes, történetíró. Mint 
császárpárti előkelő kapott 1713-ban, a Rákóczi- 
szabadságharc leverése után bárói címet. Fő mű
ve a latinul írt Metamorphosis Transylvaniae (Er
dély változása) c. munka (1736).
Apor Vilmos
báró (1892-1945) püspök; Nagyváradon volt teo
lógiai tanár, majd Gyulán plébános; 1941-től győri 
püspök. A háború alatt üldözötteket mentett, s a 
kormányhoz beadványokkal is fordult érdekük
ben.
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apostol
tkp. hírvivő. 1. Jézus 12 apostolának egyike. 2. a 
korai kereszténység vallási vezetői, pl. Pál. 3. a 
középkorban: az egyes népek megtérítői. 4. átv. 
vallási vagy nem-vallási mozgalmak vezetői, 
(gör.)
Apostolok cselekedetei
az Újtestamentum része, amely a jeruzsálemi 
ősegyház történetét mondja el, sok csodás ese
mény leírásával, azután, hogy Jézus Krisztus 
meghalt és feltámadott.
apoteózis
1. embernek az istenek közé helyezése (pl. a 
római császároké haláluk után). 2. átv. megdicső
ülés; szertelen dicsőítés; felmagasztalás. (gör.)
apparatcsik
a párt- és állami apparátus dolgozója a SZU-ban; 
korlátozott képességeket, de feltétlen engedel
mességet, lefelé pedig kíméletlenséget társíta
nak alakjához, (or.)
Apponyi Albert
gróf (1846-1933) konzervatív politikus; 1904-ig a 
kormánypárt vagy a konzervatív ellenzék tagja, 
ekkortól azonban a Függetlenségi Párt és a Kos- 
suth-párt egyik vezetője. 1906-1910: mint kultusz- 
miniszter a nemzetiségek elleni törvények hír
hedt kezdeményezője ; a békedelegáció vezetője 
Trianonban; 1923-tól Mo. fődelegátusa a Népszö
vetségben, 
appozíció
melléhelyezés; szókapcsolat, amelyben két egy
más mellett álló szó közül a második értelmezi az 
elsőt, vagy metaforaként-» szolgál mellette, (lat.)
áprilisi törvények
az utolsó magyar rendi országgyűlésen 1848 már
ciusában megszavazott s V. Ferdinánd által ápri
lis 11-én szentesített törvények, amelyek Magyar- 
országot alkotmányos polgári monarchiává vál
toztatták, felelős minisztériummal-», felszabadí
tott parasztsággal, közteherviseléssel-», nemzeti 
hadsereggel. Az összesen 31 cikkely az ellenzék 
szinte valamennyi követelését teljesítette.
Áprily Lajos
Jékely (1887-1967) költő; Kolozsvárt tanult, s 
1909-től Nagyenyeden tanított. 1919-től közölte 
verseit, 1926-tól az Erdélyi Helikon szerkesztője 
volt. 1929 óta Budapesten élt, tanított, s a Refor
mátus Szemlét szerkesztette. 1934-től a Baár- 
Madas Gimnázium igazgatója volt; 1943-ban le
mondott állásáról, s nem hajtotta végre az inté
zetben a zsidótörvényt. 1945 után a költészetnek, 
műfordításainak élt. 
a priori
tkp. a korábbiból (eredő). Nem tapasztalatból, 
hanem ösztönösen, vagy logikai úton, korábbi 
felismerésekből levezetett új felismerés, (lat.)
Apuleius, Lucius
[-jusz -usz] a Madaurai (kb. 124-170) afrikai szár
mazású római filozófus és író; Plafonról és Szók- 
ratészről írt művei, de különösen Metamorphoses

[-fozész] (Átváltozások) c. regénye (magyarul: Az 
aranyszamár) őrzi emlékét; az utóbbi szórakozta
tó módon hirdeti Isis istennő hatalmát.
Aquincum
[-kum] római város a mai Óbuda helyén; az 
1. sz.-tól tartományi székhely. Légiós tábor; jómó
dú polgárváros is kialakult ~-ban. A helytartói 
palota díszes épülete a mai hajógyári szigeten 
emelkedett; a közeli hegyek lábainál szerényebb 
és díszesebb villák sora húzódott. Az 5. sz.-tól 
elnéptelenedett és fokozatosan romba dőlt. 
arabeszk
1. bonyolult, zsúfolt, indás-virágós díszítés. 2. cif
rázat. 3. balett-figura (fr.)
aradi tizenhárom
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisz
tid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, 
Lázár Vilmos (ezredes), Leiningen-Westerburg 
Károly, Nagy-Sándor József, Pöltenberg Ernő, 
Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly 
honvédtábornokot a világosi fegyverletétel-» 
után, 1849. október 6-án Aradon kivégezték. 
Arafat, Jasszer
(sz. 1929.) palesztin politikus, a Palesztin Felsza
badítás! Szervezet vezetője.
áramerősítési tényező
a tranzisztor—» kollektoráramának és bázisára
mának hányadosa. Tipikus értéke néhányszor 
száz.
áramerősség
1. egységnyi idő alatt adott felületen átáramlott 
folyadék- vagy gázmennyiség. 2. (elektromos) 
egységnyi idő alatt a vezető keresztmetszetén 
átáramlott töltésmennyiség.
áramlás
folyadékok és gázok, ill. részecskék rendezett 
mozgása.
áramvonal
olyan görbe, amelynek érintője minden pontban 
az áramló közeg helyi sebességének irányával 
párhuzamos.
arány
~t kapunk, ha két számról kimondjuk, hogy 
mennyiszer nagyobb, vagy kisebb az egyik a má
siknál. Az arány tehát osztás. Arányosság: 
-»egyenes, ill. fordított arányosság.
aranybulla
különösen ünnepélyes középkori oklevél, amit a 
szokásos viasz- vagy ólompecsét helyett arany
pecséttel láttak el a hitelesítés céljára. 1. A ma
gyar Aranybullát II. Endre adta ki 1222-ben a főne
messég és a kialakulóban lévő nemesség jogai
ról; a későbbi nemesi alkotmány alapja. 2. német 
~ : IV. Károly császár adta ki 1356-ban a császár
választásról s a választófejedelmek-» jogairól. 
Arany Dániel
(1863-1944) középiskolai tanár volt. Ö indította 
meg a Középiskolai Matematikai Lapok kiadását. 
Az ő nevét viseli az egyik középiskolás matemati
kai verseny, amely évente kerül megrendezésre.
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aranyfüst
pergamen-»-rétegek közt különleges kalapáccsal 
leheletvékonyra lapított aranylemez, amelyet az
tán a díszítendő felületre ragasztottak, s így szín
tartó aranyozáshoz jutottak.
aranygyapjú
eredetileg valószínűleg az aranymosásra hasz
nált bárányirha; a görög mondában rejtélyes ke
leti kincs; laszón-» az argonautákkal keresésére 
indult, és sok kaland és veszély után megszerez
te.
Arany Horda
a Dzsingisz kán-» által alapított Mongol Biroda
lom nyugati, önállósult része a Kárpátoktól az 
Arai-tóig. Alapját Batu kánnak-», Dzsingisz kán 
unokájának hódításai vetették meg a 13. sz. köze
pén. Függésben tartotta az orosz fejedelemsége
ket is. 1395-ben Timur-» legyőzte az ~-t, amely 
ezután kisebb tatár államokra hullott szét.
Arany János
(1817-1882) költő, az Akadémia titkára, majd főtit
kára (1870-1879). Mint nagyszalontai jegyző írta 
meg országos hírt hozó Toldiját (a Kisfaludy Tár
saság díja: 1847), amellyel Petőfi barátságát is 
megnyerte. 1849-ben belügyminiszteri fogalma
zó, 1851-től a nagykőrösi ref. gimnázium tanára, 
1860-tól Pesten él. Epikus költeményei, balladái 
a magyar költészet legjavához tartoznak. Kiváló 
műfordító is. 
aranykor
1. ókori korszakbeosztásban az emberiség első, 
békés és javakban bővelkedő korszaka, amely
nek királya Saturnus [sza- -nusz] isten volt. Az 
emberiség romlásával köszöntött be az ezüstkor, 
végül a háborúval, erőszakkal s nyomorúsággal 
terhes jelen, a vaskor 2. átv. a bőség és a békes
ség korszaka.
Arany László
(1844-1898) ~ János fia; költő, közgazdász. Szá
mos műfordítása, népmesegyűjteménye (1862) 
mellett fő műve a Délibábok hőse (1873), s az 
iparosítást hirdető Húnok harca. A centralisták-» 
köréhez tartozott, s tanulmányaiban is irányukat 
képviselte. Kétszer választották meg képviselő
nek, másodszor azonban lemondott, mert meg
tudta: kortesei (szokás szerint) itatták a választó
kat.
aranyláz
a múlt században Amerikában és Ausztráliában 
felfedezett igen gazdag aranylelőhelyekre töme
gével érkeztek a gyors meggazdagodás vágyától 
űzött emberek; a hirtelen felvirágzó telepeket a 
kemény munka, a sok pénz s a vele járó bűnözés 
jellemezte. A kanadai Klondike [-dájk], Kalifornia, 
Ausztrália voltak az ~ színhelyei, 
aránypár
két egyenlő értékű arányt az egyenlőség jelével 
kapcsolunk össze. Pl.: 6:3 = 4:2. Általánosan 
a : b = c : d (a úgy aránylik b-hez, mint c a d-hez). 
Az aránypárra igaz, hogy a d = b c.

Aranyszájú Szí. János
Chrüszosztomosz (347-407) a keresztény ókor hí
res prédikátora, Konstantinápoly püspöke 397-től.
aránytartás
a hasonlósági transzformációk invariáns tulaj
donsága; bármely két pont képének a távolsága 
a pontok távolságával osztva mindig ugyanazt a 
(0-tól különböző) hányadost adja.
Arany Trombita
-»Táncsics Mihály; -»Sárosi Gyula.
archaikus
1. kezdetleges, kezdeti, ősi. 2. elavult, régies, 
használaton kívüli (pl. nyelvi állapot), (gör.)
archaizál
szándékosan régiesen beszél, ír. (gör.)
archeozoikum
geol. más néven archaikum -»ősidő, (gör.)
archetípus
1. ősi, eredeti forma; őskép. 2. kézirat, nyomtat
vány legrégibb, fellelhető szövegelőzménye.
3. minta, előkép. 4. az emberiség tudat alatti őské
pe a világhoz való viszonyáról (Jung), (gör.)
archón
tkp. „uralkodó személy”; az antik Athén válasz
tott tisztségviselője a királyság megdöntése után; 
a városállam élén állt, s kilenc évre szólt megbí
zatása. (gör.)
aréna
1. porond; cirkusz-»-! mutatványok színhelye.
2. átv. nyilvános fellépés színhelye, (lat.)
areopág
görögösen areioszpagosz, latinosán areopagus f. 
arisztokrata-» testület az antik Athénban; tagjai 
az idejüket kitöltött archónok-» voltak. Nevét 
Arész-» isten dombjáról kapta, ahol üléseztek. 
Később nagy tekintélyű bírói testület, (gör.)
Arész
a görög mitológia hadistene, Zeusz fia, Aphrodi
té-» istennő kedvese. Nem rokonszenvezett 
egyetlen várossal vagy néppel sem, csak magát 
a háborút szerette.
Aretino, Pietro
(1492-1556) itáliai reneszánsz író; színdarabjai, s 
különösen a hatalmasok ellen írt támadó gúnyira
tai tették ismertté nevét. Ezek miatt Rómából me
nekülnie kellett - noha VII. Kelemen pápa pártfo
golta -, s 1527-től Velencében élt. öt vígjátéka 
bizonyult maradandó alkotásnak, 
árforradalom
a 16. sz. folyamán: a főleg Amerikából hirtelen 
beáramló nagy mennyiségű nemesfém lenyomta 
a pénz értékét, s az árak néhány évtized alatt a 
megszokottnak többszörösére emelkedtek; az ~ 
rendkívül kedvezett az árutermelőknek, és segí
tett a nagytőke felhalmozásában, 
argó
argot. 1. csoportnyelv, pl. városi ~ 2. tolvajnyelv, 
(fr.)
argonauták
a görög mondák híres hajósai, akik laszón-» ve
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zetésével az ötvenevezős Argó hajón elindultak 
a Fekete-tenger menti Kolkhis városába, hogy 
megszerezzék a legendás aranygyapjút.
argot
-►argó.
Ariadné
a görög mitológiában Minósz krétai király lánya, 
aki szerelmes lett a szörny Minotaurosz elpusztí
tására érkező Thészeuszba, s egy gombolyag 
fonállal kisegítette a tett után a Labirinthoszból. 
Thészeusz magával vitte hajóján, de ráunván ki
tette Naxosz szigetén. Itt talált rá Dionüszosz, és 
feleségül vette, 
ariánus
Arius-t-* [-usz] követő, a niceai zsinaton-* eret
nekké-► nyilvánított keresztény irányzat, amely 
azonban a 4. sz.-tól elterjedt a római birodalom 
északi tartományaiban (így ~ volt Pannónia ke
reszténysége is) és a birodalmon kívüli germán 
népek közt. Az ~ kereszténység az ezredforduló
ra elenyészett, 
árindex
(„ármutató”) valamely gazdasági ágazat (pl. ipar, 
mezőgazdaság), eladási vagy vásárlói csoport 
beszerzési árainak „súlyozott” átlaga (az egyes 
áruk ténylegesen forgalmazott mennyiségükkel 
vesznek részt az index kiszámításában; pl. a bors 
erős árcsökkenése csak alig befolyásolja a fo
gyasztói ~ alakulását). Az ~ -eket a statisztikai 
intézmények állandóan figyelemmel kísérik, (lat.) 
Arión
legendás ógörög költő ; állítólag ő vezette be a 
ditirambosz költészeti formát Dionüszosz tisztele
tére. Mikor egy ízben hajón utazott, a tengerészek 
vízbe akarták vetni, hogy vagyonát megkaparint
sák. Egy delfin, akit éneke elbájolt, vitte partra a 
monda szerint.
Ariosto, Lodovico
[-osztó -ko] (1474-1533) itáliai reneszánsz költő, 
államférfi a D’Este [esz-] család szolgálatában. 
„Orlando furioso” (Őrjöngő Loránd) c. eposzát a 
kor legnagyobb költői művének tekintették. Hatá
sa kimutatható Zrínyi Miklósra is. 
arisztokrácia
tkp. „a legjobbak uralma” 1. az ókorban a görög 
városállamok egyik kormányzati formája: az elő
kelők uralma 2. az előkelők rétege, összessége, 
(gör.)
aritmetika
számtan, (gör.)
Arius
[-us] (7-336) alexandriai hittudós. Tanát, az aria
nizmust, amely a Fiúistent az Atyaistentől eredez
teti, a niceai zsinat-* mint eretnekséget elítélte, 
de a germánok közt és Pannóniában—* elterjedt.
árja
1. „nemes” ; az Indiát meghódító indoeurópai-* 
népesség. 2. indoeurópai; az ehhez a nyelvcsa
ládhoz tartozó népeknek, ill. magának a nyelv
családnak régebbi neve. 3. a náci-* fajelmélet

szóhasználatában: tiszta fajú (a zsidókon kívül 
nem tekintették ~-nak a többi sémi népet, de a 
törököket, a magyarokat sem), (szanszkrit.)
Arkhimédész
(i. e. 287—i. e. 212) a szicíliai Siracusában szüle
tett. Matematikai módszere: bebizonyította, hogy 
állításának tagadása ellentmondáshoz vezet. 
Munkái: A gömbről és a hengerről; Körmérés;
A csigavonalakról; A parabola területszámítása.
~ törvényét-* az úszó testekről mindmáig erede
ti megfogalmazásában tanítják, 
arkhimédészi pont
egy, a rendszeren kívüli pont, amelyről a rend
szert meg lehet mozgatni. (Arkhimédész görög 
tudós emelőgépeinek erejét azzal jellemezte, 
hogy az egész Földet kiemelheti velük helyéről, 
ha mutatnak neki egy a Földön kívüli pontot.) 
Arkhimédész törvénye
Minden folyadékba vagy gázba merített testre 
felhajtóerő hat. Ennek nagysága a test folyadék
ban vagy gázban lévő része térfogatának, a folya
dék sűrűségének, és a nehézségi gyorsulásnak a 
szorzata. Másképpen: a felhajtóerő a kiszorított 
folyadék vagy gáz súlyával egyenlő, 
aroma
étel, ital kellemes íze, illata, (gör.)
aromás vegyületek
a benzolgyűrűt vagy hasonló, gyűrűsen delokali
zált, stabil n-elektronrendszeres szerkezetet tar
talmazó vegyületek gyűjtőneve (közülük sok jó 
illatú anyag található).
Árpád
(?-kb. 907) magyar fejedelem, a Megyer törzs 
feje; a törzsszövetség katonai fejeként (mint gyu
la) ő vezette a honfoglalást, s Kurszán-* halála 
után a szakrális kende méltóságot (-*kettős ki
rályság) is megszerezte. A róla elnevezett Árpád
ház őse. 
ars poetica
[-SZ -k-] a költő művészete. 1. költők (sokszor 
versben megírt) felfogása a művészetről. 2. átv. 
művészi hitvallás, (lat.)
árszabályozás
termékek és egyéb gazdasági jellegű szolgáltatá
sok jelentős részének árát a felek a szerződésben 
szabadon határozzák meg (szabad árak), más 
részére kötelező előírások vannak érvényben 
(hatósági árak).
Arszakidák
-►parthus.
Artemisz
a vadászat és a szabad természet szűz istennője ; 
nimfái-* társaságában járja az erdők sűrűjét.
artériák
verőerek, belül egyrétegű laphámmal borított ru
galmas falú erek, melyekben a szívtől a szervek 
felé áramlik a vér. Az ~ fala olyan mértékben 
rugalmas, hogy a szív ritmikus működése ellené
re folyamatos véráramlást képesek létrehozni. 
A szív összehúzódása által keltett nyomásemel
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kedés nyomáshullám formájában végigterjed az 
egész artériás rendszeren.
artériás rendszer
a verőerek rendszere, melyet a kapillárisok -»fe
lé haladva a vérnyomás csökkenése, a növekvő 
érellenállás és az összesített érkeresztmetszet 
ugrásszerű növekedése jellemez.
artériás vér
a tüdőben felfrissült, oxigénben dús, cseresznye
piros színű, a nagy vérkörben az artériákban 
áramló vér.
Arthur (Artus) király
a brit-kelta hagyomány lovaglás hős királya, aki 
a legkiválóbb lovagokat gyűjtötte kerek asztalá
hoz; e lovagok a szent Grál-kelyhet akarták meg
szerezni, amelyben a monda szerint Jézus Krisz
tus vérét fogták fel a kereszt alatt, 
artikulált 
tagolt, (lat.) 
áru
adásvétel útján forgalomba kerülő termék.
árutermelés
olyan termelés, amely eleve az árucsere, az el
adás céljaira történik. E közgazdasági meghatá
rozás mögött a társadalmon belüli munkameg
osztás ténye rejlik: az ~-ben résztvevők speciali
zálják magukat egy termék előállítására, s ezt 
nagyobb gyakorlattal, hatékonyabban végzik. Az 
~ elterjedése felbomlasztja a naturális gazdálko
dást-», 
árverés
nyilvános eljárás, melynek során ingó vagy ingat
lan vagyontárgyat a legtöbbet ígérőnek adnak el. 
Az árverést a tulajdonos maga kérheti, vagy 
kényszerből köteles azt tűrni (pl. bírói ítélet).
as
[asz] fn. római rézpénz; eredetileg 1 libra (font-») 
súlyú réztömb, a beleütött pecsét a súlyát bizonyí
totta, később 26, majd 13 g súlyú aprópénz, (lat.)
ASA
(= American Standards Association) [emeriken 
sztenderdsz esszosziésn]: műsz. az Amerikai 
Szabványügyi Hivatal nevéből alkotott betűszó, 
mely a hivatal által kidolgozott szabványok és 
ajánlások előtagjaként is szerepel.
Asbóth Oszkár
(1891-1960) a helikopter feltalálója; 1909-től repü
lőgép-építéssel foglalkozott, majd légcsavar
kísérletekkel: az Asbóth-légcsavar feltalálója. Az 
első világháború után kezdett helikopterekkel kí
sérletezni, s Asbóth-helikoptercsavarral, kor
mánysíkkal felszerelt gépe 1928. szeptember 9-én 
szállt fel először. Sekély vizekre alkalmas légcsa
varos hajót is tervezett.
Ascher Oszkár
(1897-1965) színész, szavalóművész; 1927-től 
munkás szavalókórusokat vezetett; 1933-ban a 
Színészképző Iskola tanára volt. 1945 után a Pó
dium Kabaré igazgatója, a rádió rendezője, végül 
a Déryné Színház igazgatója volt.

ASCII
(= American National Standard Code for Infor
mation Interchange) [emeriken nésnel sztenderd 
kód for informésn intercséndzs]: sz.tech., műsz. 
az Amerikai infomációközvetítési Szabványos 
Kódrendszer rövidítése. Ma már az egész világon 
elterjedt 7 bites karakterkódrendszer.
Asimov, Isaac
(sz. 1920) biokémikus, tudományos-fantasztikus 
regények szerzője; a SZU-ból kisgyermekként az 
Egyesült Államokba került, biokémiát tanult, s 
1939-től írt igen népszerű fantasztikus elbeszélé
seket, 
aspiráció
1. lélegzés. 2. nyt. hehezet, hehezetes kiejtés.
3. törekvés vmire, becsvágy, becsvágyó terv, re
mény 4. orv. valami ártalmas anyag: gáz, folya
dék beszívása a tüdőbe, (lat.)
aspiráns
a kandidátusi tudományos fokozatra pályázó, 
(lat.)
assembler
[esszembler] sz.tech. olyan, számítógépen futó 
fordítóprogram elnevezése, amely az assembly 
[esszembli] nyelven-» mnemonikokkal-» megírt 
programot gépi kódra-» helyezi át úgy, hogy min
den mnemoniknak egy gépi kódszót feleltet meg, 
míg a szimbolikus címekből konkrét, valós címe
ket állít elő. 
assembly nyelv
[esszembli] sz.tech. olyan számítógépes prog
ramnyelv, amelynek minden egyes utasítása 
(mnemonikja-») egy ennek megfelelő gépi kód
szóvá fordítódik le, s így (gépi kódként-») kerül 
futtatásra. A szimbolikus, ill. relatív címek hasz
nálatát is lehetővé teszi. Az ~ű programírást és 
a fordítást az assembler-» program teszi lehető
vé. Az ~ az adott számítógépben működő műve
letvégző egységtől (mikroprocesszortól) függ, s 
így többféle is létezik, 
assignata
[asszinyáta] a francia forradalom által 1789-ben 
kibocsátott papírpénz, amelynek fedezetéül az 
elkobzott földbirtokok szolgáltak, (fr.)
Assur
az észak-mezopotámiai Asszur városka főistene; 
amikor a város királyai meghódították a Babiloni 
Birodalmat, ~ isten is felemelkedett a birodalom, 
egész Mezopotámia főistenévé.
Asszad, Hafez
(sz. 1928.) Szíria köztársasági elnöke (1971-től).
asszimiláció
tkp. hozzáhasonulás, beolvadás 1. népnek más 
népbe történő beolvadása. 2. bioi. átsajátítás, az 
építőfolyamatok-» összessége, (lat.)
asszír
sémi nép az ókori Mezopotámiában, Asszur vá
ros környékén. Állama a 2. évezred elején alakult, 
évszázadok múltán lett jelentőssé, nagyhatalom
má a 9. sz.-ban. Különösen kegyetlen hódító poli
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tikájáról szól a Biblia is. Nagy királya, Asszurba- 
napli 640-ben Elámot is elfoglalja, s Ninivében 
óriási könyvtárat gyűjt. 610-ben a médek és babi
loniak elpusztítják az ~ Birodalmat.
asszociáció
1. társítás, gondolattársítás, képzettársítás. 2. kém. 
a -»disszociáció ellentéte, (lat.)
asszociációs neuronok
soknyúlványú idegsejtek a reflexív-» központi ré
szén. Nyúlványaik a központi idegrendszert nem 
hagyják el. Egyrészt az érző- és a mozgatóneuro- 
nokat kapcsolják össze, másrészt bonyolult háló
zatokat, működési oszlopokat és mintázatokat al
kotnak egymással, 
asszociativitás 
-»csoporosíthatóság. 
asszonánc
laza rím, amelyben a rímelő szótagokban csak a 
magánhangzók egyezőek. (lat.)
Asszur
asszír város a Tigris felső folyásánál.
Asszurbanipal
V. Asszurbanapli (i. e. 660-627) asszír uralkodó, 
az utolsó nagy asszír hódító; ninivei könyvtára a 
mezopotámiai irodalom kincsesháza. Halála után 
15 évvel megsemmisül birodalma.
astabil
műsz. olyan elem, eszköz vagy rendszer, amely
nek nincs stabil állapota. Ezáltal minden külső 
beavatkozás nélkül folyton egyik instabil állapotá
ból a másikba kerül, majd vissza.
Asturias, Miguel
[aszturiasz] (1899-1974) guatemalai regényíró. 
Zöld pápa (magyarul 1968) c. regényét számos 
nyelvre fordították.
ásvány
a földkéreg szilárd vagy cseppfolyós halmazálla
potú, homogén, természetes körülmények közt 
keletkezett anyaga. A szilárd ~ sokszor kristá
lyos.
ásványvíz
forrásvíz literenként >1 g oldott anyaggal; ösz- 
szetétele a tároló kőzet anyagától függ. 
aszimmetrikus 
nem szimmetrikus-», (gör.)
aszkéta
olyan személy, aki többnyire vallási meggyőző
désből, de más okból is szigorú önmegtartózta
tást, önfegyelmet és buzgóságot gyakorol, (gör.)
Aszklépiosz
a görög mitológiában a gyógyítás istene; Apol
lón-» fia, s olyan kiváló orvos és seborvos, hogy 
még a halottakat is feltámasztotta. Jelképe a 
kígyó, amely bőrét levetve minden évben meg
újul, 
aszkusz
a tömlősgombák spóraképző tömlője.
Aszlányi Károly
(1908-1938) író, sportújságíró; szórakoztató regé
nyeiben mély társadalmi kérdéseket tárgyalt

(Aludni is tilos). Autószerencsétlenség áldozata 
lett.
aszpektusok
a biocönózisok-» évszakos változásai, melynek 
során a biocönózis alapvető szerkezete nem vál
tozik meg, csak egyes populációk-» előtérbe ke
rülnek (számbeli sokasodás, virágzás), míg má
sok visszahúzódnak. (Pl. egy homoki gyep-» vál
tozásai a tenyészidőszakban.) 
aszphodelosz
[aszfodélosz] a liliommal rokon fehér és sárga 
virágos növény, a régi görögök szerint az alvilág 
dísze, (gör.)
asztalközösség
-»kommenzalizmus.
Asztalos István
(1909-1960) romániai magyar író; ifjúkorában er
dőmunkás, napszámos, munkás volt, s ekkor 
szerzett élményeit dolgozta fel elbeszéléseiben, 
regényeiben. Erdélyi magyar lapokat is szerkesz
tett.
Aszta rté
szíriai Hold- és szerelemistennő; Kánaánban As- 
tarot néven tisztelték. Aphroditével-» azonosítot
ták a görögök.
asztenoszféra
a litoszféra-» alatti, magas hőmérsékletű olvadt 
kőzetekből álló, fémekben gazdag rétege a Föld
nek. (gör.)
Asztrik
más néven Anasztáz, Aserik (7-1044?) kalocsai 
érsek; a prágai Adalbert udvari papja volt, s 999- 
ben Magyarországon át utazott. Szent István bi
zalmába fogadta s a pápához küldte követségbe. 
A pápa koronájával tért vissza. István pécsváradi 
apáttá, majd kalocsai érsekké tette, 
asztrológia
csillagjóslás; az ókori mezopotámiai káldeusok 
által kidolgozott tan, amely révén a bolygók állá
sából, egymáshoz és az állócsillagokhoz viszo
nyított helyzetükből következtettek személyek 
sorsára, eseményekre stb. Noha már az ókorban 
kétségtelenül megcáfolták, máig is vannak hívei, 
-»állatöv. (gör.) 
átadás-átvétel
ennek során a megrendelőnek meg kell vizsgálni, 
hogy a létesítmény a műszaki terveknek megfele
lően teljes egészében és kifogástalan minőség
ben elkészült-e. Az eljárásról jegyzőkönyvet kell 
készíteni. A megrendelő nyilatkozik, hogy a szol
gáltatást átveszi-e, melyet csak akkor tagadhat 
meg, ha a hibák, hiányok miatt a létesítmény a 
rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, 
átalakulás
az állat posztembrionális fejlődése során közbül
ső alakok (lárva, báb) jelennek meg. Fajtái : átvál
tozás-», teljes átalakulás-».
átalakult kőzet
a nagy mélységbe, magas hőmérsékleti és nyo
másviszonyok közé kerülő üledékes kőzetek át-
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alakulnak, kristályosodnak, pl. márvány, kristá
lyos palák.
átalány
becsléssel megállapított átlagos díj.
ateizmus
az istenek létének tagadása, vallástalanság. 
(gör.)
átellenes pontok
körnél, gömbnél: egy átmérő végpontjai.
átfogó
derékszögű háromszög derékszöggel szemben 
fekvő oldala.
Athenaeum
-»Emich Gusztáv.
Athéné
mellékneve Pállasz a görög mitológiában; a 
bölcsesség istennője, továbbá Athén város vé
dője. Zeusznak-*- és a titánnő Métisznek a lá
nya. Zeusz azonban egy jóslattól megrettenve 
lenyelte Métiszt, s Athéné később apja fejéből 
ugrott ki teljes fegyverzetben, sisakkal és lán
dzsával, 
átírás
tulajdon-, haszonélvezet-, használati jog-változás 
bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba.
Atlanti Charta
[csarta] 1941. augusztus 11-én aláírt megállapo
dás az Egyesült Államok és Anglia közt: meghir
deti a népek szabadságát államformájuk megvá
lasztásában, a kereskedelem s a tengerhajózás 
szabadságát, elveti a háborút, mint politikai esz
közt, s általában a terjeszkedés politikáját. Ké
sőbb a Washingtoni Paktumnak-» alapjául szol
gált.
Atlanti fal
erődrendszer, amelyet a nácik építettek ki az 
Atlanti-óceán partja mentén, főleg Franciaor
szágban, a szövetségesek várható partraszál
lásának megakadályozására 1943 végétől. 
Rommel fontosnak tartotta kiépítését, Rund- 
stedt tábornok viszont „gigantikus blöffnek” 
nevezte; ő törte át 1940-ben a Maginot-vona- 
lat-». Az események igazolták Rundstedt véle
ményét.
Atlantisz
mesés sziget az ókori görög elképzelésben, ame
lyet városaival, népével együtt elnyelt a tenger. 
A mai Atlanti-óceánba képzelték a helyét.
Atlasz
1. a görög mitológiában óriás, akit Zeusz arra 
ítélt, hogy az ég gömbjét hordja vállán 2. hegység 
Északnyugat-Afrikában 3. átv. világtérkép; a híres 
16. sz.-i térképész, Mercator [-ka-] nyomán, aki 
művei címlapján óriást ábrázolt, aki vállán tartja 
a földgömböt 4. épületeken alkalmazott dísz: szo
boralak, amely vállán hordja az épület részét, pl. 
az erkélyt, 
átló
sokszög nem szomszédos csúcsait összekötő 
szakasz.

I

átmérő
1. a kör középpontján áthaladó húr 2. e húrok 
közös hossza, 
atmoszféra 
a Föld légköre, (gör.)
atoll
nagyjából gyűrű alakú, zárt, vagy egy, esetleg több 
helyen nyitott korallsziget a meleg tengereken, 
közepén sekély vizű medencével: lagúnával. Át
mérője ritkán éri el az 1000 m-t; magassága 2-3 m.
atom
1. a gör. természetfilozófiában : az anyagok to
vább nem osztható parányi része. 2. az ~ mag-* 
és a körülötte keringő elektronok-* elemi rend
szere, amelynek kém.-i tulajdonságait rendszá
ma-*, fiz.-i tulajdonságait tömegszáma-* is meg
határozza. (gör.) 
atomállapotok
egyetlen atommaghoz-* tartozó elektron- 
állapotok. Az állapotfüggvényben-* csomógöm
bök és csomósíkok lehetnek. A csomófelületek 
együttes száma a főkvantumszámnál-* eggyel 
kisebb. Az állapot térbeli alakját meghatározó 
csomósíkok számát a mellékkvantumszám-* ad
ja meg. 
atombomba
atommaghasadáson-* alapuló atomfegyver. Az 
atombomba nukleáris töltete urán-235 vagy plu- 
tónium-239. A láncreakció-* létrejöttéhez kritikus 
tömegű-* hasadóanyagra van szükség. Ezt álta
lában kisebb mennyiségek hagyományos robba
nótöltettel történő összelövésével érik el. Ilyenkor 
a láncreakció a másodperc milliomod része alatt 
lezajlik. Az ~ rendkívüli romboló hatása mellett 
radioaktív izotópokkal szennyezi a környezetet, s 
ennek következtében hosszú ideig ható tömeg- 
pusztító fegyver, 
atomerőmű
nagy mennyiségű (elektromos) energia előállítá
sára alkalmas létesítmény, amely atomreaktor
ral-* működik. Az ~-vek fő egységei a követke
zők: az atomreaktor, a primer kör, a hőcserélő, a 
szekunder kör, a turbógenerátorok és a tercier 
hűtőkör. Ezek közül csak a tercier hűtőkör érint
kezik a környezettel. Az energia a reaktorban hő 
formájában szabadul fel, amit a zárt keringésű 
primer hűtőkör szállít a hőcserélőbe, ahol az 
energia átadódik a szekunder hűtőkörnek, amely
nek vize elforr, és a keletkező gőz hajtja meg az 
áramfejlesztő turbógenerátorokat. A fáradt gőz 
lecsapásáról és lehűtéséről a tercier kör gondos
kodik. Ezek a rendszerek egymástól elszigetel
tek, csak hőkontaktusban állnak. így megakadá
lyozható, hogy a reaktorban keletkezett radioak
tív anyagok a környezetbe jussanak, 
atomisták
gör. természetfilozófusok, akik logikai úton arra 
a következtetésre jutottak, hogy az anyag olyan 
parányi részecskékből áll, amelyek már nem 
oszthatók; ezeket nevezték atomoknak, (gör.)
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atommag
pozitív elektromos töltésű protonokból -» és ezek
kel közel azonos tömegű, elektromosan semle
ges neutronokból-» épül fel ; a protonok száma az 
atom rendszámát-» határozza meg, a protonok 
és neutronok számának összege a tömegszá
mot-». -»elektronhéjak, 
atommaghasadás 
-»maghasadás, 
atommag-reakció 
-»magreakció 
atommodellek
az atomok tulajdonságainak magyarázatára alko
tott modellek. Történeti sorrendben a főbb ~ : 
Thomson-modell-», Rutherford-modell-*, Bohr- 
modell-», hullámmechanikai atommodell-».
atompálya
az atomállapot-» korábbi elnevezése. Azt a (hely
telen) szemléletet tükrözi, amely szerint egy 
elektron nyomon követhető az atomban, „kering” 
az atommag körül (Rutherford-, ill. Bohr-féle 
atommodellek). A kvantummechanika megalkotá
sa óta a pályafogalom elveszítette jelentőségét, 
s ezért az ~ elnevezés is lassan kiszorul (-»atom
állapotok), 
atomrács
ha vmely elem atomjai egymással kovalens kö
tésbe lépnek (pl. a szénatomok), s így kristályt 
alkotnak (gyémánt), ~-ról beszélünk.
atomreaktor
neutronokkal létrehozott hasadások láncreakció
ján-» alapszik. Megkülönböztetünk erőművi-, ku
tató-, izotóptermelő-, tanreaktorokat stb. Működé
si elvük szerint vannak termikus neutronnal mű
ködő, ill. gyors neutronos (-»tenyésztő) reakto
rok. Önfenntartó láncreakciót csak az urán-235, 
plutónium-239 és tórium-233 izotópokkal lehet 
megvalósítani. Ezek közül a természetben csak az 
urán-235 fordul elő (a természetes urán 0,7%-a). 
A másik két izotóp ~-okban állítható elő. A legin
kább elterjedt ~-okban olyan uránt használnak, 
amelyben az urán-235 mennyiségét 2-4%-ra dú
sították (-»dúsítás). A reaktorok fő szerkezeti egy
ségei: fűtőelemek-», hűtőközeg, szabályozóele
mek-», moderátor-» és biológiai védelem-».
ATP
kém. adenozin-trifoszfát; a sejtek energiaforgal
mában központi jelentőségű energiatároló és 
-közvetítő vegyület, ribózból, adeninból és három 
foszfát atomcsoportból álló nukleotid. Két nagy 
energiájú kötést-» tartalmaz. ADP-vé-» alakulá
sakor 30 kJ/mol energia válik felhasználhatóvá. 
Attila
(7-453) a hunok nagy királya; a hunokból s a le
rázott népekből óriási sereget szervezett s elfog
lalta Pannóniát és más római tartományokat. 
A catalaunumi [kat-j síkon (Észak-Franciao.) nem 
sikerült a Nyugat-római császárság csapatai el
len döntést elérnie. Hirtelen halála véget vetett 
birodalmának.

attitűd
1. kifejező testtartás. 2. magatartás, lelki beállí
tottság. (fr.)
attribútum
1. jelző. 2. egy személy vagy tárgy jellemző tulaj
donsága. 3. személy, intézmény stb. jelképe, (lat.)
átváltozás
a kétéltűek vagy egyes rovarok posztembrionális 
fejlődése, ahol a petéből először lárva alakul ki, 
és a kifejlett állat csak ebből jön létre.
átviteli sebesség
időegység alatt továbbított bitek-» száma; mér
tékegysége: 1 bit/s (= 1 Baud-», adatátvitel ese
tén).
audiális
hallható, hallás útján befogadható (ritka), (lat.)
Augeiasz
a görögországi Elisz mondabeli királya, akinek 
óriási istállóját 3000 ökör után nem tisztították ki 
30 évig. Héraklész-» egyik munkája volt a tisztí
tás: belevezette az Alphaiosz [-fa-] folyót, amely 
egy nap alatt kimosta. ~ nem fizette meg érte a 
kialkudott árat, ezért a hős megölte a királyt, 
augur
római madárjós, akinek jóslatát kikérték fonto
sabb ügyekben, pl. népgyűlés megtartásában, üt
közet kezdeményezésében stb. Az ~ a madarak 
röptéből, hangjából, csirkék étvágyából jósolt, 
emellett égi jeleket: napfogyatkozást stb. is értel
mezett. Az ~-ok testületének eredetileg hét tagja 
volt.
Augustinus
-»Ágoston, Szt.
Augustus
Gaius Octavius [augusztusz -jusz oktaviusz] (i. e. 
63—i. sz. 14) az első római császár (princeps) 
[-cepsz]. Nagybátyja, Julius Caesar örököseként 
nagybátyja gyilkosait, majd vetélytársait is le
győzte, s i. e. 31-től egyedüli ura lett az antik 
görög-római világnak. Fokozatosan megújította a 
birodalom igazgatását is, végül örökletessé tette 
a császári hatalmat, 
aula
udvar, előcsarnok; királyi udvar, (lat.)
Aulich Lajos
(1792-1849) honvéd tábornok; császári alezre
desként lépett 1848-ban a honvédségbe, ahol ez
redesi rangot kapott. A felvidéki hadjáratban had
osztályparancsnok, a tavaszi hadjáratban már tá
bornok: Isaszegnél és Budánál kitüntette magát. 
Görgey híve, s 1849. július 14-től az utolsó ha
dügyminiszter. Világos után az aradi tizenhárom 
közt végezték ki. 
aulikus
udvarhű. -»aula. (lat.)
aureus
[-usz] római aranypénz, amelyet a császárkor óta 
vertek, eredetileg 25 denarius-» értékben. A11. sz.-i 
magyar törvényekben szereplő „pensa auri” [-za]

27



(= kimért arany) az ~-nak megfelelő korabeli 
veretekre utal. (lat.)
Auschwitz
Oswiecim [ausvic osve-] lengyel kisváros, amely 
mellett a nácik a második világháború idején a 
leghírhedtebb megsemmisítő táborukat létesítet
ték. Az odahurcoltak (köztük több százezer ma
gyar zsidó) közül a gyengéket, munkaképtelene
ket egyenesen a gázkamrákba irányították; a töb
bieket az éhezés s a betegségek pusztították el. 
A tetemeket krematóriumokban égették el, hogy 
a nyomokat eltüntessék. Az elpusztítottak mint
egy 2/3-a zsidó, a többiek lengyelek, oroszok és 
más nemzetiségűek voltak, 
australopithecusok
az emberfélék ősi, mintegy 1-6 millió évvel ezelőtt 
élt képviselői. Nem tartoznak az emberré válás-» 
fővonalába. Agykoponya-űrtartalom : 506-700 cm3.
autarkia
fn., tkp. önellátás: a behozataltól való független
ség, külső forrásokat nem használó gazdaság, 
(gör.)
autentikus
hiteles, valódi, megbízható, (gör.)
auto-
összetételekben. 1. önmaga, önmagára irányuló 
(pl. autonómia-*) 2. önmagától, külső segítség 
nélkül létező, mozgóstb. (pl. automobil: „magától 
mozgó”), (gör.)
autodafé
tkp. „hitbéli cselekedet” ; az inkvizíció-* által foly
tatott vizsgálatok zárószertartása. Az eretnekség
ben bűnösöket szégyenöltözékben, bűnbánó me
netben felvonultatták, majd átadták a világi bíró
ságoknak, amelyek sokakat nyilvánosan máglyán 
megégettek vagy más súlyos büntetéssel sújtot
tak. (sp.) 
autonómia
(tkp. „önmaga törvénye"). 1. önkormányzat, füg
getlenség. 2. valamely önmagát kormányzó testü
let, közösség, (gör.)
autonomiste mozgalom
katolikus papi mozgalom; az egyház fő kegyura 
az uralkodó volt, aki a birtokadományok jogán 
jóváhagyta az egyházi kinevezéseket, ellenőriz
tette a vagyon kezelését. 1848-ban, amikor az 
áprilisi törvények-» a főkegyúri jogokat is a fele
lős minisztériumra bízták, az ~ az egyház teljes 
függetlenségét kívánta - természetesen nagy
részt állami eredetű birtokainak megtartásával, 
autoszómák 
testi kromoszómák, 
autoszómás öröklődés 
a testi kromoszómákhoz kapcsolt öröklődés, 
autóiról szervezetek
önálló táplálkozásé szervezetek, melyek megkö
tik a környezetükből származó energiát, és ké
miai energiává alakítják át, majd ennek a segítsé
gével saját maguk képesek környezetük szervet

len anyagaiból szerves molekulákat felépíteni. ~ 
a fotoszintetizáló és kemoszintetizáló élőlények.
avantgárd
1. kát. előőrs, élcsapat. 2. átv. a modern művészet 
élcsapata, a hagyományokkal szakító művészet
3. a művészet és az életmód radikális megújítói
nak összefoglaló neve. (fr.)
Averroes
[-roesz] (1126-1198) eredeti nevén Ibn Rusd; a 
legjelentősebb középkori arab filozófus. A Pire
neusi-félszigeten működött az Almohád uralko
dók udvarában; Arisztotelész-* tanait fejlesztette 
tovább. Nagy hatással volt a skolasztika-* fejlő
désére. „Kettős igazság”-tanítását 1277-ben a ka
tolicizmus eretneknek nyilvánította.
Avery, Oswald Theodore
(1877-1955) amerikai bakteriológus, orvos. 1941- 
ben azonosította a DNS-t az örökítő anyaggal.
Aveszta
vagy Zend—, a Zarathusztra-+-vallás szent 
könyve, amely ó-iráni nyelven íródott, és csak 
töredékesen maradt fenn.
aviatika
tkp. „madártudomány”; a repülés tudománya (a 
levegőnél nehezebb szerkezetekkel), (lat.)
Avignon
[avinyon] dél-francia város a Rhone folyó partján, 
híres középkori híddal s palotával, amelyben 
1309-1377 között, a francia királyok megnöveke
dett befolyása korszakában, a pápák székeltek 
(„~-i fogság”).
Avogadro, Amadeo A. di Quaregna e Ceretto
(1776-1856) kiváló olasz fizikus, s a jogtudomá
nyok doktora. Legfontosabb eredményeit a gázok 
vizsgálatánál érte el (-»Avogadro tétele).
Avogadro tétele
különböző gázok azonos anyagmennyiségei 
(azonos állapotban) egyenlő térfogatot töltenek 
be. -»Moláris térfogat.
axiális
tengelyirányú, (lat.)
axióma
bizonyításra nem szoruló, nyilvánvaló igazság, 
(gör.)
axon
a soknyúlványú idegsejt hosszú, végfácskában 
végződő nyúlványa.
Az Est lapok
az 1910-ben alapított Az Est c. délutáni („esti”) 
lap, valamint a reggeli Pesti Napló, és a Magyar- 
ország ; liberálisan szerkesztett, népszerű s nagy 
példányszámú lapok a 20-as, 30-as években. Ki
adójuk, Miklós Andor-», az Athenaeum Könyv- és 
Lapkiadó tulajdonosa is volt, s helyet adott a fia
tal, tehetséges irodalmároknak lapjaiban, 
azonos egyenlőtlenség
olyan egyenlőtlenség, amely a benne szereplő 
ismeretlenek bármely lehetséges értéke mellett 
igaz: x2 + y2 > 0 minden x, y valós számra.
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azonosság
olyan egyenlőség, amely a benne szereplő válto
zók bármely szóba jöhető értéke (amelyekre a 
kifejezések értelmezhetők) mellett igaz.
Azraél
a halál angyala az iszlám mitológiában: őt küldi 
Allah, hogy elválassza a lelket a testtől, ha eljön 
a halál ideje.
ázsiai termelési mód
neve ellenére valamennyi földrészen megtalálha
tó volt egykor, sokhelyütt a történelmi közelmúlt
ig. Lényeges ismérve, hogy a föld, e legfontosabb 
termelőeszköz-» nem magántulajdon. Többnyire 
despotizmus (-»despota) és a fejlődés megreke
dése jellemzi viszonyait, 
ázsió
I. árfolyamkülönbség (pl. a pengő forint - vagyis 
ezüstpénz és a váltó forint - vagyis bankó-» kö
zött). 2. árfolyam, érték: „magas az ~-ja”. (ol.)
azték
mexikói indián nép és nyelv; a kukoricatermelő 
~ nép tolték uralom alatt élt a 12. sz.-ig, aztán 
saját birodalmat alapítottak Mexikó fővárossal 
(amelynek neve tőlük származik). Királyuk,
II. Montezuma-» uralmát 1520-ban a spanyol Her
nando Cortez csapatai döntötték meg.
azúr
világoskék, égszínkék, (fr.)

В
Baader, Andreas
[-asz] (1943-1977) német ultrabaloldali terrorista 
vezető ; börtönben halt meg.
Baál
„Ur”, ókori kánaáni főisten, egyebek közt vegetá
ció- és esőisten; helyi kultuszoknak is volt saját 
Baáljuk, így ~-Zebul, ~-Alijan. A kánaáni kultusz 
fontos része volt, hogy ~ tiszteletére az elsőszü
lött fiúgyermekeket feláldozták; erre, ill. ennek a 
zsidók közti tilalmára emlékeztet a bibliai történet 
Izsák feláldozásáról.
Babel, Iszaak Emmanuilovics 
(1894-1941) zsidó származású orosz író; korai 
elbeszéléseit Gorkij adta közre 1916-ban. 1917 
után mint lovaskatona s tudósító részt vett a forra
dalmi háborúkban, s élményeit megrázó írások
ban dolgozta fel (Lovashadsereg, 1926; Vörös 
lovasság, 1929). Színdarabokat is írt. Koholt vá
dak alapján letartóztatták (1939), s büntetőtábor
ban halt meg. 1953-ban rehabilitálták.
Bábel tornya
bibliai mítosz: az emberek összebeszéltek, hogy 
Bábelben (Babilon) magas tornyot építenek, 
amely az égig ér, s így egyenlőkké lesznek az 
Istennel. Isten azonban összezavarta az emberek 
nyelvét, így tervük kudarcba fúlt. („Bábeli nyelv
zavar”.)

Babeuf, François Noël
[baböf franszoá] (1760-1797) francia forradalmár, 
szocialista. A jakobinus-» diktatúra bukása után 
titkos szervezettel, az Egyenlők Összeesküvésé
vel akarta visszaállítani a jakobinus alkotmányt, 
s egyfajta kommunizmust megvalósítani. A felke
lést (1796. május 10.) leverték, ~-öt halálra ítél
ték.
babérlombú erdők
biom-» a szubtrópusok monszun éghajlatú terü
letein.
Babilon
mezopotámiai város az Eufrátesz folyó partján; 
az i. e. 18-17. sz.-ban (Óbabiloni Birodalom; 
Hammurapi-») és 626-539 közt (Újbabiloni Biro
dalom) egész Mezopotámia ura.
babiloni fogság
(i. e. 597-539) : miután az Újbabiloni Birodalom 
elfoglalta a zsidó királyságot, a lakosság jelentős 
részét áttelepítették Babilonba, ahonnan csak a 
birodalom pusztulása után térhettek vissza hazá
jukba.
Babits Mihály
(1883-1941) költő, műfordító, irodalomtörténész; 
a Nyugat szerkesztője, a Baumgarten-alapít- 
vány-> kurátora (1927-től). Formaművész, a há
ború idején bátor antimilitarista. A Nyugat -»kö
rének kiemelkedő humanista alkotója. Élete vé
gén a Jónás könyve c. költeménye nagy hatással 
volt a közvéleményre. Lefordította Dante Isteni 
színjátékát és számtalan más nagyszerű fordítás 
létrehozója volt.
Bach, Johann Sebastian
[szebasz-] (1685-1750) kiváló német barokk zene
szerző és orgonaművész; már 18 évesen a wei- 
mari udvar hegedűse, s megszakításokkal 1723-ig 
működött Weimarban; ekkortól haláláig Lipcsé
ben volt városi zeneigazgató. Számtalan gyönyö
rű vokális és hangszeres darabot szerzett; ver
senyművel, orgonadarabjai stb. ma is állandóan 
műsoron vannak. Mind a tiz fia zeneszerző lett. 
Bach-korszak
a szabadságharc leverése utáni ~ Alexander 
Bach belügyminiszter nevét viseli ; az ország köz- 
igazgatását császári tisztviselőkre, a közrendet 
idegen zsandárokra bízták, a lakosságot súlyos 
adókkal terhelték. Bach 1852 áprilisától 1859. 
augusztus 22-ig, felmentéséig irányította a biro
dalom belügyeit. Rückblick c. könyvére válaszolt 
Széchenyi István a „Pillantás”-» c. művével, 
bacilus
pálcika alakú baktérium-», 
back mutáció 
-»visszamutálódás.
Bacon, Francis, Veruiámi 
[-kon frenszisz] (1561-1626) angol filozófus, politi
kus; Erzsébet krályné és I. Jakab bizalmasa, a 
parlament tagja, majd lordkancellár (1618-tól). 
Természefilozófiai műve, a Novum Organum, va
lamint az Esszék maradandó értékűek.
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Bacon, Roger
[-kon -dzser] (kb. 1215-1294) angol ferences szer
zetes, filozófus; alkímiai és optikai megfigyelése
ivel a skolasztikus természettudományos gondol
kodás kezdeményezője volt. 1257-ben ördöngös 
varázslatokkal vádolták és 10 évre bebörtönöz
ték.
Bacsó Béla
(1891-1920) újságíró, író, a Népszava munkatár
sa; regénye, tárcái a szociális kérdések körül 
forognak. Mint a Népszava munkatársát, a lap 
főszerkesztőjével, Somogyi Bélával-* együtt a 
fehérterror Ostenburg-különítménye 1920. febru
ár 17-én meggyilkolta, holttestét a Dunába dobta. 
Baden-Powell, Robert
(1857-1941) báró (1929-től); angol katonatiszt, aki 
a búr háborúban (1899-1900) tűnt ki. 1908-ban 
megalakította a cserkészmozgalmat, amelynek 
évtizedekig vezetője volt.
bagatell
fn. 1. kicsiség, csekélység, semmiség. 2. zene: 
rövid, könnyen játszható zenedarab, mn. csekély, 
értéktelen, (fr.)
Baghy Gyula
(1891-1967) írói nevén Julio Baghy, magyar esz- 
perantista, író, fordító, a magyar eszperantó moz
galom egyik úttörője, eszperantó költő.
Bajazid I.
török szultán (1389-1402); a Balkán-félszigeten 
véglegessé tette a török uralmat. 1396-ban súlyos 
vereséget mért Zsigmond-* magyar király sere
geire Nikápolynál. 1402-ben az ankarai csatában 
Timur-* fogságába esett. A nyugati török terjesz
kedés évtizedekig szünetelt.
Bajcsy-Zsilinszky Endre
(1886-1944) politikus, publicista. 1911-ben bátyjá
val együtt lelőtte Áchim Andrást-*; a háborúban 
huszártisztként megsebesült. A háború után a 
MOVE-» egyik alapítója, nacionalista és fajvédő, 
Gömbös híve. A 20-as évek végétől fokozatosan 
eltávolodik Gömböstől, közeledik a demokratikus 
ellenzékhez, a németellenes antifasizmushoz. 
A nyilasok mint ellenállót saját lakásán agyonlőt
ték.
Bajor Gizi
(1893-1951) színésznő, a Nemzeti Színház örökös 
tagja; a Színiakadémia elvégzése után azonnal a 
Nemzeti Színházhoz szerződtették. Színpadon, 
filmen, a Rádióban szerepéit, mindenütt óriási 
sikerrel; számtalan szerepe emlékezetes élmény 
volt. Népszerűségét fokozták kezdő művészeket 
segítő akciói. A háború alatt bátran segítette az 
üldözötteket.
Bajor Tanácsköztársaság
1919. április 7-én alakult meg Münchenben a bal
oldali szociáldemokraták és a kommunisták rész
vételével. Május 1-jén fegyveres erővel megbuk
tatták.
Bajza József
(1804-1858) költő, publicista, kritikus, akadémi

kus. Először kritikusi működése keltett figyelmet, 
1837-1838-ban az új Nemzeti Színház igazgatója; 
a reformkorban és a forradalom után Kossuth 
híveként szerkesztő volt. A bukás után évekig 
bujdosott. Érzelmes verseit is kedvelte a közön
ség.
Bakfark Bálint
(1507-1576) zeneszerző, lantművész. A budai ud
varban nevelkedett és élt 1540-ig; ettől kezdve 
udvarról udvarra vándorolt. Élt Francia-, Lengyel- 
és Poroszországban, Bécsben, Padovában; ott 
lett végül a pestis áldozata. 1553-ban és 1565-ben 
kiadta lantdarabjait; virtuóz lantjátékáról egész 
Európában ismert volt.
Bakkhosz
Dionüszosz-» másik neve.
Bakócz Tamás
(1442-1521) esztergomi érsek; jobbágy iparos fia 
volt, Boroszlóban és Padovában tanult. Mátyás 
király a kancelláriájába fogadta (1474), hamaro
san Mátyás titkára (1483-1490). Mátyás halála 
után gyorsan emelkedett: 1491-ben egri püspök, 
1498-ban már esztergomi érsek. Pápának jelöl
ték, de X. Leót választották meg (1513), őt egy 
keresztes háború vezetésével bízták meg: -*Dó- 
zsa-féle parasztháború.
Bak Róbert
(1908-1974) pszichoanalitikus orvos; Budapesten 
tanult, s a lipótmezei elmegyógyintézetben, majd 
az elme- és idegkórtani klinikán dolgozott. 1937- 
ben a Siesta Szanatóriumban József Attila orvosa 
volt. 1941-től Amerikában dolgozott. József Attila 
betegségéről írt, a költő halála után, a Szép Szó
ban; számos dolgozata jelent meg szakmai kér
désekről.
Baktay Ervin
(1890-1963) utazó, orientalista. Eredetileg festő
nek készült, aztán a háború után orientalisztikát 
tanult; évekig élt és kutatott Indiában, 1928-ban 
bejárta Körösi Csorna Sándor útját is. 1946-tól 
1958-ig a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum h. 
igazgatója volt. 
bakteriofágok 
a baktériumok vírusai, 
bakteriológia
a baktériumokkal foglalkozó ~-i tudomány.
Baktérítő
-»Ráktérítő.
baktériumok
mikrométeres nagyságrendű, főképp élősködő 
vagy szaprofita-», gömb, pálcika vagy csavart 
alakú prokarióta törzs-*. Néhány közülük autotróf 
kemoszintetizáló.
Bakunyin, Mihail
(1814-1876) orosz anarchista forradalmár; há
romszor is halálra ítélték, majd Szibériába szám
űzték. Onnan megszökve külföldre emigrált. Lon
donban kapcsolatba került a szocialistákkal. Nép
szerű könyvei különösen a nyugat-európai mun
kásokra gyakoroltak nagy hatást.
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Balassa János
(1814-1868) sebész, egy. tanár; 1843-tól a sebé
szet tanára a pesti egyetemen. A szabadságharc 
után mint a honvédkórház igazgatója fogságba 
került. 1851-től újra professzor. Kezdeményezte 
az Orvosi Hetilap indítását és az Országos Köz
egészségügyi Tanács megalakítását. Az érzéste
lenítés és az éter használatának bevezetője, szá
mos modern módszer kezdeményezője sérv- és 
hólyagműtéteknél stb.
Balassa József
(1864-1945) nyelvész, középisk. tanár. A Tanács- 
köztársaság idején katedrát kapott, de az ellen- 
forradalom eltiltotta a tanítástól. 1920-1940: a Ma
gyar Nyelvőr szerkesztője; fonetikával, nyelvjárá
sokkal foglalkozott, szótárt szerkesztett, külföldi
eknek magyar nyelvkönyvet írt.
Balassi Bálint
(Balassának is írta) (1554-1594) költő; előkelő 
család fiaként jó iskoláztatásban részesült; ka
landos élete során szinte mindig úton volt, a 
szomszéd országokat is bejárta. Végvárakban 
szolgált, pereskedett, udvarolt, s közben csodála
tos verseket írt, fordított németből, lengyelből, sőt 
török nyelvből is. Legkorábbi ma is élvezetes 
költőnk. Esztergom ostromakor kapott sebeibe 
halt bele.
Balassi Menyhárt
(kb. 1510-1568) felvidéki főúr, aki arról lett neve
zetes, hogy az erdélyi s a Habsburg uralkodók 
közt kilencszer változtatott pártállást, mindannyi
szor nagy adományokért; végül országos főkapi
tány, s Ferdinándtól 1561-ben báróságot is kapott. 
Balázs Béla
(1884-1949) író, filmesztéta; korai művei a Nyugat 
s Lukács György köréhez kapcsolták. A Tanács- 
köztársaság után emigrációban Bécsben filmesz
tétikával foglalkozott. 1927-től Berlinben az ottani 
Munkásszínház Szövetség művészeti vezetője; 
1931-től a moszkvai Filmakadémia tanára. 1945- 
től itthon szolgálta a filmkultúrát.
Balázs János
(1905-1977) naiv festő ; a salgótarjáni cigányne
gyedben csak két iskolát végzett, s mindenféle 
munkát vállalt, míg 60 éves is elmúlt, és festeni 
kezdett. Tehetsége, képzelőereje a tanulatlan 
művészt néhány év alatt híressé tette itthon és 
külföldön. Képei sok múzeumban megtalálhatók. 
Balboa, Vasco Nunez
[vaszkó -nyez] (1475-1517) spanyol felfedező, ka
landor; felfedezőként 1513-ban elsőnek jutott el a 
később Magellán által elnevezett Csendes
óceánhoz. Hamarosan hazahívták, lázadóként el
ítélték és lefejezék.
Balfour, Arthur James
[-fur dzsémsz] (1848-1930) lord (1922-től), angol 
konzervatív politikus; miniszterelnök (1902-1905), 
később külügyminiszter (1916-1919). Az angol 
küldöttség vezetője a versailles-i béketárgyaláso
kon, s a nevét viselő deklaráció kiadója, amely

megígérte a zsidók számára nemzeti otthon létre
hozását Palesztinában.
Balkán-háborúk
az első világháború előjátékai. Az első ~-ban 
(1912) a balkáni nemzetek a törökök ellen fordul
tak, s felszabadították Macedóniát, Tráciát és Al
bániát. A második ~-ban Bulgária ellen fogtak 
össze, s véres harcok után megosztoztak déli 
területein. A nagyhatalmak közül Ausztria- 
Magyarország Bulgáriát támogatta, 
balközép 
-»•bihari pontok, 
ballada
1. három versszakból és egy rövid ajánlásból álló 
középkori verstípus. 2. többnyire tragikus témájú 
elbeszélő költemény, drámai, sokszor homályos 
stílussal, (fr.)
Ballagj Mór
(1815-1891) nyelvész; Pesten, Párizsban, Tübin- 
genben tanult, itthon tanárkodott. A szabadság- 
harc alatt honvédtiszt, utána internálták; 1851-től 
ref. teológiákon tanár. Közmondás-gyűjteményt 
adott ki Magyar példabeszédek címen (l-ll. 1850), 
elkészítette A magyar nyelv teljes szótárát (l-ll. 
1866-1873), továbbá a Magyar-német és a Né
met-magyar szótárt (1893-1894) és számos tanul
mányt, 
ballaszt
1. holt súly hajófenékben a hajó egyensúlyának 
biztosítására. 2. holt teher léghajóban: kidobnak 
belőle, ha emelkedni akarnak. 3. átv. felesleges 
teher, (skandináv.)
Balmer, Johann Jacob
(1825-1898) svájci középiskolai fizikatanár. A hid
rogén színképével foglalkozott, s megállapította 
a róla elnevezett formulát, amely a színvonalak 
egész sorozatának hullámhosszait egyetlen egy
szerű összefüggésbe tömöríti. Balmer felismeré
se sokat lendített a spektroszkópia, és a modern 
atomelmélet fejlődésén.
Balmer-sorozat
a hidrogénatom látható színképvonalainak soro
zata. A színképvonalaknak megfelelő fotonok a 
magasabban gerjesztett állapotok és az első ger
jesztett állapot közötti átmenetkor sugárzódnak 
ki.
balneológia
a gyógyvizek, gyógyfürdők egészségügyi hatásá
val foglalkozó tudomány (lat.-gór.)
Balogh Ádám
(1665-1711) kuruc brigadéros. Ifjan részt vett a 
törökök kiűzésében; 1700-tól főszolgabíró Vas 
vármegyében. 1704-ben Rákóczihoz csatlakozott, 
1706-ban Győrvárnál, 1708-ban Kölesdnél nagy 
győzelmet aratott. 1710-ben fogságba esett ; a ha
ditörvényszék kivégeztette. Magyar népdalok 
gyakori szereplője.
Balogh István
(1894-1976) c. apát, kisgazdapárti politikus; mint 
Szeged-Alsóközpont plébánosa Szegeden kezdte
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politikai pályáját a 30-as években. 1944 végén a 
szegedi Délmagyarország társszerkesztője, a 
Kisgazdapárt, a népfront egyik országos vezető
je, majd az ideiglenes nemzetgyűlés tagja, mi
niszterelnökségi államtitkár. 1947-től a Független 
Demokrata Párt vezetője, majd újra lelkipásztor. 
Baloldali Blokk
a Nemzeti Függetlenségi Front-» baloldali pártja
inak (MKP, SZOP, NPP) blokkja; megalakult 1946. 
március 5-én, s közös nyilatkozatban követelte a 
kisgazdapárt megtisztítását a jobboldali elemek
től, a földreform védelmét, az államosításokat, a 
közigazgatás megtisztítását a reakciós elemektől. 
Március 11-én a Független Kisgazdapárt elfogad
ta a ~ követeléseit.
Baltazár
a Bibliában a kis Jézus köszöntésére érkező nap
keleti bölcsek (vagy királyok) egyike.
Baltazár Dezső
(1871-1936) református püspök; mint a tiszántúli 
egyházkerület püspöke 1917-ben a ref. zsinat, 
1918-ban a konvent elnöke lett. Szociális érzé
kenység, az ellenforradalom idején liberális ál
láspont jellemezte tevékenységét.
Balzac, Honoré de
[-zak on- dö] (1799-1850) francia író; jogot tanult 
Párizsban, de 1829-től, első, történelmi regényé
nek kiadásától összesen mintegy 70 regényt írt, 
benne az Emberi Színjáték gyűjtőcím alatt ismert 
47 regénnyel, amellyel kora, a francia restauráció 
világát tudományos pontossággal mutatta be. 
banális
megszokott, elcsépelt, mindennapi, közönséges, 
(fr.)
banalitás
banális-» dolog.
bánatpénz
szerződésbe foglalt olyan kikötés, mely a szerző
dő felek egyikét elállás-» esetén meghatározott 
összeg fizetésére kötelezi.
bandungi konferencia
1955. április 18-24. közt Bandungban (Indonézia) 
tanácskozott 29 független, tömbön kívüli ország; 
állást foglaltak a még függő országok felszabadí
tása, a béke és a fejlődés mellett. Az „el nem 
kötelezett” mozgalom a későbbiekben tovább 
szélesedett.
Bánffy Dezső
báró (1843-1911) politikus; Erdélyben főispánként 
a kemény kéz politikáját alkalmazta a nemzetisé
gekkel szemben (1875-től). 1895: miniszterelnök; 
erőszakkal bánt mind a nemzetiségekkel, mind a 
munkás- és parasztmozgalmakkal, de a parla
menti ellenzékkel is. Végül is az ellenzék obstruk- 
ciója-» buktatta meg (1899). Mint képviselő, Tisza 
Istvánt támadta.
Bánffy Miklós
gróf (1874-1950) politikus, író; 1906-tól főispán, 
képviselő, Tisza munkapártjának tagja. 1913-1918: 
az állami színházak intendánsa-», a Bethlen-

kormányban külügyminiszter (1921-1922), majd rende
Erdély magyar irodalmi életének egyik vezetője, nyilvi
az Erdélyi Helikon szerkesztője. Kisbán Miklós megt
írói néven regényeket, drámákat írt. nőst
Bangha Béla egyei
(1880-1940) jezsuita hitszónok, politikus; az első Báns
világháború előtt a harcos katolicizmus egyik ve- a kés
zére, 1914 után a háborút dicsőítette, a forradal- igazg
mák után az ellenforradalom, a „keresztény nem- kinev
zeti gondolat" egyik leglelkesebb méltatója. Dráv.
A nem magyar népek elleni agitációban is lelke- az oz
sen vett részt. Jezsuita lapokat szerkesztett. Néme
bank verés
letétek, betétek kezelésével, fizetések teljesítésé- orszá
vei, kölcsönügyletek lebonyolításával, értékpapi- baptis
rok adásvételével, részvényes vállalatok alapítá- -»ane
sával, pénzváltással foglalkozó szervezet. Baral
Bánk (1810
(?-?) 1199-től újvári, majd zalai ispán, 1208-1209- tanult
ben horvát bán, 1212-1213-ban a királyné, II. And- szerű
rás feleségének Meráni Gertrúdnak az udvarbírá- te be
ja, 1213-ban nádor; egyike az összeesküvőknek, közéi
akik II. András távollétében 1213-ban megölték a ismer
királynét s elkergették kíséretét. Később újra vi- értést
seit bánságot s ispánságot. Későbbi kitalálás, övezt
hogy (akkor már idős) feleségét a királyné öccse Barar
elcsábította volna. (Katona József drámája.) (190&
bankgarancia 1945 <
a bank vállalja, hogy meghatározott feltételek gyár I
esetében a kötelezett helyett a pénzkövetelés jo- Demc
gosultjának fizetést teljesít. A ~ gazdasági szer- felosz
ződéseknél biztosítékul szolgál. dettle
Bank-Gasse-i rablás Bárár
1919. május 2-án a Tanácsköztársaság bécsi kő- (1876-
vetségére a Bank-Gasse-ba betört egy ellenforra- A hel 
dalmi banda, és nagy mennyiségű pénzt raboltak deríte
el „az ellenforradalom céljaira” a követség pénz- baráz
tárából ; a pénzről azonban (az akkori monarchia az err
minden területén forgó, régi bankjegyeket rabol- tódás 
tak el) soha nem tudtak elszámolni : azt jórészben osztó« 
saját céljaikra fordították. a keli
Bánki Donát a sze«
(1859-1922) gépészmérnök, egyetemi tanár, felta- barbá
láló; Csonka Jánossal-» megszerkesztette az el- 1. az 
ső karburátoros motort, később megszerkesztette Róma
a világhírű Bánki-motort, amely vízbefecskende- lan, c
zéssel és magas sűrítéssel működött (1894). Víz- Barba
turbinája (1917) hatékony törpe-vízierőművek épí- [-ross
tését tette lehetővé. A gázmotorok terén is jelen- római 
tőset alkotott; számos tanulmány szerzője. belső
bankó A Wel
bankjegy; papírpénz. Eredetileg voltaképpen vál- Barba
tó, amelyet a kibocsátó bank köteles volt a bemu- a nérr
tatónak névértéken ezüstpénzre beváltani; ké- terv a
sőbb e kötelezettség megszűnt, s a ~-t ázsió- cembi 
val-» lehetett csak ezüstpénzre váltani, (ném. er. dást 
ol.) Moszi
bankszámla és betétszerződés szerin
bankszámla szerződéssel a pénzintézet kötele- jet el
zettséget vállal arra, hogy a számlatulajdonos még г
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rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és 
nyilvántartja, azok terhére kifizetést és átutalási 
megbízásokat teljesít és értesíti a számlatulajdo
nost a számla javára írt összegekről valamint 
egyenlegéről.
Bánság
a később Mo.-hoz csatolt délvidéki területek köz- 
igazgatási egysége, amelynek élén a király által 
kinevezett bán állt. Ilyen volt a szlavóniai ~ (a 
Dráva-Száva közének nyugati fele), a horvát ~, 
az ozorai, sói, macsói, barancsi és Szörényi ~. 
Némely ~-ban, így a szlavóniaiban önálló pénz
verés is volt. A törökök kiverése után csak Horvát
országnak volt bánja, 
baptisták 
-»anabaptisták.
Barabás Miklós
(1810-1898) festőművész; Kolozsvárt, Bécsben 
tanult festeni, s két bukaresti év után (már nép
szerű arcképfestő) Olaszországban utazva fejez
te be képzését. 1835-től Pesten élt; a reformkor 
közéleti szereplőit az ő vásznairól, litográfiáiról 
ismerjük. Jellem-érzékenység s a nagyság meg
értése sugárzik képeiről. Nagy megbecsülés 
övezte életében, az utókor is becsülte. 
Barankovics István
(1906-1974) polg. keresztény politikus, újságíró; 
1945 előtt a kisgazdapárti Kis Újság, majd a Ma
gyar Nemzet szerkesztője, 1945-től a Keresztény 
Demokrata Néppárt elnöke. E pártot 1949 elején 
feloszlatták, s ~ az Egyesült Államokban telepe
dett le. Emigráns szervezetekben tevékenykedett. 
Bárány Róbert
(1876-1936) magy. származású osztrák orvos. 
A helyzetérző szerv működését és kórélettanát 
derítette fel.
barázdálódás
az embrionális fejlődés-» szakasza, a zigóta osz
tódássorozata, melynek jellegzetessége, hogy az 
osztódások között a sejtek nem növekednek, így 
a keletkező sejtek egyre kisebbek lesznek. A ~ 
a szedercsíra-» kialakulásához vezet, 
barbár
1. az ókorban eredetileg nem-görög, később a 
Római Birodalmon kívüli egyén, nép. 2. átv. tudat
lan, csiszolatlan, nyers, civilizálatlan, (gör.)
Barbarossa Frigyes, I.
[-rossza] (1152-1190) tkp. Vörös Szakáll; német
római császár; hosszú uralma alatt a birodalom 
belső egységét és európai befolyását erősíti meg. 
A Welfek-» hatalmát megtörte Németországban.
Barbarossa-terv
a német vezérkar által 1939-1940-ben kidolgozott 
terv a Szovjetunió lerohanására (Hitler 1940. de
cember 18-án hagyta jóvá). A ~ szerint a táma
dást három fő irányban indítják: Leningrád, 
Moszkva és a Kaukázus felé. A ~ menetrendje 
szerint 3 hónap alatt kellett volna végezni a szov
jet ellenállással, tehát júniusi támadás esetén 
még a tél beállta előtt.

Barbusse, Henri
[-büssz anri] (1874-1935) francia haladó író; az 
első világháború után nagy sikereket aratott az 
egyszerű katona nézőpontjából írt történeteivel. 
Később Moszkvában telepedett le.
bar-code
[bár-kód]: műsz. vonalkód. Többféle, nemzetközi
leg használt vonalkódrendszer létezik. Főleg áru
cikkek, könyvek azonosítására használják. Leol
vasása optoelektronikai eszközzel történik, majd 
a kapott jelsorozatot számítógép értékeli ki. Pl. 
bar-kód leolvasóval ellátott pénztárgépeket egy 
központi számítógéphez kapcsolva percre kész 
automatikus áruházi raktárkészlet-nyilvántartás
hoz juthatunk stb.
Barcsai Ákos
(1610-1661) erdélyi fejedelem (1658-1661); I. Rá
kóczi György, majd II. Rákóczi György bizalmasa. 
Fejedelemmé az országgyűlés választotta, de 
Kemény János megverte seregeit, őt elfogatta s 
megölette.
Barczafalvi Szabó Dávid
(1752-1828) tanár, a Kazinczy Ferenc vezette 
nyelvújítás egyik vezéralakja; a Magyar Hírmon
dó c. pozsonyi lapot szerkesztette 1784-ben és 
1786-ban. A sárospataki kollégium tanáraként 
(1792-től) magyar nyelven adott elő. Nyelvújítási 
szavai közül kb. százat ma is használunk.
Bérezi Géza
(1894-1975) nyelvész, szótárszerző; Budapesten, 
majd Lausanne-ban tanult, középiskolai, majd 
1941-től egyetemi tanár Debrecenben, Budapes
ten. Mint magyar nyelvész a magyar szókinccsel 
foglalkozott, s a magyar nyelvtörténetet is kutatta. 
Magyar szófejtő szótára (1941) kitűnő etimológiai 
összefoglalás: részt vett a magyar értelmező szó
tár elkészítésében is.
Bárczi Gusztáv
(1890-1964) gyógypedagógus, a Gyógypedagó
giai Főiskola igazgatója (1942-1963). Ma már vi
lágszerte alkalmazott módszert dolgozott ki na
gyothalló gyermekek gyógyító nevelésére, vala
mint az értelmi fogyatékosok nevelésére. A NDK- 
ban is szervezett iskolát imbecilliseknek; az isko
lát róla nevezték el.
Bárdos Artur
(1882-1974) rendező, színigazgató; 1909-10-ben 
Németországban Max Reinhardt asszisztense, 
rendező 1910-től; itthon a Színjáték c. lap szer
kesztője, 1912-ben megalapította az Új Színpadot, 
majd 1916-tól a későbbi Belvárosi Színház igaz
gatója lett, s megszakításokkal az is maradt 1948- 
ig, az államosításig. Utána haláláig New Yorkban 
élt. Több fontos színházi könyv szerzője. 
Bárdossy László
(1890-1946) diplomata, politikus; Teleki Pál ön- 
gyilkossága után, 1941. április 3-án miniszterel
nökké nevezték ki. Nevéhez fűződik Jugoszlávia 
megtámadása és a Szovjetunió, valamint az 
Egyesült Államok elleni hadüzenet (a parlament



hozzájárulása nélkül); az újvidéki vérengzés, a II. 
hadsereg frontra küldése, a III. zsidótörvény. Mint 
háborús bűnöst halálra ítélték.
Barents, Willem
[-enc] (7-1597) holland hajós, felfedező. Az 
Északkeleti Átjárót kereste, amelyen keresztül 
Ázsiától északra át lehetne hajózni Európából a 
Távol-Keletre. Utolsó útján embereivel együtt el
pusztult. Nevét tenger viseli. 1871-ben megtalál
ták téli szállását, 
bariton
1. középfekvésű férfihang. 2. az ilyen hangú éne
kes. 3. az ilyen hangú énekesek csoportja az 
énekkarban, (ol.)
Bar-Kochba
1. vagy Bar-Koseba (i. sz. 7-135) az utolsó iudeai 
zsidó felkelés vezetője (132-135). 2. Kérdésekre 
és meghatározott válaszokra épülő társasjáték 
neve.
barnaingesek
a náci különítményesek megjelölése különösen a 
hatalomátvétel előtt; a barna ing volt egyenruhá
juk.
barnamoszatok
teleptestű, színtestjeiben-» a zöld mellett barna 
színanyagot is tartalmazó, tengeri növényekből 
álló eukarióta-» törzs. Ide tartoznak a Föld legna
gyobb növényei is.
báró
1. a középkorban a király főemberei, a főnemesek 
a ~-k. 2. az újkortól a főrendek, arisztokraták 
legalacsonyabb rangfoka. (lat.)
barokk
a reneszánsszal szembeforduló művészeti stílus 
a 16. sz. közepétől a 18. sz.-ig Dél- és Közép- 
Európában. Az építészetben hajlított formák, cirá
dák, a képzőművészetben pompakedvelés, ha
tásvadászat jellemzi. A ~ irodalomra retorikus 
stílus, a változatosság, s a meglepő fordulatok 
jellemzőek, (fr.) 
barométer
légnyomásmérő. Egyik típusa a Torricelli-kísér- 
letben-> használt eszköz. A gyakorlatban a lég
nyomást kisebb rugalmas test segítségével mé
rik, amelynek alakváltozása arányos a légnyo
más változásával.
Baross Gábor
(1848-1892) gazdaságpolitikus, miniszter. 1886- 
1889: közlekedésügyi, majd 1892-ig kereskede
lemügyi miniszter. Államosította és modernizálta 
a vasutakat, bevezette a zónadíjszabást, amellyel 
távolra is kifizetődővé tette a szállítást. A magyar 
tengerhajózást, s Fiume kikötőjét is fejlesztette. 
A posta és a távírás, s a tanoncképzés területén 
is maradandót alkotott.
Baráti Szabó Dávid
(1739-1819) költő; mint jezsuita szerzetes élt s 
dolgozott az országnak szinte minden részén. 
Kassai tanár korában (1777-1799) kapcsolódott 
be az irodalmi életbe, ott adta ki klasszikus mér

tékes költeményeit, s Kazinczyval és Batsányival 
együtt szerkesztette a Magyar Museumot, első 
irodalmi folyóiratunkat (1788-tól).
Bársony Rózsi
(1909-1977) operettszínésznő; 16 éves korától ját
szott színpadon, operettek főszerepében nemzet
közi sikereket aratott. Számos filmben is játszott. 
1948 után Bécsben élt, s osztrák, német filmekben 
szerepelt. Gyakran járt Budapesten is vendég- 
szereplésekre.
Barta István
(1910-1966) történész; az újkori magyar történe
lem kutatója. Jelentős munkája Kossuth Lajos 
iratainak kiadása, amellyel két évtizedig dolgo
zott.
Barta Lajos
(1878-1964) író, újságíró; 1910-ben a Világ c. na
pilap munkatársaként Budapestre költözött, s be
kapcsolódott a Nyugat körébe. Szocialista íróként 
ismerték; s a Tanácsköztársaság bukása után 
emigrált, előbb Csehszlovákiába, majd 1939-től 
Angliába. 1946-ban hazatért, s mint elbeszélő al
kotott.
Bartalus István
(1821-1899) zenetudós; zongoratanárként és elő
adóművészként kezdte zenei pályáját; a magyar 
zenetörténeti kutatás egyik kezdeményezője lett. 
101 magyar népdal c. műve 1861-ben jelent meg. 
Gyűjtéseit Magyar népdalok egyetemes gyűjte
ménye c. hétkötetes kiadványában tette közzé 
(1873-1896).
Bartók Béla
(1881-1945) világhírű zeneszerző, zongoramű
vész; 1905-től a népzene kötötte le figyelmét: 
gyűjtött különösen Erdélyben s a Felvidéken, 
majd románok, szlovákok, észak-afrikaiak közt. 
1914-1919 közt szerezte opera- és balettzenéit. 
1920-tól világszerte koncertezett, közben feldol
gozta népdalgyűjtéseit. 1940-ben a sovinizmus és 
a nácizmus elől emigrált; New Yorkban halt meg. 
Hamvait 1988 júliusában hazaszállították. 
Bartoniek Géza
(1854-1930) fizikus; Eötvös Loránd tanársegédje, 
tanár, majd 1895-től az Eötvös Kollégium meg
szervezője s első igazgatója (1927-ig), az ott folyó 
oktatás magas színvonalának kezdeményezője.
Basch Loránd
(1885-1966) ügyvéd, irodalomtörténeti író; minta 
Baumgarten-alapítvány-» jogi kurátora közeli 
kapcsolatba került Babits Mihállyal s a magyar 
irodalmi élettel, emlékezéseiben számos vitatott 
irodalomtörténeti kérdéshez hozzászólt. 
Basedow-kór
a pajzsmirigy túlműködésekor kialakuló kórkép. 
Tünetei : strúma, kidülledt szem, szapora szívmű
ködés, az alapanyagcsere fokozódása, fogyás, 
túlzott ingerlékenység.
BASIC
(= Beginners All-purpose Symbolic Instruction 
Code) [biginörsz oipjurpouz szimbolik insztraksn
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kód]: sz.tech. magas szintű programnyelv főként 
kezdőknek, általános célokra.
Basilides Mária
(1886-1946) operaénekesnő, 1915-től az Opera
ház tagja. A hangversenyek s az oratórium-elő
adások Európaszerte népszerű művésznője volt; 
Bartók s Kodály műveinek hivatott tolmácsolója
ként is szerepelt, 
basszus
1. a legmélyebb fekvésű férfihang. 2. ilyen hangú 
énekes. 3. az ilyen hangú énekesek csoportja az 
énekkarban. 4. a legmélyebb szólam a zenekar
ban. (ol.)
Básti Lajos
(1911-1977) színművész; a Színművészeti Akadé
mia elvégzése után 1935-től a Belvárosi Színház, 
majd a Vígszínház művésze, 1945 őszétől néhány 
év megszakítással a Nemzeti Színház tagja. Mé
lyen elemző színész volt, nagyszerű beszédmű
vészete minden szerepét hitelesítette. Igen szé
les repertoárjához tartozott évtizedekig Madách: 
Az ember tragédiájának Ádámja. Számos film 
főszereplője volt.
Bastille
[básztijj] erőd Párizsban. Építése V. Károly alatt, 
1370-ben kezdődött. Gyűlöletessé azért vált, mert 
a francia királyok a ~-ba zárták a politikai foglyo
kat. 1789. július 14-én a forradalmi tömeg elfoglal
ta és lerombolta a ~-t; e napot tekintik a forrada
lom kezdetének, s ez Franciaország nagy nemze
ti ünnepe.
Baszileiosz
-»Vazul.
Báthori András
ecsedi (kb. 1566-1599) rövid ideig 1599-ben Er
dély fejedelme; Báthori István-* lengyel királyi 
udvarában nevelkedett, az egyházi pályán emel
kedett: püspök, majd 1584-ben bíboros. 1599-ben 
Báthori Zsigmond lemondott javára a fejedelmi 
trónról; a Mihály vajdával együttharcoló széke
lyek azonban legyőzték, menekülés közben meg 
is ölték.
Báthori Anna
(1594—?) ~ Gábor erdélyi fejedelem húga. Kicsa
pongásairól volt hírhedt; végül gyermeke meg
öléséért, bűbájosságért 1621-ben fő- és jószág
vesztésre ítélték. ~ Gábor kegyelme folytán éle
tét megtarthatta, de Erdélyen kívül - Lengyelor
szágban s Mo.-on - kellett élnie.
Báthori Erzsébet
ecsedi (1560-1614) ~ István országbíró húga; 
nevezetes pere 1611-ben a nádori bíróság előtt 
zajlott, s jobbágylányok halálra kínoztatásában 
találták bűnösnek. Várfogságra ítélték.
Báthori Gábor
(1589-1613) erdélyi fejedelem (1608-1613); a fő
nemesek s a szász városok ellenében a hajdúk 
segítették trónra. Leverte az arisztokraták össze
esküvését, kiverte Radul vajdát, s a bécsi hadakat 
is; a törökökkel úgy akart kiegyezni, hogy Váradot

átadja nekik-de saját hajdúi ennek hírére megöl
ték. Kicsapongó, erkölcstelen életmódja miatt is 
népszerűben volt.
Báthori István
ecsedi (7-1493) erdélyi vajda (1479-1493); Má
tyás alatt a törökök és a moldvaiak ellen vezetett 
győztes hadakat. 1490 után II. Ulászló híve, Corvin 
János hadainak szétverője. A székelyek fel akar
tak lázadni uralma ellen, ezért lemondatták a 
vajdaságról; az általa emelt nyírbátori templom
ban ma is látható sírja.
Báthori István
ecsedi (7-1530) nádor (1519-1530 közt, megszakí
tásokkal); 1508-1510 közt az ifjú Lajos király ne
velője. 1514-ben Dózsa elől Temesvárra mene
kült, s csak Szapolyai segítségével szabadult meg 
üldözőitől. Mohács után Ferdinánd híve; szolgá
lataival növelte birtokait, a pécsi káptalan kirablá
sával pedig kincseit.
Báthori István
(1533-1586) erdélyi fejedelem (1571-től), lengyel 
király (1576-tól); mint erdélyi fejedelem a Habs
burgok ellen sikerrel küzdött. Lengyel királyként 
a Krakkóba telepített erdélyi kancellária által kor
mányozta Erdélyt. Terve volt Lengyelország, Er
dély s Mo. szövetsége a török ellen.
Báthori István
ecserdi (1555-1605) országbíró (1585-től); 1593- 
1596 közt a törökök ellen harcolt. Mint teológiai
lag képzett ember támogatta a Károli-féle Biblia- 
fordítás kiadását. Szarkofágja a nyírbátori temp
lomban látható.
Báthori Zsófia
(1629-1680) a ~ család utolsó tagja, II. Rákóczi 
Ferenc nagyanyja; II. Rákóczi György felesége
ként kálvinista hitre tért, de később fiával, Ferenc
cel együtt rekatolizált, s erős jezsuita hatásra 
üldözte a kálvinistákat. Fiát csak 400 000 aranyfo
rint váltságdíjjal válthatta meg a Wesselényi- 
összeesküvés következményeitől.
Báthori Zsigmond
(1572^1613) erdélyi fejedelem (1581-től, de tény
legesen 1588-ban kezdett kormányozni); 1594- 
ben szakított a törökökkel, s e lépése ellenzőit 
kivégeztette - 1595-ben szövetkezett Rudolf csá
szárral, s vereséget mért a törökökre (1595), de 
1596-ban legyőzték. Ezután átadta Erdélyt a csá
szárnak; még kétszer megpróbálta visszaszerez
ni magának az erdélyi trónt.
Batista y Zaldivar, Fulgencio 
[-tisz- szál- -szio] (1901-1973) kubai diktátor 
(1934-1940), elnök (1958-ig), a nép gyűlöletét fel
idéző jobboldali katonai rendszer vezetője. 
Bátori László
(XV. sz.) pálos szerzetes; a budaszentlőrinci ko
lostorban tevékenykedett. Elveszett magyar nyel
vű Szentírás-magyarázata, s a Jordánszky-kódex 
magyar Biblia-fordítása kapcsolható nevéhez; a 
hagyomány szerint a budai Hárshegy egy, ma



róla elnevezett barlangjában volt remetelakása 
és munkahelye.
Batsányi János
(1763-1845) költő, a magyar felvilágosodás kiváló 
képviselője; az Orczy családnál nevelősködve 
került kapcsolatba az irodalmi élettel. A Magyar 
Museum, az első irodalmi folyóirat társszerkesz
tője (1788-1792), ott jelent meg „A franciaországi 
változásokra” című verse (1789); 1794-ben letar
tóztatták a Martinovics-összeesküvésben való 
részvétele miatt. Szabadulása, 1796 után nem 
térhetett már vissza hazájába.
Batthyány Ádám
gróf (1662-1703) országbíró, horvát bán (1693- 
tól); a törökök alól felszabadító háborúk egyik 
legsikeresebb tábornoka; Buda, Székesfehérvár, 
Kanizsa ostrománál tűnt ki.
Batthyány Alajos
gróf (1750-1818) reformpolitikus; az 1790/91. évi 
országgyűlésen a forradalmi változások elkerülé
sére reformokat javasolt, így a jobbágyok szabad 
költözését, vallásszabadságot, az egyházi va
gyon állami kezelését, továbbá sajtószabadsá
got. Javaslatai éles ellenzést váltottak ki; ezekre 
röpiratokban válaszolt.
Batthyány Boldizsár
(1543-1590) hadvezér; 1578-ban s 1587-ben győ
zött a török felett Kanizsánál. Párizsban tanult, s 
németújvári könyvtárába meghozatta a francia 
könyveket. Támogatta a tudományt s művészetet.
Batthyány Ervin
gróf (1877-1934) nagybirtokos, anarchista politi
kus. Anarchista lapokat támogatott (1904-1908) s 
elveit bennük hirdette; birtokán „szabad" iskolát 
létesített, amelyet a hatóságok bezárattak. Kap
csolata volt a kor haladó, szocialista vezetőivel. 
1910-ben Angliába költözött.
Batthyány Gyula
gróf (1888-1959) festő; Budapesten, München
ben, Párizsban tanult, s 1914-től számos kiállítást 
rendezett. Illusztrált, portrétól díszletig széles 
skálán dolgozott.
Batthyány Kázmér
gróf (1807-1854) politikus; külügyminiszter (1849. 
május 2-augusztus 11.); az 1839/40. évi ország- 
gyűléstől a szabadelvű ellenzék egyik vezére, az 
örökváltság előharcosa. A Kossuth-féle Védegy
let elnöke lett; a szabadságharc harcaiban részt 
vett. A bukás után Kossuth társa az emigráció
ban, később Párizsban élt.
Batthyány Lajos
gróf (1806-1849) reformpolitikus, az ország első 
felelős miniszterelnöke (1848); egyetemi és kül
földi tanulmányok után 1830-tól aktív politikus; a 
főrendi ellenzék tagja, majd vezére. 1847: az el
lenzéki párt elnöke; 1848. március 17: miniszter- 
elnök; Jellasics betörése után, október 2-án vég
leg lemondott. 1849 elején letartóztatták, s ősszel 
Haynau halálra ítéltette, kivégeztette.

Batu kán
(megh. 1255.) Dzsingisz kán-» unokája, s hódítá
sainak folytatója nyugatra (1227-től). Az Arany 
Horda-» államának megalapítója, a Mo.-on és 
Lengyelországban dúló tatár seregek parancsno
ka.
Baudelaire, Charles Pierre
[bódler sari pier] (1821-1867) francia költő; a ro
mantikus iránnyal szakító verseskötete: A romlás 
virágai (1857) a modern költészet úttörőjévé tet
ték.
Baudrate
[bod rét] műsz. az adatátviteli sebesség-» mér
tékegysége: 1 Baud = 1 bit/s
Bauer Rudolf
(1879-1932) sportoló; 1900-ban, mint a magyaró
vári gazdasági akadémia hallgatója, a párizsi 
olimpiai játékokon diszkoszvetésben aranyérmet 
nyert.
Bauhaus
[-hauz] művészeti iskola, amelyet Walter Gropius 
építőművész alapított 1919-ben Weimarban, hogy 
az építészet vezetése alatt létrehozza a művésze
tek modern stílusát: tiszta, a hagyományos hatá
soktól mentes formák egységessé olvasztott irá
nyát. A ~-nak kiváló művészek voltak a tanárai, 
s a modern építészetre, de az absztrakt festészet
re is nagy hatása volt. A nácik felszámolták. 
Baumberg Gabriella
(1766-1839) Batsányi János-» felesége, osztrák 
költőnő.
Baumgarten Ferenc Ferdinand
(1880-1927) kritikus, esztéta; 1909-től Németor
szágban élt. A magyar írók támogatására szánt 
alapítványának kurátora Babits Mihály-» volt.
Bayeux-i falszőnyegek
[bajú-i] ~ nyugat-franciaországi városkában őr
zött 11. sz.-i kárpit, amely az Angliát elfoglaló 
normannok csatáiból vett jelenetek közel egykorú 
ábrázolásait őrzi.
Bayreuth
[bájrajt] városka Bajorországban; 1876-ban Wag- 
ner-előadással megnyílt a Festspielhaus [feszt- 
spílhauz], s azóta ünnepi események az ottani 
zenei játékok.
bazalt
vulkános eredetű, sötétszürke, kemény és kopás
álló kőzet, (gór.)
bazídium
a bazídiumos gombák spóraképző fonalvége.
bazilika
egyik végén félköríves szerkezettel lezárt oszlop- 
csarnok. 1. az ókorban törvénykezési csarnok, 
gyűlések színhelye. 2. a keresztény ókorban ke
resztény templomokká szentelték a ~-kat, ké
sőbb hasonló stílusban építettek új templomokat, 
(gör.) 
bázis
alap. (gör.)
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bázis-komplementeritás
bázispárosodás a DNS szerkezetében vagy a 
nukleinsav-szintézis során. Alapelve: a nagyobb 
méretű purinbázis-» mindig csak kisebb méretű 
pirimidinbázissal-» kapcsolódhat. A ~ lehetősé
gei a hidrogénhidak kialakulása szerint: adenin- 
timin (csak a DNS-ben), adenin-uracil (csak az 
RNS-ben), guanin-citozin. 
bázisok
olyan anyagok, amelyek vízben oldva hidroxidio- 
nokat (OH) tesznek szabaddá; ezek képesek a 
savak-» hidrogénionjaival (H + ) vízmolekulává 
egyesülni. Ilyenek az alkálifémek s az alkáliföld
fémek hidroxidjai, de savas közegben így reagál
nak pl. a fémek oxidjai is. (gör.) 
bázissorrend
a nukleinsavak-» nukleotidláncait felépítő nukle- 
otidok-» szerves bázisainak sorrendje, mely a 
nukleinsavak fajlagosságát adja.
BCD
(= Binary Coded Decimal) [bájneri kódid deszi- 
mel] sz.tech. binárisan-» kódolt decimális-». 
Olyan kódrendszer, ahol egy decimális szám egy 
helyi értékének egy négybites bináris szám felel 
meg, melynek súlyozása: 8-4-2-1.
BCG-oltás
a tuberkulózis ellen adható védőoltás, aktív im
munizálás-», mely a Calmette és Guerin által 
szarvasmarhából kitenyésztett, de legyengített 
élő TBC törzset tartalmazza. BCG = Bacillus 
Calmette-Guerin. A felkar bőrének rétegei közé 
juttatják injekció formájában, 
beadvány
a felektől a hatóságokhoz intézett irat.
Beatrice, Portinari
[-rícse] (kb. 1266-1290): a fiatalon meghalt asz- 
szony Dante titkos szerelme volt. Alakját az Isteni 
Színjátékban is megörökítette.
Beatrix, aragóniai
(1457-1508) Mátyás király második felesége; a 
budai udvarban virágzó reneszánsz kultúra egyik 
ösztönzőjeként tartják számon. Mátyás halála 
után sikertelenül próbálta a trónt magának meg
tartani, bár sikerült Corvin János esélyeit gyengí
tenie. Végül visszatért Itáliába, s kolostorban halt 
meg.
Beatrix, estei
[esz-] (1212-kb. 1245) II. András harmadik felesé
ge; András halálakor gyermeket várt, akit aztán 
Németországban szült meg. E fiú, (utószülött) Ist
ván lett az utolsó Árpád-házi király, III. András 
apja.
Beaufort-szélskála
[bófor] ~ angol tengernagy által 1805-ben beve
zetett, nemzetközileg használt skála a szélerős
ség mérésére: 0-tól (teljes szélcsend) 12-ig (105 
km/h-nál nagyobb sebességű orkán) osztályozza 
a szélsebességet.
Beaumarchais, Pierre-Augustin
[bómarsé pier ogüszten] (1732-1799) francia drá

maíró; két leghíresebb darabja a Sevillai borbély 
[szevijjai] és a Figaro házassága. Az elsőből Ros
sini, az utóbbiból Mozart írt operát.
beavatkozás (perbe)
peren kívül álló jogilag érdekelt harmadik sze
mélynek a perbelépése annak érdekében, hogy a 
mások között folyamatban lévő per miként dőljön 
el.
Bebrits Lajos
(1891-1963) politikus, újságíró; eredetileg vasúti 
tiszt, 1917-től szociáldemokrata; 1923-ban az 
Egyesült Államokba ment, s ott lépett a kommu
nista párt tagjai közé. Mikor onnan kiutasították, 
Moszkvában dolgozott, írt a magyar emigráns 
lapokba (Igaz Szó, Új Hang, Sarló és Kalapács). 
1945 után újra Mo.-on dolgozott: 1949-1956 közle
kedési miniszter, majd követ volt, utána az Ide
genforgalmi Tanács vezetője.
Beck Ödön Fülöp
(1873-1945) szobrász, éremművész; Budapesten, 
Bécsben, Párizsban tanult, első önálló kiállítá
sán, 1914-ben nagy tetszést aratott szobraival. 
Érmei, plasztikái, épületekre tervezett dombor
művei mellett legmaradandóbbak portré mell
szobrai a kortárs művészekről. Budapest ostroma 
alatt halt meg. 
bécsi béke
1606. szept. 23-án Rudolf-» és Bocskai István-» 
között: rögzítette a protestánsok szabad vallás
gyakorlását, Erdély szabad fejedelemválasztá
sát, lezárta a felségárulás! perek korszakát. Elő
készítette a törökökkel kötendő zsitvatoroki bé
két—».
bécsi döntések
-»első bécsi döntés, -»második bécsi döntés.
bécsi forradalom
1848. március 13-án tört ki a párizsi forradalom-» 
hatására: a polgárok és diákok fegyveres pol
gárőrséget alakítottak, alkotmányt követeltek. 
Metternichet-», a kancellárt még aznap me
nesztették, s hamarosan alkotmányos kormány 
alakult. A bécsi tömegek rokonszenveztek a ma
gyar forradalommal is; május 15-én újabb felke
lés, majd a császár Tirolba futása mutatta a ~ 
erejét.
bécsi kongresszus
(1814-1815) ezen alakították ki az európai hatal
mak az új határokat és szövetségeket. „Restau
rálták" a francia Bourbonok-» uralmát. Francia- 
országot megfosztották hódításaitól, Lengyelor
szág új felosztásánál a cár kapta a legnagyobb 
részt (kongresszusi Lengyelország-»). Belgiumot 
egyesítették Hollandiával. A kompromisszumok 
megfogalmazója herceg Metternich-», 
becslés
a mat.-ban és a gyakorlati életben gyakran előfor
dul, hogy egy értéket nem akarunk vagy nem 
tudunk pontosan meghatározni (nincs szüksé
günk a pontos értékre vagy nem rendelkezünk a 
meghatározásához szükséges módszerekkel).
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Ilyen esetekben a pontos értéket közelítő értékkel 
becsüljük.
Beczássy Judit
(1888-1961) író; a két világháború közt társadalmi 
regényeket, később főleg ifjúsági regényeket, el
beszéléseket írt.
beesési merőleges
hullámok különböző közegek határfelületén törté
nő visszaverődésénél-», ill. törésénél-* használt 
fogalom. Az új közeg határfelületére emelt merő
leges egyenes.
beesési szög
két közeg határához érkező hullámnyaláb és a 
beesési merőleges-* által bezárt szög.
Beethoven, Ludwig van
[bétofn] (1770-1827) német zeneszerző; 14 éve
sen már udvari másodorgonista. Bécsbe költö
zött, Mozartnál is tanult, s 30 évesen már mintegy 
30 szonátát, több szimfóniát és versenyszámot 
mutatott be. Ekkor kezdődő és gyorsan a süket
ségig fokozódó fül betegsége sem akadályozta a 
zeneszerzésben, bár életét megkeserítette. Süke
ten írta legtöbb szimfóniáját, operáját is. 
befogók
derékszögű háromszög egymással derékszöget 
bezáró oldalai
befogótétel
A derékszögű háromszög befogója mértani kö
zéparányosa az átfogónak és a befogó átfogóra 
vetett vetületének.
begy
az előbél -»tágulata, mely raktározza, puhítja a 
táplálékot. (Gyűrűsférgek, rovarok, csigák, lábas- 
fejűek, madarak.)
behemót
1. a Bibliában: nagytestű szörnyeteg, talán a vízi
ló. 2. átv. hatalmas, nagy erejű lény. (héb.)
Behring, Emil von
(1854-1917) német bakteriológus. Az aktív immu
nizálás módszereinek felfedezője. 1892-ben meg
alkotta a diftéria elleni szérumot (Nobel-díj : 1901).
Behring, Vitus
[-túsz] (1680-1741) dán hajós; Nagy Péter cár az 
orosz flotta parancsnokává tette, majd megbízta 
Ázsia északkeleti partjainak feltárásával. Felfe
dezte a róla elnevezett tengert és szorost (1728), 
ezzel bizonyítva, hogy Ázsia és Amerika nem 
függ össze. Az amerikai partok közelében egy 
útján hajótörést szenvedett és elpusztult, 
beismerés
tényállításra vonatkozó beismerő nyilatkozat.
bejárás
bizottság által végrehajtott helyszíni vizsgálat.
Béjart, Maurice
[-zsar morisz] (sz. 1927) francia balettművész és 
koreográfus, a modern táncművészet megújítója.
bekapcsolási Be-receptor
az ideghártyában levő olyan dúcsejtek, amelyek 
akkor jönnek ingerületbe, ha a hozzájuk tartozó 
csapokat vagy pálcikákat erősebb fény éri.

bekebelezés
-»fagocitózis.
Békeffi István
(1901-1977) színműíró, ~ László unokaöccse;
1926-tól számos vígjáték, bohózat, operett és ka
baréjelenet szerzője. Sok film forgatókönyvének 
is szerzője vagy társszerzője volt. Legjellegzete
sebb kabarétréfáinak hőse az ügyefogyott Pomó- 
csi, akit Salamon Béla játszott. 1957-1971 közt 
feleségével, Turay Idával együtt külföldön élt. 
Békeffi László
(1891-1962) komikus, konferanszié, kabarészer
ző; színművészeti akadémiát végzett, utána ját
szott Budapesten, Bécsben, Berlinben. 1929-től a 
pesti kabarészínpadok kedvence volt, különösen 
mint konferanszié. 1936-tól a színpadról is, írás
ban is a nácizmus ellen harcolt; ezért 1943-ban a 
dachaui koncentrációs táborba került, s kiszaba
dulása után nem tért már vissza hazájába.
Веке Manó
(1862-1916) matematikus, egyetemi tanár; Buda
pesten tanult, a Trefort-utcai főgimnáziumban ta
nított 1900-ig, ekkor egyetemi tanárrá lett. A ma
tematikaoktatás külföldön is jól ismert szakembe
re volt; ennek ellenére haladó magatartása miatt 
elbocsátották, és az akadémiai tagságtól is meg
fosztották. Algebrai kutatásai is kiemelkedőek. Az 
1951-ben alapított ~-díjat évente osztják ki.
Веке Ödön
(1883-1964) finnugor nyelvész, egyetemi tanár; 
az osztják és a cseremisz (mari) nyelv tanulmá
nyozásában szerzett nagy érdemeket. A Tanács- 
köztársaság alatt egyetemi előadó volt, ezért utá
na emigrálnia kellett, s csak 1923-ban tért vissza; 
középiskolai tanár 1945-ig. 1946-tól 1953-ig a Ma
gyar Nyelvőr szerkesztője volt. 
békepárt
az 1848-as képviselőház változóan nagy része 
1848 telétől hangot adott annak a véleményének, 
hogy nem szabad feladni a tárgyalások, alkudo
zás lehetőségét a császárral; úgy vélték, hogy 
egy tisztes kompromisszum a magyar ügy leg
jobb esélye. Ezt azonban sem a császár, sem 
Kossuth-* pártja nem fogadta el, így a ~ politiká
ja csak fékezte a szabadságharcot.
Békésy György
(1899-1972) magyar fizikus, a modern hallásel
mélet megteremtője; tisztázta a belső fül csigájá
ban lévő ún. Corti-féle szerv-* működését.
Béla
herceg (1243-1269) IV. Béla fia, 1264-től mint her
cegséget kormányozta Horvátországot és Dalmá
ciát. Az esztergomi minoriták templomában te
mették el.
Béla, I.
(kb. 1016-1063) magyar király (1060-1063); a 
megvakított Vászoly fiaként Mieszko [mjeskó] 
lengyel herceg udvarába menekült, feleségül vet
te annak lányát, Rixát, és harcolt a pomeránok-* 
ellen. Bátyja, I. András hazahívta (1048); 1051-
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ben kiverte III. Henrik császárt az országból. 
András halála után királyként leverte Vata láza
dását; a halál a németek elleni készülődés alatt 
érte.
Béla, II.
(1108-1141) magyar király (1031-1041); ötévesen 
vakíttatta meg Kálmán király. II. István utódaként 
trónra kerülve felesége, a szerb hercegnő, Ilona 
uralkodott nevében, s állt bosszút megvakíttatá- 
sáért is. Seregei kiverték a trónkövetelő Boriszt, 
s győztek délen is, meghódítva Boszniát és Rá
mát.
Béla, III.
(1148-1196) magyar király (1172-1196); II. Géza 
második fiaként a bizánci udvarban egy ideig 
Mánuel utódjaként szerepelt. Azonban Mánuel- 
nek fia született, s ~ III. István halálával a magyar 
trónra került. Mánuel halála után elfoglalta Dal
máciát, Barbarossa Frigyes kereszteseit áten
gedte az országon. A kancellária megszervezé
se, a magas királyi bevételek uralma szilárdságát 
mutatják.
Béla, IV.
(1206-1270) magyar király (1235-1270); már ifjan 
ellentétei voltak apjával, II. Andrással-» annak 
adományozásai miatt. Trónra lépve ezek egy ré
szét visszavonta, s büntette azokat, akik anyja, 
Gertrud halálában részesek voltak. A tatárjárás 
készületlenül érte, s a muhi vereség után mene
külnie kellett. Utána kénytelen volt maga is erősí
teni a bárók hatalmát, 
belátásos tanulás
az állatok és az ember bonyolultabb tanulási for
mája, melynek során egy probléma megoldására 
előzetesen kialakult viselkedési elemeket hasz
nálnak fel, és azokat megfelelő sorrendben il
lesztve egymás mellé új magatartásformát alakí
tanak ki belőlük, 
bélcsatorna
a férgeknek, ízeltlábúaknak, puhatestűeknek, ge
rinces állatoknak és az embernek a táplálék fel
vételére, emésztésére, felszívódására és a salak
anyagok eltávolítására kialakult szervrendszere.
bélcsíra
az állatok csíraállapota, mely a hólyagcsíra sejt
jeinek egy ponton a csíra üregébe való betürem- 
kedésével alakul ki. A ~ a csalánozóknál kétréte
gű (külső és belső csíralemez-»), a testüreges 
állatokban megjelenik a középső csíralemez-», 
és az általa körülfogott másodlagos testüreg, 
béledényrendszer
a laposférgek gazdagon elágazó középbele, mely 
az anyagszállítás funkcióit is ellátja.
belégzés
a légzőizmok-» növelik a mellüreg térfogatát, ezt 
a tüdő a mellüregben lévő negatív nyomás miatt 
passzívan követi, a kitágult tüdőben kisebb lesz 
a levegő nyomása, mint a külvilágban, ezért leve
gő áramlik a légzőszervbe.

belégzési rezervlevegő
csak erőltetve belélegezhető levegő a légzési 
levegőn-» felül. Embernél kb. 2500 ml.
Beljajev, Pavel Ivanovics
(1925-1970) szovjet űrrepülő.
Bell, Alexander Graham
[elökszenda grehem] (1847-1922) skóciai születé
sű amerikai tudós; a szónoklat és az ékesszólás 
tanáraként kezdett foglalkozni hangátvivő szerke
zetek kifejlesztésével. 1874-75-ben találta fel a 
telefont. A fény útján közvetített hang, s a hangot 
feljegyző és visszaadó hanglemez feltalálója, ki
dolgozója volt.
Bellingshausen, Fabian Alexander
[-szhauzen] (1778-1852) orosz hajós, felfedező. 
1819-ben az Antarktiszra vezetett expedíciót, s a 
70. szélességi fokig hatolt a hatodik világrészben. 
Több területet feltárt, s elnevezett.
Bél Mátyás
(1684-1749) ev. lelkész, sokoldalú tudós és törté
nész. Halléban tanult, utána itthon tanított, majd 
lelkészkedett. Nagy szorgalommal gyűjtött min
den hazai adatot, s Mo. tervezett teljes leírásából 
öt kötetet, tíz megye leírását ki is adta (Notitia 
Hungáriáé novae historico-geographica; Az új 
Magyarország történetének és földrajzának tudo
mányos leírása. Bécs, 1735-1742). 
belső csíralemez
az embrionális fejlődés-» során megjelenő sejt
réteg, amelyből a szöveti-szervi differenciálódás
sal a bélcsatorna, a máj, a hasnyálmirigy, vmint 
a vese és a tüdő fejlődik ki.
belső égésű motorok
a gőzgépekkel ellentétben, ahol külső kazánban 
fejlesztett gőzt vezetnek a hengerbe, a ~-ban az 
üzemanyag és levegő keverékét vezetik a hen
gerbe, ahol az hirtelen elégve, robbanva (ezért 
„robbanómotor”) mozgatja a dugattyút. A ~ ki
sebb méretüknél, súlyuknál, gyors indíthatósá
guknál, végül magasabb hatásfokuknál fogva el
sősorban a közlekedést forradalmasították, 
belső elválasztású mirigyek 
a többsejtű állatok szervezetében kialakult olyan 
mirigyek, amelyeknek nincs kivezető csövük, vá
ladékaikat, a hormonokat-», a testnedvekbe ürí
tik. A hormon vmely szerv működését befolyásol
ja. (célszerv-».) 
belső energia
extenzív állapotjelző-», amely a rendszer töme
gével arányos, és a rendszer mikroszkopikus 
mozgásformáihoz tartozó, rendezetlen mozgástí
pusok energiáiból tevődik össze. A rendszer mak
roszkopikus energiái a belső energiában nem 
szerepelnek, 
belső erők
a -»pontrendszer tagjai által egymásra kifejtett 
-»erők.
belső légzés
gázcsere-» a testfolyadék és a szövetek között.
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belső megtermékenyítés
a szárazföldi állatoknál a megtermékenyítés a 
nőstény állatban megy végbe. A ~ a külső meg
termékenyítésnél-* kevesebb utódot hoz létre, de 
ezek többsége el is éri az ivarérett kort.
belső monológ
irodalmi eszköz a szereplő gondolatának, magá
ban beszélésének egyes szám első személyű el
mondásával a tudatos és tudat alatti gondolatok 
jellemzésére.
belső mozgás
a sejten vagy a szervezeten belül lejátszódó moz
gásjelenség (pl. a citoplazma mozgásai, a belek 
perisztaltikus mozgása, a vér keringése stb.).
belső pont
alakzat olyan pontja, amelyik nem határpont.
belső szög
sokszög egy szöge. Olyan szögtartomány, ame
lyiknek csúcsa a sokszög egy csúcsa, szárai pe
dig a sokszög e csúcsban találkozó oldalának 
félegyenesei. A szögtartomány tartalmaz a sok
szögből belső pontokat, 
beltenyésztés
a növényeknél önmegtermékenyítéssel való sza
porítás, az állatoknál a közel rokon egyedek egy
más közötti szaporítása. A ~ során nemzedékről 
nemzedékre a heterozigóták-* száma csökken, a 
homozigóták-* száma pedig nő.
Belvedere
tkp. „szép kilátás”; gyakori neve olyan paloták
nak, amelyek szép környezetben épültek, (ol.)
Bem József
(1794-1850) lengyel tábornok; már 17 évesen tü
zérfőhadnagy. Az 1831. évi lengyel felkelésben 
nemzetközi nevet szerzett. 1848-ban először 
Bécsben, majd Mo.-on harcolt. Erdélyből s a Bá
nátból kiverte a császáriakat, de a 70 000 fős cári 
seregtől Segesvárnál vereséget szenvedett. Tö
rökországba emigrált, 
bencés
a koraközépkori eredetű Szt. Benedek-* rendjé
hez tartozó.
benchmark-teszt
sz.tech. [bencsmark] különböző számítógépek-* 
és kiegészítőik, valamint programtermékek mű
ködési sebességének összehasonlítására szolgá
ló vizsgálat.
Benczúr Gyula
(1844-1920) festő ; a magyar történeti festészet 
kiemelkedő alakja. Kassán, majd Münchenben 
tanult; ifjan aratta első nagy sikerét a Hunyadi 
László búcsúja c. festményével (1866). Számtalan 
képe közül nevezetes a II. Rákóczi Ferenc elfoga- 
tása, a Vajk megkeresztelése, a Budavár vissza
vétele; kora számos neves személyéről kitűnő 
portrét festett.
Benedek Elek
(1859-1929) író, újságíró; diákként néprajzi gyűjtő 
is volt, később újságíró, 1887-től képviselő. 1889- 
től Pósa Lajossal szerkesztette Az Én Újságom c.

gyermeklapot, amely nemzedékek ifjúságát ne
velte olvasásra. A színvonalas ifjúsági irodalom 
megteremtésében nagy része volt (~ Kis Könyv
tára - sorozat). írt meséket, gyermekregényeket, 
de történelmi és irodalomtörténeteti műveket is. 
Benedek Marcell
(1883-1969) irodalomtörténész; ~ Elek fia. Buda
pesten tanult, 1904-ben Lukács Györggyel és Bá- 
nóczi Lászlóval megalakította a Thália Társasá
got. 1919-ig gimn. tanár, akkor egyetemi előadó, 
ezért a Tanácsköztársaság leverése után meg
fosztották állásától. A Dante, majd az Új Idők Ki
adónál dolgozott; néhány év erdélyi tartózkodás 
után 1947-től Budapesten egy. tanár. Utolsó mű
veit világtalanul diktálta.
Benedek, Szt.
(480-543) itáliai remete, majd rendalapító; 529- 
ben alapította a monte-cassinoi [kasszi-] apátsá
got, amely rendjének központja lett. Összesen 12 
rendházat alapított, s rendje egész Európában 
elterjedt (bencések). A szerzetesek szüzességet, 
szegénységet, engedelmességet fogadtak. 
E rend volt az első szerzetesrend a nyugati ke
reszténységben.
Benelux államok
Belgium, Hollandia és Luxemburg nevének rövi
dítése; ezek az egymással határos, egymáséhoz 
hasonló alkotmányú és gazdaságú országok sok 
tekintetben közös politikát folytatnak.
Benes, Eduard
(1884-1948) cseh politikus; az első világháború 
idején emigrált, s Masarykkal együtt az antantot 
támogatta. 1918-ban az új csehszlovák állam első 
kormányának külügyminisztere, később államel
nöke. 1938-ban a szovjet szövetség híve volt; a 
háború alatt Angliában az emigráció vezetője, 
1945-ben az első csehszlovák kormány kinevező
je volt.
Ben Gurion
(1886-1973) izraeli államférfi, az ország első kor
mányfője (1948).
Beniczkyné Bajza Lenke
(1839-1905) írónő, kora egyik legolvasottabb lek
tűrírója. Regényei „magasabb körökben” ját
szódnak.
Benoschofsky Imre
(1903-1970) főrabbi; Budapesten bölcsészdokto
rátust és rabbi oklevelet szerzett; s 1926-tól rabbi, 
1936-tól főrabbi, majd 1960-tól országos vezető 
főrabbi volt. Tanulmányai a vallásfilozófia s a 
zsidó kultúra kérdéseivel foglalkoznak.
Bentham, Jeremy
[-tern dzse-] (1748-1832) angol közgazdász, az 
utilitárius (haszonelvű) irányzat atyja; ez a közér
deket a lehető legnagyobb számú ember lehető 
legnagyobb boldogságában határozta meg, s 
nagy hatással volt a magyar reformkor gondolko
dóira. Politikaelméleti és jogi műveket is írt. 
Benyovszky Móric Ágost
gróf (1741-1786) utazó; 1767-ben a lengyel moz
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galom tagjaként orosz fogságba, majd kamcsat- 
kai száműzetésbe került. 1771-ben megszökve 
végighajózta Kelet- és Dél-Ázsiát, majd Mada
gaszkáron francia kormányzó lett, s a helyi lakos
ság királlyá választotta. Haza, majd újra Mada
gaszkárra ment, s ott a franciákkal harcolva ele
sett. Emlékezéseit halála után Londonban adták 
ki.
Benz, Karl Friedrich
[benc frid-] (1844-1929) német technikus; 1886- 
ban bemutatta az általa tervezett első robbanó
motoroskocsit. Később társult Daimlerrel-*, s 
közös autóüzemükből fejlődött ki a mai Mercedes 
gyár.
Beowulf
[béövulf] óangolszász hősköltemény, amely 700 
körül íródott; hőse, ~ több természetfeletti go
nosz lénnyel küzd meg.
Beöthy Zsolt
(1848-1922) irodalomtörténész; egyetemi tanár. 
Pesten, Bécsben, Münchenben tanult, majd tiszt
viselő és tanár volt, 1878-tól a pesti egyetemen. 
A kor nemzeti elfogultságát tükröző műve: A ma
gyar nemzeti irodalom történeti ismertetése I—II. 
(1877, 1879) 14 kiadást ért meg; számos más mű 
közt regényt, verses elbeszélést is írt.
Bercsényi László
gróf (1689-1778) Franciaország marsallja; ~ Mik
lós fia. Rákóczi testőrszázadosa, 1712-től francia 
alezredes, ezredes. A francia Bercsényi huszár
ezred megszervezője, 1738-ban tábornok, 1758- 
ban marsall.
Bercsényi Miklós
gróf (1665-1725) nagybirtokos, kuruc vezér; kez
dettől bizalmasa II. Rákóczi Ferencnek, vele 
együtt szervezi és vezeti a felkelést mindvégig. 
Főgenerális, majd fejedelmi helytartó, I. Péterrel 
ő tárgyalt. A szatmári békét nem fogadta el, Ro
dostóban halt meg.
Bérczy Károly
(1821-1867) műfordító, író; hivatalnok a helytartó- 
tanácsnál, majd Széchenyi közlekedési osztá
lyán. 1850 után a Pesti Napló munkatársa, majd 
az első hazai sportláp szerkesztője. Mint műfordí
tó Dickens és mások műveit közvetítette a magyar 
olvasókhoz. Maradandó műve Puskin Anyeginjá
nak kitűnő fordítása; ennek kedvéért tanult meg 
oroszul.
Bereczky Albert
(1893-1966) ref. püspök; már mint budapesti lel
kész (1930-tól) kitűnt haladó felfogásával, később 
az üldözöttek mentésének szervezője. 1945 után 
az állam s az egyházak közti megegyezés híve. 
1948-tól a Duna-melléki ref. egyházkerület püspö
ke, a ref. zsinat vezetője, az Országos Béketa
nácsnak és a Hazafias Népfront elnökségének 
tagja.
Beregfy Károly
(1889-1946) katonatiszt; 1944-ben vezérezredes
ként a 3. magyar hadsereg parancsnoka. A nyi-

laspuccs-» után Szálasi hadügyminiszterévé ne
vezte ki, mint a németekhez feltétlenül hű tisztet. 
A népbíróság halálra ítélte.
Beregi Oszkár
(1876-1965) drámai színművész; 1899-től a Nem
zeti Színház tagja, egyik legnépszerűbb színé
sze; a Tanácsköztársaság alatti színészi tevé
kenységéért meg kellett válnia a pesti színpadok
tól. Bécsben, Berlinben, Erdélyben s a Felvidéken 
játszott évekig. 1930-tól a Magyar Színház tagja. 
1945 után a Nemzeti örökös tagja. Hollywoodban 
több filmben játszott, s megírta emlékezéseit. 
Berény Róbert
(1887-1953) festőművész; Párizsban tanult, 1911- 
ben a hazai Nyolcakhoz csatlakozott. Bartók-port- 
réja (1913), majd a Tanácsköztársaság Fegyver
be! plakátja országos hírűvé tette. 1919 után 
emigrációban volt 1926-ig. 1934-től Zebegényben 
dolgozott; itt műterme sok művével együtt 1945- 
ben elpusztult. 1948-tól a Képzőművészeti Főisko
la tanára.
Beresztóczy Miklós
(1905-1973) c. prépost, békepap; Budapesten ta
nult, 1928-ban pappá szentelték, 1939-től a mi
nisztérium katolikus ügyosztályának vezetője, 
1948-tól a budapesti Actio Catholica igazgatója, 
1950-től a katolikus békepapi mozgalom elnöke. 
1961-1973: az országgyűlés alelnöke. Az egyház 
és állam jó viszonyának egyik előharcosa volt. 
Bergerac, Cyrano de
[börzsörak szí-] (1619-1655) francia katona, író; 
színműveket és szatírát írt, de nevét az tette is
mertté, hogy a hosszú orrát megszólókkal ezer
nél több párbajt vívott. Személyéről Rostand írt 
sikeres színművet.
Bergman, Ingmar
(sz. 1918) világhírű svéd filmrendező. Színházi és 
operai pályája is sikeres és iskolateremtő. Talán 
legismertebb műve a Jelenetek egy házasságból 
c. 4 részes sorozat (1974).
Bergson, Henri
[-zon] (1859-1941) francia filozófus; tanítása, 
amely a századfordulón sokakra hatott, a szellem 
alkotó szabadságát hirdette, szembefordulva a 
19. sz. tudományos determinizmusával.
Berija, Lavrentyij Pavlovics 
(1899-1953) szovjet államférfi, az NKVD vezetője, 
Sztálin munkatársa; annak halála után súlyos vá
dak alapján kivégezték.
Bering
-»Behring.
Berinkey Dénes
(1871-1948) ügyvéd, politikus; a Huszadik Század 
c. haladó folyóirat egyik alapítója, radikális politi
kus az első világháború előtt. Az őszirózsás forra
dalom után Károlyi kormányában igazságügy
miniszter, majd 1919. január 11-től március 21-ig 
miniszterelnök, egyben külügyminiszter. A Ta
nácsköztársaság kikiáltása után visszavonult a 
közélettől.
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Berky Lili
(1886-1958) operettprimadonna, drámai színész
nő; 1935-től a Nemzeti Színház tagja volt. Sok 
magyar némafilm főszereplője, de hangosfilmek
ben is játszott. Gőzön Gyula színművész felesége 
volt. 
bérlet
szerződés, amellyel a bérbeadó a dolog haszná
latának átengedésére, a bérlő pedig ezért bér 
fizetésére kötelezi magát.
berlini fal
magas kőfal és szögesdrót-kerítés, amellyel az 
NDK kormánya 1961. aug. 13-án elválasztotta 
területét Nyugat-Berlintől. Célja az volt, hogy 
megakadályozza a keletnémet lakosságot az 
NSZK-ba való áttelepedésben. 1989 őszén mil
liós tömegtüntetések hatására a ~-at lebontot
ták, s az NDK polgárainak engedélyezték az 
utazást.
berlini kongresszus
(1878. június-július) az 1877. évi orosz-török há
ború lezárása; a balkáni államok önállóságát el
ismerték, Boszniát és Hercegovinát a Monarchia 
okkupálta (megszállta). A cári Oroszország győ
zelmeiért csak Besszarábiát kapta, fő szövetsé
gesétől, Bulgáriától is elvették új területei nagy 
részét. A német-orosz viszony megromlik; meg
szilárdul viszont a német-osztrák jóviszony, 
berlini válság
a német fővárost a győztes hatalmak a második 
világháború után négy megszállási zónára osztot
ták; mikor a Trizónia-» megalakulásakor új valu
tát vezettek be, a Szovjetunió lezárta a Berlinhez 
vezető utakat, és Berlin közös igazgatásának is 
véget vetett. A nyugati zónák ellátását egy évig 
légi úton biztosították.
Berlin-Róma tengely
a két fasiszta európai hatalom szövetsége. Noha 
Hitler és Mussolini közt sok vitás kérdés feszült 
- még területi vita is Dél-Tirol kérdésében -, a ~ 
közösen lépett fel a Párizs környéki szerződések
kel szemben, 
bérmálás
kát. vallási szertartás, amelynek során a serdülő
korú hívőt a püspök megerősíti hitében; a ~-t 
hitbeli oktatás előzi meg. (szí.)
Bernadette, Jean Baptiste Jules 
[-dot zsan -tiszt zsül] (1763-1844) fr. marsall, Na
póleon kedvence, az austerlitzi győzelem (1805) 
után Ponte Corvo [kor-] hercege. 1810-ben a gyer
mektelen svéd király örökösévé tette, s 1818-ban 
XIV. Károly néven trónra lépett. Tőle származik, 
s családi nevét viseli a mai svéd uralkodóház. 
Bemard, Claude
(1813-1878) francia élettantudós, a kísérleti fizio
lógia megalapítója. Legfőbb érdeme a kísérletező 
módszer tökéletesítése és elterjesztése a bioló
giában.
Bernât
clairvaux-i [klervo] ciszterci-» apát (1115-1153),

szent: a keresztes háborúk lelkes hirdetője, misz
tikus teológus.
Bernoulli-egyenlőtlenség
ha h > -1 valós szám és n természetes szám, 
akkor fennáll a következő Bernoulli-egyenlőtlen
ség: (1 + h)n ^ 1 + nh. Az egyenlőtlenség például 
n-re vonatkozó teljes indukcióval könnyen igazol
ható.
Bernoulli-törvény
összenyomhatatlannak tekinthető folyadék vagy 
gáz súrlódásmentes, stacionárius áramlása ese
tén a nyomás, az egységnyi térfogatra eső moz
gási és helyzeti energia összege állandó.
Bernstein Béla
(1868-1944) történész, főrabbi; több könyvben 
dolgozta fel a magy. zsidóság történetének rész
kérdéseit. Nevezetesebb munkái: Az 1848—49-iki 
szabadságharc és a zsidók (1898); Zsidó honvé
dek a szabadságharcban (1925). 1944 tavaszán 
deportálták, s Auschwitzban elpusztult.
Bernstein, Leonard
(sz. 1918) kiváló amerikai karmester, zeneszerző.
Berzeviczy Albert
(1853-1936) politikus, történetíró. Az első világhá
ború előtt képviselő, a Ház alelnöke, majd elnöke, 
kultuszminiszter (1903-1905); az ellenforradalmi 
rendszer egyik neves kultúrpolitikusaként kon
zervatív törekvések támogatója volt. 1933-tól a 
Pen Club elnöke.
Berzeviczy Gergely
(1763-1822) földbirtokos, közgazdász. A göttinge- 
ni egyetemen tanult, s beutazta Európát. Fiatalon 
a Helytartótanácsnál vállalt hivatalt; 1795 után 
birtokán, Kakaslomnicon élt. A. Smith hatása alatt 
fontos gazdasági munkákat adott ki névtelenül, 
ezekben a kereskedelem szabadságát s a job
bágyrendszer eltörlését szorgalmazta.
Berzsenyi Dániel
(1776-1836) a 19. sz. elejének kiváló költője, esz
téta. Hazafias ódái (1805-1807) hívták fel rá az 
akkor még szűk közönség figyelmét; később a 
nyelvújítás körüli személyi ellentétek elkedvetle
nítették. A 20-as, 30-as években esztétikával fog
lalkozott: Poétikai harmonisztika, 1836. Széche
nyivel levelezett, s a mezőgazdaságról könyvet 
írt.
besenyők
török nyelvű nép, amelynek szállásterülete a 
10. sz.-ban Etelköztől keletre volt; korábbi, Vol
gán túli szállásaikról az úzok és kazárok támadá
sa űzte őket ide. 895-ben, amikor Árpád a haddal 
a Kárpát-medencében kalandozott, a ~ rátámad
tak a védtelen magyar szállásokra, amelyek népe 
az állatok egy részét is hátrahagyva a Kárpátok 
hágóin keresztül a fősereg után ment. A ~ a 
honfoglalás után megtelepedtek Etelközben. 
Bessenyei György
(1747-1811) filozófus, író; Sárospatakon tanult, 
utána Bécsben a nemesi testőrség tagja. A felvi
lágosodás híve, helyesli Mária Terézia oktatási
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reformjait, de lélekben túljut a felvilágosodott ab
szolutizmus rendszerén. Színdarabokat, elbeszé
léseket, történelmi és filozófiai tanulmányokat, 
verseket írt; sok művét a cenzúra nem engedé
lyezte, s kéziratban maradtak, 
bestseller
[besztszeller] tkp. „igen kelendő" ; nagy példány
számban eladható (átv. : sikeres) könyv, (ang.)
besugárzási dózis
röntgen- és у-sugárzás esetén 1 kg levegőben 
keltett ionpárok töltése. Egysége a C/kg. Ez a 
sugárzás ionizálóképességét jellemzi.
beszámítás (polgári jogban)
viszontkövetelésnek elszámolása.
beszéd
az ember akusztikus kommunikációja-», részben 
hangképzési, részben hallási tevékenység, legfő
képpen azonban agykérgi folyamat, az agyké
reg-» beszédértő (halántéklebeny) és beszéd
mozgató központja (homloklebeny) működésének 
eredménye.
beszedési megbízás (inkasszó)
a jogosult által a pénzintézetnek adott megbízás, 
hogy követelését a kötelezett vállalat számlája 
terhére bankszámlák közötti átírással egyenlítse 
ki. Fajtái: határidős beszedési megbízás, azonna
li beszedési megbízás, 
beszélő név
olyan név, amely viselőjének valamely tulajdon
ságára utal.
BESzKÁRT
a Budapesti Székesfővárosi Közlekedési Rt. rövi
dítése a két háború között. Megfelel a mai BKV- 
nek (Budapesti Közlekedési Vállalat).
béta-bomlás
radioaktív-» atommagok-» olyan átalakulása, 
melynek során az atommag rendszáma-» eggyel 
változik, tömegszáma-» pedig változatlan marad. 
Három típusa van: negatív ~, pozitív ~ és elekt
ron-befogás.
Betamax
műsz. a japán Sony [szőni] cég képmagnórend
szere, amit 1975 júliusában mutattak be. Ez a 
rendszer az addig elterjedt VCR-»-hez képest 
azonos műsoridő eléréséhez csak harmadannyi 
szalagot használ fel. Ezt az eredményt a szalag
sebesség erőteljes csökkentésével (1,87 cm/s) s 
a jelsávok közötti üres, ún. védősávok elhagyásá
val érték el. így a műsoridő maximálisan 195 perc 
lehet.
(^-sugárzás
elektronok nagy sebességű áramlása (100 000 
km/sec); áthatólóképessége jelentős.
betét
1. az a pénzösszeg, amit kamatozás végett vala
mely pénzintézet a betevő rendelkezésére tart.
2. társasági tagok vagyonrésze. 3. ingatlan nyil
vántartására szolgáló adatlap.
betéti társaság
társasági szerződéssel kötelezettséget vállalnak

a tagok közös gazdasági tevékenység folytatásá
ra oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) 
felelőssége korlátlan és a többi beltaggal egye
temleges a társaság kötelezettségeiért, míg leg
alább egy másik tag (kültag) felelőssége vagyoni 
betétje mértékében korlátozott.
Bethesda
[beteszda] gyógyvizű tavacska Jeruzsálem falain 
kívül ; betegek gyógyítására szolgáló csarnokkal 
építették körül. E „kórház" egyik súlyos betegét 
gyógyította meg Jézus egy szombati napon, amit 
az írástudók a szemére vetettek.
Bethlen Farkas
bethleni (1639-1679) erdélyi kancellár, történet
író; II. Rákóczi György, Kemény János, majd 
Apafi Mihály párthíve, 1678-tól kinevezett kancel
lár. Megírta Historia de rebus Transylvanicis cím
mel az 1525-1609 közti erdélyi eseményeket, de 
a mű életében nem jelent meg.
Bethlen Gábor
iktári (1580-1629) kiváló erdélyi fejedelem (1613— 
1629); ifjan megmutatkoztak katonai és diplomata 
erényei. Mint fejedelemnek jó kapcsolatai voltak 
a Portával, s megvédte magát a bécsi udvartól is. 
Központosított államszervezetet, erős hadsere
get épített, a cseh protestánsokkal szövetségben 
harcolt 1619-ben; a nikolsburgi békében (1621) 
hét felsőtiszai megyét szerzett.
Bethlen Gergely
bethleni, gróf (1810-1867) honvédezredes; meg
szervezte a Kossuth-huszárezredet, s azzal Bem 
seregében végigküzdötte a szabadságharcot. 
Utána Törökországba menekült; 1859-ben Gari
baldival harcolt Itáliában. Olasz tábornokként 
nyugdíjazták, de 1867-ben hazatért.
Bethlen István
iktári (kb. 1585-1648) erdélyi fejedelem; ~ Gábor 
öccse. 1612-1621 : bátyját helyettesíti; annak ha
lála után Erdély kormányzója, 1630-tól fejedelem 
volt, de még ugyanez évben lemondott I. Rákóczi 
György javára. Tettét megbánva haddal támadt a 
fejedelemre, de utóbb újra kibékült vele.
Bethlen István
bethleni, gróf (1874-1947) miniszterelnök; az első 
világháború előtt képviselő; 1919-ben kezdemé
nyezi az ellenforradalmi Nemzeti Egyesülés Párt
ját. Az ellenforradalomban 1921-ben miniszterel
nök, a rendszer stabilizálója magas adók, szűkí
tett választójog, külföldi kölcsönök révén. 1931- 
ben lemondott, de továbbra is Horthy bizalmasa 
maradt. Megpróbálta „átmenteni" Horthy rend
szerét.
Bethlen Kata
bethleni, gróf, „Árva” (1700-1759) írónő; két fér
jét, gyermekeit 32 éves korára elvesztette, ezért 
hívta „árvának" magát. Könyvgyűjteményével, 
orvostudománnyal, hímzőművészettel foglalko
zott, könyveket írt, köztük életének maga által 
való rövid leírását. Foglalkozott a lánynevelés 
reformjával is.
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Bethlen Margit
grófnő (1882-1970) író, újságíró; ~ István-» fele
sége. 1916-tól adta ki elbeszéléseit és regényeit; 
színdarabokat is írt. 1935-1944 közt szerkesztette 
az Ünnep c., kéthetenként megjelenő lapot. Más 
lapokba is írt, és Szendrey Júlia írásainak kiadá
sát propagálta.
Bethlen Miklós
bethleni, gróf (1642-1716) kancellár, író; Apáczai 
Csere-» tanítványa volt, majd Heidelbergben, Ut- 
rechtben és Leidenben tanult. 1664-ben, hazafelé 
útján tanúja Zrínyi Miklós vadkan általi halálának. 
Hazaérve magas tisztségeket kapott; 1690-től 
Bécsben viselt hivatalt, 1691-ben kancellár, 1696- 
ban gróf. Később újra bebörtönzik; ott írta becses 
Önéletírását.
Bethlen-Peyer paktum
1921. december 22-én a kormány és az SZOP 
megállapodást írt alá, amelyben a szociáldemok
raták lemondtak a politikai sztrájkról, a köztársa
sági agitációról, az állami alkalmazottak szerve
zéséről, falusi szervezeteikről, cserébe biztosí
tották a párt legalitását, a választásokon való 
részvételét, s tagjait amnesztiában részesítették, 
betöltetlen állapotok
lehetséges elektronállapotok, amelyekben azon
ban nem tartózkodik elektron. Gerjesztéskor 
azonban betöltődhetnek.
betöltött állapot
olyan elektronállapot, amelyben egy vagy két 
elektron tartózkodik.
betudás
-»kötelesrész.
bevésődés
inprinting: bizonyos életszakaszokban tanult ma
gatartás, mely az egész életre megőrződik. (Pl. a 
kiskacsák a tojásból való kibújás után az első 
mozgó vmit tekintik anyjuknak.)
Bezerédj Amália
(1804-1837) a gyermeknevelés és a gyermekiro
dalom úttörője. Flóri könyve c. kottás-verses óvo
dás könyve 1836-1926 közt 16 kiadást ért meg. 
Férjével, ~ Istvánnal együtt részt vett a kisded
óvás szervezetének kiépítésében.
Bezerédj Imre
(1679-1708) kuruc brigadéros; a Dunántúlon har
colt sikerrel. 1707-ben titkos tárgyalásokat folyta
tott a császári Pálffy János tábornokkal, de a 
kurucok hírét vették, elfogatták és halálra ítélték.
biatorbágyi merénylet
1931. szeptember 13-án felrobbantották a vasút 
Biatorbágy melletti nagy völgyhídját: 22 halott, 17 
sebesült volt. A nyomozás kiderítette, hogy a me
rényletet Matuska Szilveszter, egy bizonytalan 
megélhetése, zavaros fejű ember követte el, de 
sohasem derült ki, miért. A ~ miatt szeptember 
19-én statáriumot-» hirdettek gyilkosságra és - a 
társadalmi rend megsértőire.
Biblia
tkp. könyvek; a zsidó s a keresztény vallások

szent könyve: az Ószövetség-» az eredetileg hé
ber (kis részben arám) nyelven írt zsidó Biblia, az 
Újszövetség-» eredetileg görög nyelvű, a keresz
ténység szent iratait tartalmazza.
Biblia pauperum
tkp. a szegények Bibliája: kódexek-», amelyek 
képsorozatokkal mutatják be a Biblia egyes köny
veinek történeteit; a képek részletei igen széles 
körű magyarázatot igényeltek, de lehetővé tették 
az írástudatlanoknak a Biblia bizonyos szintű is
meretét. A ~ és hasonló, a szentek életéről fes
tett kódexek tehát inkább az olvasni nem tudók 
számára készültek, (lat.)
Bibó István
(1877-1935) etnológus, könyvtárigazgató; 1920- 
tól közművelődési feladatokat bíztak rá: múzeu
mok és könyvtárak felügyeletét, az iskolán kívüli 
népművelést. 1924-től a szegedi egyetemi könyv
tár igazgatója. Filozófiai műveket írt, támogatta a 
falukutató mozgalmat.
Bibó István
(1911-1979) közíró, politikus; jogot végzett, s a 
progresszív ellenzékhez csatlakozva a magyar 
sorskérdésekkel foglalkozott (Kényszer, jog, sza
badság). 1945 után a FKGP baloldalához tartozott, 
s a magyar demokrácia, a kelet-európai népek 
sorsa foglalkoztatta. Zsidókérdés Mo.-on c. tanul
mánya idegen nyelveken is megjelent. Életművé
nek hatása halála után is állandóan növekszik. 
Bibó Lajos
(1890-1972) újságíró, író; Kolozsvárt tanult, s már 
1909-ben apja újságjához, a Hódmezővásárhely 
és Vidékéhez állt be. 1919-ig vidéki lapoknál, az
után Budapesten, jobboldali ellenzéki lapoknál 
volt. 1923-tól jelentek meg regényei, színművei, 
főként paraszti témákról. 1927-ben Budapest iro
dalmi nagydíját kapta. 1945 után Hódmezővásár
helyt, visszavonultan élt. 
bíboros
a római pápa által a prelátusok-» közül kineve
zett személyek, akiknek egyéb kiváltságai mellett 
joguk, hogy részt vegyenek a meghalt pápák he
lyét betöltő pápaválasztó testület ülésén, a konk- 
lávén-». Bíborszínű öltözetet (innen ered nevük) 
és különleges szabású kalapot viselnek, 
biedermeier
[bí-j tkp. „a derekas Meier” ; a múlt század eleji 
stílusirányzatnak gúnyneve, majd vállalt neve. 
A bútordivatban vaskos, kényelmes ülőbútorok, 
tágas szekrények jellemezték; díszül leginkább 
az intarzia-» szolgált. Irodalomban, festészetben 
az érzelmes, bensőséges jellemezte, (ném.) 
biennálé
kétévenként ismétlődő esemény: kiállítás, film
szemle stb. (lat. er.)
Bihari János
(1764-1824) zeneszerző, cigányprímás; 5-tagú 
zenekarával bejárta az országot, s Bécsben is 
sokszor fellépett, állítólag Beethoven, később 
Liszt is szívesen hallgatta virtuóz játékát. A kor fő
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magy. romantikus zenei stílusának, a verbunkos
nak mestere volt, a kortársak 84 dallamát jegyez
ték le s adták ki. Egyesek a Rákóczi-induló dalla
mát is neki tulajdonították.
bihari pontok
a kiegyezés utáni balközép párt Tisza Kálmán 
által megszövegezett programja (elfogadták 
1868. április 1-jén): a közös ügyek és minisztériu
mok megszüntetése, önálló magyar hadsereg a 
lényege (-»kiegyezés). A balközép 1873-ban kö
zeledett a Deák-párthoz-», és 1875. február 3-án 
Tisza egy beszédében „szögre akasztotta” a ~- 
at: a balközép egyesült a Deák-párttal Szabadel
vű Párt-» néven.
Bihari Sándor
(1855-1906) festőművész; Pesten, Bécsben, Pá
rizsban tanult, életképeivel tűnt fel (Bíró előtt, 
1886). A szolnoki művésztelep egyik alapítója, 
tájképek, történelmi képek mestere is volt. Festő
iskolát is vezetett.
Bikovszkij, Valeri| Fjodorovics 
(sz. 1934) szovjet űrrepülő.
Bildschirmtext
műsz. a képújság német nyelvterületen használa
tos elnevezése, teletext-».
billentyűzet
műsz. 1. sz.tech., információbeviteli eszköz, 
amellyel anumerikus, grafikus és vezérlő karak
terek adhatók be az információfeldolgozó eszköz
nek (pl. számítógépnek). 2. írógép. 3. zenei eszkö
zök.
bimbózás
-»sarjadzás.
bimetall
(ikerfém) hőmérséklet érzékelésre használatos 
eszköz. Két különböző hőtágulási együtthatójú 
összeerősített fémszalag, amely hőmérséklet
változás hatására a különböző megnyúlások kö
vetkeztében meghajlik, 
binomiális együtthatók

az ( Г* I =-----—----- binomiális együttható (ol-
yk J к ! (n — k) !

vasd:„n alatt k”) megadja egy n elemű halmaz к 
elemű részhalmazainak számát (másképp mond
va: n elemből hányféleképpen lehet к-t kiválasz
tani, ha az elemek sorrendjére nem vagyunk te
kintettel).
binomiális eloszlás
Bernoulli-eloszlás. Az Ç valószínűségi változót n, 
p (ahol n pozitív egész és 0 < p < 1 ) paraméterű 
binomiális eloszlású változónak nevezzük, ha le
hetséges értékei a 0, 1, 2......n számok, és annak
valószínűsége, hogy Ç = k,

P(Ç=k) = (^j pk(1-p)n~k.

Ha az A esemény valószínűsége p, és n független 
kísérletet végzünk, amelyek kimenetele az A ese
mény bekövetkezése vagy be nem következése,

akkor az Ç valószínűségi változó, mely azt mutat
ja, hogy az A esemény hányszor következett be 
az n kísérlet közül, n, p paraméterű binomiális 
eloszlást követ. Ç várható értéke: M(Ç) = n • p. 
Szórása: D(Ç) = j/n • p • (1 -p). 
binomiális tétel
kéttagú összeg pozitív egész kitevőjű hatványá
nak kifejtését megadó egyenlőség:

+ (n-l)at,"', + b"’

P I =-----—-----az ún. binomiális együttha-
k J к ! (n — k) !

tők.
biocönózis
egyed feletti organizációs szint, állat- és növény- 
társulások együttese, amelyet meghatározott fel- 
építettség, szerkezet, az összetétel dinamikus 
egyensúlya, nagyfokú összerendezettség, az ösz- 
szetétel és a szerkezet évről évre való megismét
lődése jellemez, 
biofizika
az élő rendszerek fiz.-i (szerkezeti, kinetikai, di
namikai és energetikai) tulajdonságait vizsgáló 
biológiai tudomány.
biogén elemek
a sejtek, az élőlények anyagait felépítő és az 
életfolyamatokban részt vevő, mintegy 40 elem. 
Fajtáik: elsődleges —», másodlagos —», mik
roelemek-».
biogenetikai alaptörvény
az állatok embrionális fejlődésük-» során megis
métlik őseik törzsfejlődésének legfontosabb sza
kaszait.
bio-geokémiai ciklusok
az élőlények számára szükséges anyagok (víz, 
oxigén, szén, nitrogén, kén, foszfor stb.) körforgá
sa az élő szervezetek és geokémiai környezetük 
között. A ~ fajtái : gázciklusok-», üledékes ciklu
sok-», 
biokémia
az életjelenségeket-», életműködéseket-» kém.-i 
módszerekkel kutató és értelmező biol.-i tudo
mány.
biológia
élettan, az élet keletkezésével, az élőlények fejlő
désével, tulajdonságaival foglalkozó tudományok 
összefoglaló neve (gör.)
biológiai légzsákok
a madarak légzőszervrendszerének részei, me
lyekbe belégzéskor levegő kerül, majd kilégzés
kor a tüdőn keresztül bocsátják ki ezt a levegőt.
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Ily módon a madaraknál külső légzés a kilég
zés-* szakaszában is történik.
biológiai mállás
az élőlények megtelepednek a fiz.-i és kém.-i 
mállással létrejött szemcsékben, majd bomlás- 
termékeikből humusz keletkezik, amelyet a talaj
lakó élőlények összekevernek a talaj szemcséi
vel.
biológiai oxidáció
aerob körülmények között a glükolízis-* során 
keletkezett piroszőlősav többlépcsős lebontása 
szén-dioxidra és vízre, miközben ATP-ben-* 
kém.-i energia kötődik meg. Szakaszai: citrom- 
savciklus-*, terminális oxidáció-*, 
biológiai produkció
biológiai produktum-* előállítása, vagyis egység
nyi területen meghatározott idő alatt termelődő 
szerves anyag és energia. Fajtái : elsődleges 
~ -*, másodlagos —*.
biológiai produktivitás
a biológiai produktum-* osztva a termelődéséhez 
szükséges idővel.
biológiai produktum
időegység alatt termelődő biomassza-*.
biológiai védekezés
növény- és állatkártevők elleni védekezés termé
szetes ellenségeikkel. A ~ a populációs kapcso
latok (predáció-*, parazitizmus-*) törvényszerű
ségeit használja fel. (Pl. egyes rovarkártevők el
len elterjesztik természetes parazitáikat, a fürké- 
szeket és a fürkészlegyeket.) 
biológiai védelem
atomreaktorok működése közben keletkező neut
ronok és egyéb radioaktív sugárzást kibocsátó 
anyagok környezetbe jutását akadályozza meg. 
Sugárveszélyes helyeket több, különböző anyagú 
és szilárdságú réteggel veszik körül. Ez biztosít
ja, hogy még egy-két védelmi gát meghibásodása 
esetén se kerülhessen ki egészségre káros 
mennyiségű radioaktív anyag a környezetbe. 
Atomerőművek biológiai védelméhez hozzátarto
zik a kiterjedt környezetellenőrző rendszer, 
biomassza
egy populáció-*, egy biocönózis-* vagy akár az 
egész bioszféra-* adott pillanatban meglevő élő
lénytömege. Egységnyi területre vagy térfogatra 
száraztömegben vagy nedvestömegben, vagy 
térfogatban számolják ki. Fajtái : fitomassza (nö
vényi ~), zoomassza (állati ~). 
biometeorológia
a légköri jelenségek és az életjelenségek-* kö
zötti kapcsolatot vizsgáló tudományág.
biometria
az élő rendszerek mennyiségi vizsgálatával fog
lalkozó biol.-i tudomány. A ~ kutatói a biol.-i 
problémák megoldásához matematikai, leggyak
rabban statisztikai módszereket használnak fel.
blomok
a társulások, ill. a biocönózisok-* zonálisan elhe
lyezkedő, egész kontinensekre kiterjedő nagy

egységei. Pl. mérsékelt övi lomberdők vagy tró
pusi esőerdők stb.
bionika
a biológia, az elektronika és az ált. technika ered
ményein alapuló tudományág, melynek célja a 
technikában műszaki megoldásokként alkalmaz
ni az élővilágban előforduló testszerveződési és 
működési formákat, 
biontogeográfia 
-*életföldrajz. 
bioritmus
a szervezetek életében megnyilvánuló, külső 
vagy belső tényezők által irányított ritmusos je
lenségek. Pl. a hipotalamusz-* ritmusos aktivitá
sa hozza létre a menstruációs ciklust-*. Külső 
ritmust okozó tényezők a nappalok és éjszakák 
váltakozása vagy az évszakok váltakozása, 
bioszféra
a légkör, az óceánok s a földfelszín azon övezete, 
amelyben élőlények élnek, (gör.)
bioszféraprogram
nemzetközi környezetvédelmi együttműködés.
bioszintézis
az építőfolyamatok-* összessége.
biotikus
élő.
biotikus szukcesszió
egy adott területen rövidebb időszak alatt, lénye
gében változatlan éghajlati viszonyok mellett, a 
társulások egymásra következése, melynek első 
szakasza a pionírtársulás-*, végpontja pedig a 
zárótársulás-*. Pl. egy homokpuszta beerdősülé- 
sének folyamata, 
biotóp
az a földrajzi tér, ahol a biocönózisok-* élnek. 
A ~ ban hatnak a környezeti tényezők az élőlé
nyekre.
bipoláris neuron
-»kétnyúlványú idegsejt.
bipoláris tranzisztor
műsz. olyan tranzisztor-*, melynek működésé
ben mind a p, mind az n típusú töltéshordozók-* 
részt vesznek (pnp vagy npn rétegelrendezésű). 
Hétköznapi szóhasználatunkban a (hagyomá
nyos) tranzisztor-* ugyanezt jelenti, 
bírói egyezség
a felek a per bármely szakaszában a jogvitát vagy 
annak egy részét egyezséggel rendezhetik a bíró
ság jóváhagyásával. Hatálya ugyanaz, mint a bí
rói ítéleté.
Bíró Lajos
(1856-1931) utazó, entomológus, néprajzi gyűjtő; 
nagy rovargyűjteményét a múzeumnak eladva 
1895-ben az akkori Német Új-Guineába utazott, s 
ott megszakításokkal hét évet töltött. Feltűnést 
keltő beszámolói a Természettudományi Köz
lönyben jelentek meg, rovarok mellett nagy 
néprajzi anyagot is gyűjtött a pápuáknál. 
A Balkánon is gyűjtött rovarokat. Mellőzötten 
halt meg.
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Bíró Lajos
(1880-1948) újságíró, író; Ady Endre barátja, 
nagyságának első hirdetője. 1914-ben a Polgári 
Radikális Párt egyik alapítója. A Károlyi
kormányban külügyi államtitkár, a Tanácsköztár
saságban az írói direktórium tagja, utána emig
ráns, végül Londonban telepedett le. Elbeszélé
seket, számos színművet, filmforgatókönyvet írt, 
nagy sikerrel.
Bíró Mihály
(1886-1948) festő, szobrász; budapesti tanulmá
nyai után bejárta Európát, s hazatérve elsősorban 
a szociáldemokrata mozgalom részére készített 
plakátokat. Az ő műve a Népszava híres Kalapá
csos munkás plakátja is. A Tanácsköztársaság 
számára ő tervezte a május 1-jei művészi díszí
tést. Emigrációban 20-lapos sorozatot rajzolt 
Horthy címmel. 1947-ben a kormány hívására tért 
haza. 
bíróság
az igazságszolgáltatással megbízott hatóság.
bírósági letét
ha a jogosult személye bizonytalan, lakóhelye, 
székhelye ismeretlen, vagy a jogosult késede
lembe esik, a pénz fizetésére, továbbá értékpapír 
vagy más okirat kiadására irányuló kötelezettsé
get bírósági letétbe helyezéssel is lehet teljesíte
ni.
bírság
pénzbeli büntetés, melyet kisebb súlyú törvény
szegés vagy egyéb rendet sértő cselekmény 
megtorlása végett szabnak ki.
birtok
valamely dolognak ténylegesen hatalomban tar
tása.
birtokháborítás
a dolog felett gyakorolt hatalom megsértése, 
vagy a birtokos megfosztása a birtoktól, vagy a 
birtoklásban való zavarás.
Bismarck, Otto Eudard Leopold hg.
[biszmark] (1815-1898) a második Német Biroda
lom (1870-1918) megalkotója. 1862: porosz mi
niszterelnök, 1871. márc.-tól birodalmi kancellár 
1890-ig. 1872: Kulturkampf - harc a katolikus egy
ház ellen; 1878: szocialistaellenes törvény. Min
dig óvta országát a kétfrontos háborútól; II. Vil
mos császár azért bocsátotta el, mert éppen erre 
készült, 
bistabil
műsz. két, egymástól jól megkülönböztethető, 
stabil állapottal rendelkező elem, eszköz, rend
szer.
Bisztray Gyula
(1903-1978) irodalomtörténész, bibliográfus; 
Nagyenyeden, majd Budapesten tanult, 1926-tól 
könyvtáros, később a Magyar Szemle h. szer
kesztője, minisztériumi tisztviselő. 1943-tól az 
egyetemen tanított, 1950-től irodalomtörténeti ku
tatásokkal foglalkozott. Főleg a múlt század pró

záját kutatta, ill. adta ki, közte 31 kötet Mikszáthot. 
Kiadott két anekdotagyűjteményt is.
bit
(= binary digit) [bájneri digit] sz.tech. a kettes 
számrendszerbeli digit-*- neve. Ennek megfelelő
en a kettes számrendszer alapegysége s értéke 
csak 0 vagy 1 lehet.
Bittó István
(1822-1903) politikus; 1848-ban képviselő, a sza
badságharc bukása után emigrált, visszatérve 
gazdálkodott. 1861 : Deák-párti képviselő, majd a 
Ház alelnöke, a delegáció-» elnöke. 1871-1872: 
igazságügyminiszter, 1874-1875-ben Deák-párti 
miniszterelnök. Ö folytatta az egyesülési tárgya
lásokat Tisza pártjával. Később a felsőház tagja 
lett.
bizantinológia
tudomány, amely Bizánc és a bizánci birodalom 
történetével, irodalmával stb. foglalkozik. -»Mo- 
ravcsik Gyula, (lat.)
bizomány
a bizományos díjazás ellenében szerződés alap
ján köteles a megbízó javára adásvételi szerző
dést kötni.
Bizónia
Németországot a háború után négy megszállási 
övözetre, zónára osztották: szovjet, amerikai, an
gol, ill. fr. zónára. Ezek közül 1947. január 1-jén 
az angol és amerikai zóna egyesült gazdaságilag 
~ néven, 
bizonyítás
a per résztvevőinek és a bíróságnak az a tevé
kenysége, amellyel valamely tény fennállásáról a 
tényállítás valóságáról a bíróság meggyőződését 
kívánja kialakítani.
bizonyítási teher
a bíró ítéletét a bizonyítási eljárás alapján meg
konstruált tényállásra támaszkodva hozza, a bi
zonyítékokat mérlegelve. Bizonyítékok pl. tanúk 
vallomása, okiratok, tárgyak szemléje, magnófel
vétel stb. A bizonyítás terhe arra hárul, aki a 
perben valamit állít, 
bizonyítvány
valamely ténynek hivatalos bizonyítását tartalma
zó irat.
bizonylat
könyvelési tételt igazoló irat.
Biztonsági Tanács
az ENSZ-» reprezentatív szerve; tagjai: az öt 
nagyhatalom (az Egyesült Államok, a Szovjet
unió, Anglia, Kína - 1945-1971 közt Nemzeti Kína, 
azóta a Kínai Népköztársaság -, Franciaország) 
állandó tag, és vétójoggal rendelkezik; hat vá
lasztott tagját kétévenként választják úgy, hogy a 
Föld minden régiója képviselve legyen benne, 
biztosítás
szerződés alapján a biztosító meghatározott jövő
beni esemény bekövetkeztétől függően bizonyos 
összeg megfizetésére, vagy más szolgáltatás tel
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jesítésére, a biztosított pedig díj fizetésére kötele
zi magát.
biztosítás fajtái
vagyon-, felelősség-, élet-, balesetbiztosítás.
biztosítási intézkedés
hagyatéki vagyontárgyak megőrzése érdekében 
tett hatósági intézkedés.
Blaha Lujza
(1850-1926) színésznő, a „nemzet csalogánya”; 
színész családból származott s gyermekszere
pekkel kezdte a pályát. Első férje, Blaha János 
képezte zeneileg. 1871-ben került a Nemzeti Szín
házhoz, s örökös tagja lett, bár másutt, különösen 
a Népszínházban is játszott. Az akkor divatos 
népszínművek romantikus, érzelmes, népieskedő 
stílusát kiválóan alakította. 1910-ben visszavo
nult.
Blake, Robert
[bléjk] (1599-1657) angol tengernagy; az 1640-es 
forradalmi parlament tagja volt. Mint flottapa
rancsnok megsemmisítette a királypárti flottát; 
1653-ban a holland, 1657-ben a spanyol flottára 
mért súlyos vereséget.
Blanc, Louis
[blan lui] (1811-1882) fr. kispolgári szocialista tör
ténész; az 1848-as forradalomban az ideiglenes 
kormány tagja. Kompromisszumot kívánt a mun
kások és a polgárság közt; az 1848. júniusi mun
kásfelkelés után emigrált. Később ellenezte a Pá
rizsi Kommünt.
Blanqui, Louis-Auguste
[blanki lui-ozsüszt] (1805-1881) fr. forradalmár, 
munkásvezér, az Évszakok Társasága nevű titkos 
forradalmi társaság egyik vezetője. Úgy vélte, 
hogy kisszámú forradalmár akciója jelt ad a szer
vezetlen tömeg felkelésére. Híveivel 1848-ban és 
1870-ben is részt vett a forradalmi mozgalomban. 
Bláthy Ottó Titusz
(1860-1939) gépészmérnök, feltaláló; Bécsben ta
nult, a MÁV-nál, majd 1883-tól a Ganz Villamossá
gi Gyárában dolgozott. Számtalan fontos találmá
nya közül a zártmagú transzformátor, a párhuza
mosan kapcsolt váltóáramú generátorok, az in
dukciós árammérő ma is világszerte az elektro
mos hálózatok alapja. Villanymozdonyokat is ter
vezett. Nyelv- és sakktehetsége is rendkívüli volt. 
Blick
[blik] -»Pillantás, (ném.)
B-limfociták
nyiroksejtfajta. őssejtjeik embrionális korban a 
vöröscsontvelőben alakulnak ki, majd innen ma
daraknál a Fabricius-tömlőbe (Bursa Fabricii), ill. 
emlősöknél az ennek megfelelő központi nyirok
szervekbe (a bél nyiroktüszőibe és a mandulák
ba) kerülnek, itt nyiroksejtekké fejlődnek, majd 
innen kiáramolva betelepítik a perifériás nyirok
szervek (lép, nyirokcsomók) belső részét. Funk
ciójuk főképp a humorális immunválasz, 
blokád
meghatározott területek, városok, kikötők elzárá

sa a forgalomtól fegyveres erővel vagy hadiha
jókkal. (Közvetve fr. er.)
Blum, Léon
[blüm] (1872-1950) a fr. szocialista párt elnöke 
1924-től; a népfrontkormány élén állt 1936-38- 
ban. A németbarát vichy-i kormány 1942-ben per
be fogta, de ~ sikeresen védte kormányának 
politikáját. 1946-47-ben újra miniszterelnök volt. 
Boccaccio, Giovanni
[bokaccsó dzso-] (1313-1375) firenzei kereskedő 
fia, Petrarca barátja. Latinul írt komolyabb tár
gyakról, nagy sikerű Dekameronját azonban ola
szul írta, történeteiben feldolgozva az ókori iroda
lom témáit s a nép közt mesélt eseteket. Pajzán, 
szellemes elbeszélései sikert arattak a nápolyi 
udvarban is, ahol sokéves viszonya volt Maria 
d’Aquinóval, Róbert király lányával.
Bocskai István
(1557-1606) erdélyi fejedelem (1605-1606); a tö
rökellenes párt egyik vezére; 1595-ben Giurgiu- 
nál [dzsurdzsu] megverte a törököket, de az ígért 
császári segítség elmaradt, és Erdély hadszíntér
ré lett. Fontolgatta a törökök szövetségét, s a 
hajdúk segítségével szétverte az ennek hírére 
ellene küldött császári sereget (1604). Mint feje
delem békét kötött a császárral, 
bocskoros nemesség
a magy. köznemesség legalsó rétege, amely lé
nyegében jobbágysorban élt, nemesi előjogai ré
vén azonban némi előnyökre tett szert, s féltéke
nyen őrködött a nemesi kiváltságok megtartása 
felett. Könnyen megvesztegethető volta miatt az 
udvar intrikáinak vált sokszor eszközévé.
Bőd Péter
(1712-1769) lelkész, író; szegény közszékely fiú
ként Nagyenyeden, Leidenden tanult; hazatérve 
1743-tól Árva Bethlen Kata udvari lelkésze, majd 
magyarigeni lelkész. A magy. nyelv művelője, az 
első magyar életrajzi lexikon összeállítója, szá
mos művével a magy. felvilágosodás előharcosa. 
bogumilok
eretnek-» szekta a Balkánon a 10. sz.-tól; tanítá
saik szerint (amelyek rokonok a kathár-» eretne
kekével) ez a világ a rossz Isten teremtménye, s 
különösen az egyház áll szemben a jó Istennel. 
Bulgárián és Bosznián keresztül Dalmáciába, Itá
liába terjedt; üldözésében részt vett II. Endre 
magy. király, (szí.) 
bohém
1. mn. szabados, könnyed, kötetlen. 2. fn. művész, 
aki kötélén, könnyű életet él.
Bohr-féle atommodell
a Rutherford-féle atommodell-» továbbfejleszté
se a kvantumosság figyelembevételével. Bohr el
mélete két feltételre épül: az egyik a pálya-, a 
másik a frekvenciafeltétel. A pályafeltétel szerint 
az elektronok csak meghatározott sugarú pályá
kon keringhetnek az atommag körül, s ezeken 
nem sugároznak. Ezek olyan pályák, amelyeken 
az elektron perdülete h/2 n (h a Planck-állandó-»)
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egész számú többszöröse. A frekvenciafeltétel 
szerint az atomok fénykibocsátása akkor jön lét
re, amikor egy elektron egy nagyobb energiájú 
pályáról egy alacsonyabb energiájúra kerül. A ki
sugárzott foton frekvenciája: a két pálya közötti 
energiakülönbség osztva a Planck-állandóval. 
Ezzel a modellel értelmezhető a hidrogén vona
las színképe-*, a nagyobb rendszámú elemek 
esetén azonban a modell már nem jó.
Bohr, Niels
(1885-1962) kiváló dán fizikus. Főbb munkái:.
1. Atommodell kidolgozása. 2. A kvantummecha
nika egy részének kidolgozása. 3. Magfizikai ku
tatások (cseppmodell, magreakciók elmélete, a 
maghasadás elmélete), 
bojtosúszójú hal
ma is élő ún. „élő kövület”, tüdőshal, melynek 
páros úszói végtaggá alakultak. A ~ bizonyítéka 
a kétéltűek halakból való kialakulásának.
Bóka László
(1910-1964) író, irodalomtörténész; első verses
köteteit mint könyvtári tisztviselő adta ki. 1950-ig 
közoktatásügyi államtitkár volt, majd a pesti 
egyetemen oktatott 20. sz.-i magy. irodalomtörté
netet. Sok írása jelent meg irodalmi folyóiratok
ban; a kortárs magy. költészet, különösen József 
Attila művészetének kiváló elemzője volt. Re
gényíróként is sikereket ért el.
Bokányi Dezső
(1871-1940) munkásmozgalmi vezető; kőfaragó, 
1894-től az SZPD vezetőségi tagja, hamarosan a 
legnépszerűbb munkásszónok. A MÉMOSZ alapí
tója, a Népszava szerkesztője (1895-től); 1918- 
ban a Nemzeti Tanács tagja, 1919-ben népbiztos, 
utána halálra ítélték, de fogolycserével a SZU-ba 
jutott. Ifjan Marxot fordított, sok népszerű munkát 
írt (Brutus néven).
Bókay János
(1892-1961) író; az Athenaeum irodalmi tanácsa
dója, majd 1933-tól a Révai Irodalmi Rt. igazgató
ja. Könnyed, sikeres regényeket, elbeszéléseket, 
színműveket írt a 30-as és 40-es években. Kitűnő 
prózai fordító volt.
Bokros Birman Dezső
(1889-1965) szobrász, festő. Itthon és Párizsban 
tanult, 1919 után külföldre ment, Berlinben, Pá
rizsban, Pozsonyban alkotott. Expresszionista stí
lusú alkotásai igen hatásosak; a modern magy. 
képzőművészet kiemelkedő mestere, 
boletta-törvény
az 1930:XXII. te. az ún. boletta (értékjegy) kibo
csátását határozta el, amellyel az árugabona
termelést q-ként 3 P összeggel támogatták ; ennek 
előnyeit főleg a nagybirtok élvezte (amely eladás
ra termelt gabonát), csekélyebb mértékben a mó
dosabb parasztság.
Boleyn Anna 
-*Anne.
Bolgár Elek
(1883-1955) történész; fiatalon megismerkedett a

marxizmussal, s már 1906-tól a Huszadik Század 
munkatársa. 1907-1911 : az USÁ-ban magy. mun
káslapot szerkesztett. Az SZOP baloldali ellenzé
kéhez, 1918-tól a KMP-hez tartozott. 1919: külügyi 
népbiztos-helyettes ; utána Bécsben, Berlinben, 
1937-től a SZU-ban, a rosztovi egyetemen tanár. 
1945 után itthon egy. tanár, diplomata, 
bolsevikok
tkp. „többségiek”; eredetileg az orosz szociálde
mokraták Lenin vezette frakciója: 1903-ban a 
kongresszuson többségben voltak, s innen kapták 
nevüket. Irányították az 1917-es októberi forradal
mat, majd előbb az eszerekkel koalícióban, 1918- 
tól egyedül kormányozták Szovjet-Oroszorszá- 
got, a Szovjetuniót. Legendás tulajdonságaik (szi
lárd egység, elvhűség stb.) hírét Sztálin igyeke
zett terjeszteni, mindenekelőtt a SZK(b)P rövid 
története c. művében (1938).
Boltzmann-állandó 
általános gáztörvény-*.
Boltzmann, Ludwig
(1844-1906) kiváló osztrák elméleti és kísérleti 
fizikus. Főbb eredményeit a statisztikus fizika te
rületén éri el: megállapítja az entrópia és a ter
modinamikai valószínűség kapcsolatát, levezeti a 
gázokban lévő részecskék sebesség-eloszlás 
függvényét (Maxwell-BoItzmann-eloszlás), s el
méletileg megalapozza az abszolút fekete test 
energiasugárzására vonatkozó törvényt is (Ste- 
fan-BoItzmann-törvény).
Boltzmann-eloszlás
megmutatja, hogy egy adott hőmérsékletű test
ben a részecskék hányad része rendelkezik meg
határozott energiával. A jellege csökkenő expo
nenciális, azaz a nagyobb energiájú részecskék 
hányada kisebb. Az exponenciális függvény kite
vőjében az energiának a hőmozgás átlagos ener
giájához (kT) való viszonya szerepel. Ezért maga
sabb hőmérsékleten több részecskének van na
gyobb energiája.
Bolváry Géza
(1897-1961) filmrendező, filmszínész; a 20-as 
évek elejétől itthon és külföldön: Németország
ban, egy évig Angliában is rendezett, számos 
sikeres magy. néma- és hangosfilm alkotója volt. 
Filmiskolát is vezetett.
Bolyai Farkas
(1775-1836) tanár, matematikus, polihisztor; br. 
Kemény Simon magántanítójaként maga is tanult 
Kolozsvárott, Jénában és Göttingenben, ahol 
megismerkedett Gauss-szal [gausz], a kor legna
gyobb matematikusával. A marosvásárhelyi ref. 
kollégium tanáraként matematikai, természettu
dományos műveket, de drámát is írt, foglalkozott 
zeneelmélettel, a társadalom megjavításával is. 
Bolyai János
(1802-1866) Kolozsvárott született. Apja Bolyai 
Farkas matematikus, a marosvásárhelyi reformá
tus kollégium tanára. Bolyai János 1825-ben a 
nem euklideszi geometria problémáját oldotta



meg. Műve 1832-ben Bolyai Farkas „Tentamen” 
c. művének függelékeként (Appendix) jelent meg. 
Ez Bolyai János abszolút geometriája. A világon 
az eddig élt tíz legnagyobb matematikus közt tart
ják számon, 
bolygó 
-»planéta, 
bolygóideg
vágusz (nervus vagus), a X. agyideg, mely a zsi
geri szervek működésének szabályozásában 
vesz részt. Mozgatórostjai paraszimpatikus hatá
súak.
bolygómozgás
-»Kepler-törvények.
bomlás
1. kém.-i folyamat, amelynek során egy anyag két 
vagy több más anyagra bomlik el; amennyiben e 
folyamat megfordítható, disszociációnak nevez
zük. 2. Az a fizikai folyamat, amelynek során ins
tabil mikrofizikai rendszerek (gerjesztett atomok, 
atomagok stb.) részecskék és energia kibocsátá
sával alacsonyabb energiájú állapotba kerülnek, 
bomlási sor
egymásból radioaktív bomlás útján keletkező izo
tópok sora, amelyek a sor utolsó tagját kivéve 
maguk is radioaktívak. A nagy rendszámú elemek 
között három természetes és egy mesterségesen 
előállítható bomlási sor van, amelyek tagjainak 
száma a tízet is eléri. Radioaktív egyensúlyban 
egy bomlási sor valamennyi tagjának aktivitása 
megegyezik, 
bomlás-törvény
radioaktív anyagok aktivitásának-* csökkenését 
leíró összefüggés. Az aktivitás egy kezdeti érték
ről exponenciálisan csökken. Az exponenciális 
függvény alapja 1/2, a kitevője pedig a kezdeti 
érték óta eltelt idő és a felezési idő hányadosa. 
Bona Dea
„a jó istennő" a római mitológiában. Ünnepét 
évente a pontifex maximus-» házában tartották, 
a főpap feleségének elnökletével, de férfiaknak 
nem volt szabad ezen részt venniük.
bona fide
1. jóhiszeműség. 2. jóhiszeműen, (lat.)
Bonaparte
Napóleon-» családi neve. Fivérei, akik uralma 
idején magas tisztségeket töltöttek be, e névvel 
szerepeltek:. 1. ~ Joseph [zsozef] (1768-1844) 
nápolyi, majd spanyol király; 2. ~ Lucien [lü- 
szien] (1775-1840) az Ötszázak Tanácsának el
nöke; 3. ~ Louis [lui] (1778-1846) holland ki
rály, III. Napóleon apja; 4. ~ Jerome [zsörom] 
(1784-1860) Vesztfália királya, utódai a ~-ház 
fejei.
bonapa rtizmus
sajátos politikai irányzat, amely I. és III. Napóleon 
uralmát jellemezte: populizmus-*, a hatalmi 
szervekkel szemben szükség esetén a néphez 
fordulás, a plebiszcitumok-» intézményének fel- 
használásával. (fr.-lat.)

bonctan
anatómia; az élőlények felépítését tanulmányozó 
és leíró biol.-i tudomány. Területei: sejttan-», 
szövettan, szervtan, kórbonctan (patológia) stb.
Boncza Berta
Csinszka (1894-1934) mint nevelőintézeti növen
dék levelezni kezdett Ady Endrével, s 1915-ben 
összeházasodtak. Az akkor már nagybeteg költő
nek nemcsak élettársa, költészetének értője, de 
ápolója is volt. Maga is írt verseket. 1922-ben 
Márffy Ödön festőművész felesége lett. Halála 
után méltatlan vádak érték.
Bonfini, Antonio
(1434-1503) olasz humanista; 1486-tól Mátyás ud
varában élt, majd hazájába tért, de 1496-tól halá
láig újra Budán dolgozott. Latin nyelvű magy. 
története (Rerum Ungaricarum decades) a közép
kor történetének becses forrása; m.-ra Heltai 
Gáspár dolgozta át és adta ki Chronika az magya
rok viselt dolgairól (Kolozsvár, 1575) címmel. 
Boráros János
(1775-1834) pesti bíró, tanácsos, majd polgár- 
mester; a város fejlesztésében érdemei voltak. 
A későbbi Városliget akkor még gondozatlan te
rületét megnyitotta a közönségnek. A Duna-parti 
tér 1875 óta viseli nevét, 
boreális
tkp. „északi"; a sarkkörrel érintkező, hűvös; -»~ 
öv.
boreális öv
csak az északi félgömbön van ~ ; hosszú, igen 
hideg tél, rövid, meleg és csapadékos nyár jel
lemzi (tajga—*). Folyói télen befagynak. Állatvilá
gát a prémes és ragadozó állatok, növényzetét a 
tűlevelű erdők jellemzik. Az átlaghőmérséklet 
0 °C alatt, az évi hőingás szélsőségesen magas 
lehet. Az évi csapadék <700 mm. Gyéren lakott, 
(lat.)
Borgia
[bordzsa]. 1. VI. (~) Sándor pápa (1492-1503) 
erőskezű politikus; fiainak támogatásával felhá
borítja a kortársakat. 2. Cesare [csezare] ~ 
(1476-1507) VI. Sándor fia, apja segítségével 
meghódítja Itália középső részének kisebb váro
sállamait, s magát herceggé teszi. Birtokait apja 
halála után II. Gyula pápa-» beolvasztja az egy
házi államba. 3. Lucrezia ~ [lukrécia] (1480- 
1519) VI. Sándor lánya, Estei Alfonz herceg fele
sége, neves műpártoló; ellenfeleit méreggel tette 
el láb alól.
Borisz
(1113-1155) Kálmán király nem törvényes fia, aki 
trónkövetelőként bizánci, lengyel, cseh, majd újra 
bizánci segítséggel akarta megszerezni a magy. 
trónt. Végül orgyilkos ölte meg.
Bornemissza Gergely
(?-?) 1552-ben Eger várában hadnagy, a török 
ostrom visszaverésében nagy szerepe volt; Tinó
di dicséri tűzszerész! találékonyságát. Az ostrom 
után, 1553-ban Eger kapitánya lesz, de a török



hamarosan elfogja; felesége még 1555-ben meg
kísérli kiszabadítani. Gárdonyi Géza: Egri csilla
gok c. regényének egyik főszereplője.
Bornemisza Péter
(1535-1584) evangélikus hitvitázó; hitéért már 18 
évesen börtönt szenvedett. Németországban, 
Olaszországban, Bécsben tanult, hazatérve Ba
lassi János papja és fiának, Bálintnak nevelője. 
Hitvitázó, a nagyokat ostorzó könyvei miatt üldöz
ték, börtönbe zárták, végül Balassi Bálint védel
me alatt Detrekőn, Rárbokon működött. Nagyha
tású szónok, a stílus mestere volt. 
borostányút
a Keleti-tenger parti borostyán-lelőhelyektől 
Észak-ltáliáig vezető út az ókorban ; egy szakasza 
Pannónián keresztül vezetett, s állomása volt Sa- 
baria [sza-] (Szombathely).
Bors
(10. sz.) kabar vezér, a Miskolc-nemzetség őse.
Bortnyik Sándor
(1893-1976) festőművész; Kassák Ma-köréhez 
tartozott. 1919 után Bécsbe emigrált, ott is a Ma
kör tagja volt. Később a Bauhaushoz közeledett; 
1925-ben hazatérve a plakátművészet, a díszlet- 
tervezés, az avantgárd kísérletek is foglalkoztat
ták. 1945 után lapszerkesztőként, tanárként is so
kat dolgozott. Számos alkotását múzeumok őrzik, 
botanika 
-»növénytan.
Botticelli, Sandro
[-csel- szan-j (1444-1510) az itáliai reneszánsz 
egyik legkiválóbb festője ; fra Filippo Lippi tanítvá
nya, műhelyének tagja volt kilenc évig. Festésze
tében az egyházi motívumok és a klasszikus mito
lógia témái már egyforma szerepet játszanak. 
Bottyán János
Vak Bottyán (kb. 1643-1709) kuruc generális; fia
talon végvári vitéz, fél szemét egy csatában el
vesztette. 1692-től ezredes; 1703-ban a kurucok 
ellen vezényelték, akikhez 1704-ben átállt. Mint 
Rákóczi generálisa számos győzelmet aratott a 
Dunántúlon s a Felvidéken. Kivételes tehetségű 
hadvezér volt, katonái rajongtak érte.
Bourbon
[búr-] fr. hercegi család a 14. sz. elejétől, amely 
a Valois [-lua] család kihalása után, IV. Henrikkel 
(1589-1610) kezdődően a fr. királyokat adta. Utó
dai: XIII. Lajos (1643-ig), XIV. Lajos, a Napkirály 
(1715-ig), XV. Lajos (1774-ig), XVI. Lajos (1792-ig), 
XVIII. Lajos (1814-1824), X. Károly (1824-1830). 
A ~-ok másik ága van trónon Spanyolországban 
is 1700 óta. -»Orleans, 
boxer-lázadás
1900-ban tört ki Kínában ; a boxerek szervezete az 
idegenek és a kereszténység ellen lázadt. A nagy 
európai országok intervenciós hadserege vére
sen leverte a ~-t; különösen a császári Németor
szág seregei kegyetlenkedtek. 
Boyle-Marlotte-törvény
állandó hőmérsékletű, változatlan mennyiségű

gáz nyomásának-» és térfogatának szorzata ál
landó.
Bozslk József
(1925-1978) labdarúgó; egész pályája alatta Hon
véd játékosa volt. Mint jobbfedezet tagja volt az 
„aranycsapatnak”, amely Angliát kétszer legyőz
te s a berni világbajnokságon 2. helyezett lett. 
Egyedül ő viselte százszor a válogatott mezt 
(1947-1962 közt). 1974-75-ben szövetségi kapi
tány volt. A Honvéd kispesti stadionja az ő nevét 
viseli.
Böhm Vilmos
(1880-1949) szociáldemokrata politikus; műsze
rész, a Vasas Szakszervezet titkára. A Károlyi
kormányban hadügyi államtitkár, a Tanácsköztár
saság hadügyi népbiztosa. Utána emigrációban 
élt 1945-ig; 1946: stockholmi nagykövet. Több mű
ben írta meg visszaemlékezéseit; Két forradalom 
füzében c. műve forrásértékű, 
bölcsek köve
az alkimisták tanaiban olyan anyag, amely min
den fémet arannyá változtat; meddő keresésére 
sok erőt fordítottak a középkorban.
Böll, Heinrich
(1917-1985) nyugatnémet haladó író, színműíró. 
A „Gruppe 47” irodalmi csoport alapítója, huma
nista és kritikus szemléletű írásaival a háború 
utáni mélyen önkritikus német szellem hirdetője.
Bölöni Farkas Sándor
(1795-1842) politikai író; erdélyi főkormányszéki 
tisztviselő, majd 1830-1831-i nagy európai és 
észak-amerikai utazása után megírta nevezetes 
útleírását, amelynek egy része Utazás Észak- 
Amerikában címmel 1834-ben megjelent. A könyv 
szinte forradalmasító hatást gyakorolt a reform
kor közéletére.
Bölöni György
(1882-1959) baloldali író, újságíró; Ady Endre kö
zeli barátja és harcostársa. A Tanácsköztársa
ságban külügyi szolgálatot vállalt. Utána Bécsben 
szerkesztette a Bécsi Magyar Újságot, később 
Párizsban a Párizsi Hírlap c. magy. lapot. Adyról, 
Táncsicsról írt sikeres könyvet. 1945 után az Iro
dalmi Alap igazgatója, a Pen Club vezetője, 1957- 
től az Élet és Irodalom főszerkesztője, 
bőr
a gerinces állatok és az ember kültakarója-». Az 
emlősök ~ének rétegei : hámréteg, irharéteg, 
bőralja.
bőr eredetű reflexek
bőrreceptorokból kiinduló, a védekezést, a végta
gok hajlítását, feszítését kiváltó gerincvelői refle
xek-».
bőrérzékelés
a bőrben található mechanikai receptorok (tapin
tás, nyomásérzékelés, fájdalomérzékelés) és ter- 
moreceptorok (hideg- és melegérző receptorok) 
működése.
bőrérzékelési központ
a bőrből származó érzőingerületeket feldolgozó
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kéregterület. Embernél a nagyagy falilebenyének 
érzőmezőjén található.
bőrizomtömlő
a férgek és a puhatestűek hámszövetből és simai
zomszövetből álló mozgásszerve.
bőrlégzés
a gerincesek testfelületen keresztül történő gáz
cseréje. Különlegesen jelentős a kétéltűeknél. Az 
ember ~e a tüdőlégzésnek csak kiegészítője.
bőrszövet
a növények testét kívülről védő szövet. A ~ I sej
tek külső sejtfala megvastagodott, kutikula borít
ja. Rajta a víz és a gázok nehezen hatolnak át. 
Sejtjei, a gázcserenyílások zárósejtjei kivételé
vel, zöldszíntesteket-» nem tartalmaznak, 
börtön
szabadságvesztés-büntetésre ítéltek elhelyezé
sére szolgáló intézmény.
bőségszaru
hajlott szarv gyümölcsökkel, virággal, gabonával 
csordultig töltve; a bőség ókori eredetű jelképe.
bővítés
a törtet bővítjük, ha kisebb egyenlő törtrészekből,

3
vagyis több egyenlő részből állítjuk elő: - =

Brachfeld Siegfried
(1917-1978) újságíró, konferanszié; magy. apa 
gyermekeként Berlinben nőtt fel. 1939-ben a Ges
tapo letartóztatta, s 1942-ben hazatoloncolták. 
1949-től a rádió német bemondója, riportere volt, 
közben Budapesten és Berlinben egyetemet vég
zett. 1970-től a Rendező Iroda főrendezője, ked
velt konferanszié, aki németes m.Sággal, sok hu
morral szórakoztatta a közönséget, 
brahmanizmus
indiai vallás, amely az indiai őslakosság és az 
árják-» vallásából alakult ki; a kasztrendszer és 
a lélekvándorlás-* tana jellemzi.
Braille, Louis
[brej lui] (1806-1852) fr. pedagógus, a róla elneve
zett, kitapogatható írás bevezetője. E világtalano
kat szolgáló írás jelei a vastag papíron kitapogat
ható pontokból állnak össze. ~ eredetileg 43 jelet 
tervezett, a központozást is beleértve, azóta 
újabb jelekkel gazdagították a rendszert.
Brandt, Willy
(sz. 1913) német szociáldemokrata politikus, a 
háború alatt emigráns Svédországban, Nyugat- 
Berlin polgármestere, majd a NSZK kancellárja 
(1969-1977), utána pártja elnöke.
Bra$ianu, Ion
(1864-1927) román államférfi; a liberális párt ve
zetőjeként miniszterelnök 1907-1917 közt, orszá
ga semlegességének, 1916-ban az antanthoz 
csatlakozásának híve. A párizsi békekonferenci
án képviselte országát, s újra miniszterelnök, 
szinte teljhatalmú vezető volt 1922-től haláláig.

Braun Éva
(1917-1945) tisztviselő, munkásmozgalmi vezető; 
~ Róbert lánya. Az ifjúsági mozgalomban tevé
kenykedett, 1939-től az Országos Ifjúsági Bizott
ság tagja. Kétszer is letartóztatták, Kanizsán in
ternálták; szabadulása után újra bekapcsolódott 
az illegális mozgalomba. 1945. január 7-én a nyi
lasok egy razzián elfogták és kivégezték.
Braun Róbert
(1879-1937) szociológus, könyvtáros; Budapes
ten és Párizsban tanult, majd tanárkodott. 1911— 
1918; Szabó Ervin munkatársa a Fővárosi Könyv
tárban. A Tanácsköztársaság után letartóztatták; 
később is nehéz körülmények közt dolgozhatott 
csak. Szociográfiát, bibliográfiát, lexikoncikkeket 
írt és szerkesztett, fordított.
Braun Soma
(1890-1944) marxista szociológus, az SZOP teore
tikusa; magas színvonalú ismeretterjesztő írá
sokban a történelmi materializmust és részkérdé
seit népszerűsítette. Fordítóként az ang. és fr. 
nyelvű irodalom színvonalas műveit juttatta el a 
magy. olvasókhoz, 
bravúr
ügyes, mesteri, bátor cselekedet, (ol.)
Brecht, Bertolt
(1898-1956) német forradalmár drámaíró, író; új 
irányzatot jelent a baloldali színház számára 
(Kaukázusi krétakör, Háromgarasos opera stb.). 
Didaktikus törekvéseinek hatásosságát elismerik, 
de esztétikáját sokan bírálták.
Breszt-Litovszk
város és erődítmény a Bug folyó partján; az első 
világháborúban az okt. forr. után itt kezdett béke
tárgyalásokat a szovjet kormány a központi hatal
makkal-*. A tárgyalások 1918 februárjában 
megszakadtak, de a németek offenzívája után 
újra indultak és március 3-án alá is írták a 
békét.
Brezanóczy Pál
(1912-1972) egri érsek; Innsbruckban tanult, Kas
sán szentelték pappá, s ott volt teológiai tanár, 
majd püspöki titkár. Czapik érsek halála után káp
talani helynök, majd főegyházmegyei kormányzó, 
1969-től egri érsek. Az egyház s az állam közti jó 
kapcsolatok híve, az 1964-es megállapodás kidol
gozásában jelentős szerepe volt. Részt vett a
II. Vatikáni Zsinaton.
Brezsnyev, Leonyid lljics
(1906-1982) szovjet államférfi, az Elnöki Tanács 
elnöke (1960-1964, 1977-től), a SZKP főtitkára 
(1964-től). Korszakát a stagnálás koraként jellem
zik.
Briand, Aristide
[brian -sztid] (1862-1932) fr. államférfi; mint a 
szocialista párt vezetője miniszter, majd 1909 és 
1929 közt 11 alkalommal miniszterelnök. Egyik 
szerzője volt a Kellogg—--paktumnak (1928), 
amely a háborúk kiküszöbölését, a viták békés 
megoldását követelte.
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Briggs, Henry
[brigsz] (1561-1630) ang. matematikus. Elsőként 
jelentetett meg tízes alapú logaritmustáblázatot.
Brigitta, Szt.
1. Bridget, Brigit néven is: ír szent a 6. sz. első 
felében. 2. Bridget, Birgitta néven is (1302-1373): 
svéd hercegnő, a róla elnevezett rend alapítója, 
korában nagyra becsült vallási elmélkedések 
szerzője. Rómában halt meg; 1391-ben szentté 
avatták.
Brisits Frigyes
(1890-1969) Vörösmarty-kutató, cisztercita szer
zetes; Zircen és Budapesten tanult, a Szt. Imre 
Gimnáziumnak 1914-től tanára, 1939-től igazgató
ja volt, s közben egy. magántanár. Az Irodalom
történeti Társaság titkára volt.
Brodarics István
(1470-1539) humanista író; Padovában tanult, kö
vetként járt Lengyelországban, Rómában; II. La
jos kancellárja, majd Szapolyai János követe, 
1537-től váci püspök. A mohácsi csatatéren jelen 
volt, s megírta a csata történetét De conflictu 
Hungarorum cum Turcis ad Mohacz címmel 
(1527, magyarul: 1903.).
Bródy Imre
(1891-1944) fizikus, feltaláló; Budapesten tanult, 
itt lett tanársegéd. 1919 után emigrált, hazatérve 
1923-tól az Egyesült Izzó kutatója. Feltalálta a 
kriptonlámpát, amely a gyár világsikere lett. 1944- 
ben elhurcolták.
Bródy Sándor
(1863-1924) író, drámaíró. Gyulán, Pesten, Ko
lozsvárott, majd újra Pesten újságíró, közben el
beszéléseket, regényeket írt; szociális érzékeny
sége, modern stílusa a modern magy. próza mes
terévé tette. A magyar naturalizmus elvi képvise
lője volt. Irodalmi folyóiratot is szerkesztett. 
A századfordulón írt sikeres színdarabjait (A da
da; A tanítónő, A medikus) ma is játsszák.
Bródy Zsigmond
(1840-1906) újságíró, a hazai ném. nyelvű sajtó
nak s a magy. irodalom ném. nyelvű terjesztésé
nek jelentős személyisége. A Pester Lloyd, 1873- 
tól a Neues Pester Journal szerkesztője; a Hun
gária Nyomda megalapítója. Jelentős alapítvá
nyokat tett.
Broglie 
-►de Broglie.
Broglie-összefüggés
a kettős természetű anyagot leíró golyó- és hul- 
lámmodell egységét kifejező egyik összefüggés. 
Eszerint egy részecskéhez rendelt golyó lendüle
te egyenesen arányos a részecskéhez rendelt 
hullám hullámhosszának reciprokával. Az ará
nyossági tényező a Planck-állandó. 
Brontë-nôvérek
[bronti] Charlotte [csertőt] (1816-1855); Emily 
Jane [dzsén] (1818-1848); Anne [en] (1820-1849) 
angliai vidéki lelkész leányai. A két ifjabb tüdő
vészben halt meg. Belső élményeikből írták mély

szenvedélyeket s társadalmi feszültségeket fel
dolgozó regényeiket. A legnagyobb hatást Emily 
Üvöltő szelek c. regénye (1847) keltette, amely 
komor romantikával ír le egy pusztító szerelmet.
bronzkor
a neolitot-» felváltó korszak az Óvilágban-», az 
újabb ásatások alapján először Délkelet-Ázsiá- 
ban. A bronz jól olvad, a használatban pedig a 
réznél sokkal keményebb. A rézhez használt öt
vözőfémek (ón, esetleg antimon stb.) aránya vál
tozó volt. Az i. e. II. évezred végén váltotta fel a 
vaskor-».
Brown, John
[bráun, dzsan] (1800-1859) amerikai népi hős; 
vallási meggyőződésből 1850-ben ligát alakított a 
szökött rabszolgák megsegítésére. A déli államok 
határán fegyverrel is segítette a rabszolgák szö
kését. 1859-ben - hogy szökött rabszolgáknak ott
hont adjon -23-ad magával fegyveresen elfoglalt 
egy települést. Két fia elesett a harcokban; ~-t 
sebesülten elfogták, halálra ítélték és kivégezték. 
Brown, Robert
(1773-1858) angol botanikus. 1801-1805-ig 
Ausztrália botanikai átkutatására indult, 4000-nél 
több új növényfajból álló gyűjtéssel tért haza. 
Főleg a növények alak- és rendszertanának volt 
kiváló fejlesztője, de élettani irányban is jelentős 
felfedezéseket tett. Elsőként figyelte meg a róla 
elnevezett Brown-mozgást, amely később az 
atomelmélet egyik bizonyítéka lett.
Brueghel, Jan
[brö-] (1568-1625) flamand festő, Pieter B. fia; 
finom miniatűrök alkotója.
Brueghel, Pieter
[brö-] (kb. 1525-kb. 1569) flamand festő; a falusi 
élet ábrázolója. A németalföldi festészet legkivá
lóbb családjának feje.
Brunszvik Teréz
(1775-1861) az óvodák szervezője; a svájci Pesta
lozzi tanítványa. Kezdeményezte a pesti s a budai 
Nőegyletet, és 1828-ban az első hazai óvodát. 
1836-ban már 14 óvoda működött az о.-ban: egy
letet alapított további szaporításukra. Nőnevelő
képző alapításán is dolgozott. - Beethovennel, 
aki a család martonvásári kastélyában lakott, a 
hagyomány szerint szoros barátságban volt. 
brutális
állatias, kegyetlen, (lat.)
bruttó
tkp. „nyers” : a dologhoz nem tartozó járulékokkal 
együtt számított; ~ súly: a csomagolással együtt 
mért súly (pl. szállításnál a ~ súly a mérvadó); 
~ érték, bér: a szokásos levonások elvégzése 
(pl. adófizetés) előtti érték, -»nettó, (ol.) 
bruttó nemzeti termelés
a termelési ágakban előállított termékek, a telje
sítettanyagi szolgáltatások (közlekedés, kereske
delem), a nem anyagi szolgáltatások (oktatás, 
kutatás, egészségügy, közigazgatás stb.) értéke 
összegezve. -»GNP.
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Brutus
-»Bokányi Dezső. (Brutus néven írt.)
Brutus, Marcus iulius
[-tus -kusz -usz] (i. e. 85-42) előkelő római család 
sarja, a polgárháborúban Pompeius híve. Győzel
me után Caesar kegyesen bánt vele: Gallia Cisal
pina, majd Macedónia élére helyezte. Elvi okok
ból mégis csatlakozott a Caesar elleni összeeskü
vőkhöz, és egyike volt a gyilkosoknak. Caesar 
utolsó szavai voltak: „Te is, fiam, Brutus?” Az 
Octavius elleni csatában, Philippinél esett el. 
Brüll Adél 
-»Léda.
Brüll Alfréd
(1876-1944) sportmecénás; a labdarúgás és a 
birkózás támogatója. 1905-től az MTK elnöke volt; 
egy ideig a magy. Birkózó Szövetség, 1924-től a 
Nemzetközi Nehézatlétikai és Birkózó Szövetség 
elnöke is volt. A fasiszták elhurcolták, 
brüsszeli felkelés
1830. augusztus 25-én, a júliusi forradalom-» ha
tására, Brüsszelben felkelés tört ki a holland ura
lom ellen; ennek nyomán Belgium (flamand és 
vallon-fr. lakossággal) önálló alkotmányos király
sággá lett, semleges nemzetközi állással.
B. Szabó István
(1893-1976) gazdálkodó, kisgazdapárti politikus, 
miniszter; Békés megyei 80 holdas gazdaként 
Békés bírája, a kisgazdapárt alapító tagja volt. 
1939-től képviselő, a háborúellenes memoran
dum aláírója. 1944 őszétől Békésben a kisgazda- 
párt újjászervezője, képviselő, 1946-ban állammi
niszter. 1947-ben a Pfeiffer-párthoz csatlakozott. 
1956-ban Nagy Imre kormányában államminisz
ter.
Buchinger Manó
(1875-1953) könyvkötő, szociálemokrata politi
kus; a párt mérsékelt szárnyához tartozott. 1905- 
ben a SZOP titkára; bár a Tanácsköztársaság 
idején visszavonult a politikai élettől, 1920-ban 
emigrálnia kellett Bécsbe, ahonnan csak 1929- 
ben tért haza. A párt vezetői közé tartozott a két 
munkáspárt egyesülése után is. Emlékezései : pl. : 
Küzdelem a szocializmusért (1946), forrásérté- 
kűek. 
búcsú
bűnbocsánat. 1. a középkorban elterjedt felfogás 
szerint az egyház ~-t oszthatott különböző vétsé
gekre, megrövidítve vagy elengedve a halál utáni 
szenvedéseket. ~ járt zarándoklatokért, jubileu
mi-» szertartáson való részvételért stb. Később 
pénzért is árusították a ~-t (~-cédulák), s ez 
nagy felháborodást keltett a hívek közt. A refor
máció-» nyomán ez utóbbi szokást megtiltották.
2. bűnbocsánat osztásával egybekötött egyházi 
ünnep, rendszerint a helyi templom védszentjé- 
nek napján.
Budai Nagy Antal
(7-1437) kisnemes, az 1437. évi parasztfelkelés 
vezetője; Lépes György püspök pénzben és visz-

szamenőleg kérte a tizedet, ez súlyosan sértette 
a jobbágyok és kisnemesek érdekeit. A felkelés 
két nagy győzelmet is aratott, de miután a kisne- 
mesi követeléseket teljesítették, a paraszthad ve
reséget szenvedett a Kolozsvár melletti csatá
ban; ~ elesett.
Budapest
Mo.-nak Pest, Buda és Óbuda egyesüléséből lét
rejött fővárosa (1873. november 17.). A név az 
akkor még csak ikervárosok jelölésére, már a 
reformkorban felbukkant, a Pest-Buda elnevezés
sel együtt. Ugyanígy élt az a követelés is, hogy a 
Bécs melletti Pozsony helyett itt ülésezzen az 
országgyűlés, vagyis ez legyen a tényleges fővá
ros. A város fejlesztéséről -»Szépítő Bizottság 
gondoskodott.
Buddha
(= megvilágosodott, eredeti nevén Gautama) 
(i. e. kb. 563-kb. 483) a buddhizmus megalapítója; 
észak-indiai királyfi, aki egy szent fa alatt megvi
lágosodott s attól kezdve maga, majd tanítványai 
által is hirdette tanait; -»buddhizmus, 
buddhizmus
alapítójáról, Buddháról elnevezett, Észak-lndiá- 
ban létrejött vallási rendszer, amely a brahmaniz- 
mustól-» eltérően nem ismeri a kasztokat, a hin
du vallás isteneit, és az újjászületések sorának 
megszakíthatatlanságát. Hamarosan elterjedt 
Közép-, Kelet- és Délkelet-Ázsiában, eközben 
több irányzatra bomlott.
Budenz József
(1836-1892) török és finnugor nyelvész; az ifjú 
ném. származású tudós 1858-ban jött az ország
ba. Tanított, az MTA könyvtárosa volt, 1872-től 
egy. tanár. A finnugor nyelvészet nagy művelője, 
a magy. nyelv rokonságának kutatója, a török 
eredet akkor divatos elméletét elvetette. Az ugor 
nyelvek kutatója, nyelvtanuk, szótáruk összeállí
tója is volt.
Bugát Pál
(1793-1865) orvos, 1824-től az elméleti orvostan 
egy. tanára Pesten ; a szabadságharc idején or
szágos főorvos. Az egészségügyi ismeretterjesz
tés terén éppoly nagy érdemeket szerzett, mint a 
magy. orvosi műnyelv kialakításában: szóújításai 
(pl.: láz, tályog, ideg) teljesen meghonosodtak, s 
alapvető szókincsünkhöz tartoznak.
Bugyonnij, Szemjon Mihajlovics 
(1883-1973) a SZU marsallja volt.
Buharin, Nyikolaj Ivanovics 
(1888-1938) orosz forradalmár; 1912-től a Pravda 
munkatársa (emigrációban), 1917-től szerkesztő
je. Lenin legközelebbi munkatársa. A Komintern 
elnökségi tagja, 1926-tól elnöke. Mint elméleti 
közgazdász ellenezte a gyorsított iparosítás és 
kollektivizálás politikáját, ezért Sztálin háttérbe 
szorította, majd 1938-ban koholt vádak alapján 
kivégeztette.
Bukephalosz
Bucephalus [-fa-] Nagy Sándor macedón király
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híres hátaslova; Sándor, aki maga törte be a vad 
lovat, később annak sírja fölé Bukephala városát 
építette.
bukolikus
pásztori; különösen költészet, (gör.)
Bulcsu
( ?—955) magy. vezér a 10. sz.-ban; csapataival 
945-ben Franciaországig, visszafelé Itálián át ka
landozott. Többször járt Bizáncban, meg is ke- 
resztelkedett. 955-ben Augsburgban elfogták és 
kivégezték.
Bulgakov, Mihail
(1891-1940) orosz író. Legnevezetesebb műve a 
Mester és Margarita, a szovjet rendszer mélyre 
ható, szépirodalmi elemzése, csak halála után 
jelent meg, s tette szerzőjét világhírűvé. 
Bulganyin, Nyikolaj Alekszandrovics 
(1895-1975) szovjet tábornok, államférfi; a SZU 
miniszterelnöke (1955-1958). 
bumeráng
az auszráliai őslakók hajítófegyvere; mintegy 
90 cm hosszú, 5 cm széles, ívben meghajlított s 
egyik végén lapos faeszköz, amelyet a csukló 
mozdulatával megpörgetve hajítanak el; ha nem 
talált célba, visszaszáll a vadászhoz.
Bunyan, John
[banyen dzsan] (1628-1688) ang.költő; a polgár- 
háború idején Cromwell seregében szolgált, ké
sőbb nonkonformista-»- prédikátor lett, vallási 
meggyőződése miatt sokszor börtönbe zárták. Ott 
fogalmazta meg híres allegorikus költeményét: 
A zarándok útja (1678, 1684). Másik híres költmé- 
nye, a Szent háború (1682) szintén vallási allegória, 
búr
tkp. „paraszt"; eredetileg Afrika déli csúcsán le
telepedett holland parasztok. Azután, hogy 1652- 
ben a keleti holland gyarmatokhoz vezető út egyik 
állomásaként megalakult az első dél-afrikai hol
land gyarmat, a későbbi Fokföld, sok telepes, 
földszegény hazáját elhagyva, ott keresett sze
rencsét. Lassan nyelvjárásukból kialakult a sajá
tos „afrikaans" [-kánz] dialektus.
Burns, Robert
[börnz] (1759-1796) skót költő; szegény falusi 
gyerek, majd farmer volt, de tönkrement. A gyar
matokra akart kivándorolni, amikor első verses
kötete (1786) meglepő sikert aratott. Angliában 
maradt, verseit kiadta, de a megélhetésért finánc
ként kellett dolgoznia. Népies versei, dalai igen 
népszerűek voltak, különösen Skóciában. 
Bús-Fekete László
(1896-1971) színműíró, író; 1914-től közölt íráso
kat. 1916-tól a Színházi Élet c. hetilap munkatársa, 
majd egyik szerkesztője. 1921-től színművekkel is 
jelentkezett, operettlibrettóihoz Zerkovitz Béla 
szerzett zenét. Filmforgatókönyveket is írt. 1940- 
től az Egyesült Államokban élt.
Búza Barna
(1873-1944) politikus, író, ügyvéd ; 1914 előtt lapok

munkatársa, képviselő. 1914-től Károlyi Mihály 
köréhez tartozott: elkísérte amerikai útjára is. 
1918-1919-ben a polgári forradalmi kormányok 
földművelési minisztere, a földreform híve és elő
készítője. 1919 után jobboldali publicista, ügyvéd. 
Szépirodalmi műveket is írt.
Büchsler József
(1886-1958) nyomdász, szociáldemokrata politi
kus. 1906-ban sztrájk szervezése miatt kitoloncol
ták Salgótarjánból. Betegpénztári alkalmazott, 
1918-1919-ben az SZOP, majd az egyesült párt 
titkára. 1922-ig emigráns, majd újra az SZOP tit
kára, majd képviselő is. 1945-től a Nemzeti Bank 
elnöke, 1950-ben koholt vádak alapján elítélték, 
1955-ben rehabilitálták, 
bükkös
klimazonális, középhegységi, hazánkban 600 m 
tengerszint feletti magasságnál feljebb tenyésző, 
egy lombkoronaszintes erdő, melynek állomá
nyát bükkfa alkotja. Fényszegény, cserje- és 
gyepszintje fejletlen, gyepszintjében gyakori a 
hagymás gumós, lombfakadás előtt virágzó asz- 
pektus.
bűncselekmény
szándékosan vagy gondatlanul elkövetett cselek
mény, amely veszélyes a társadalomra és amely
re a törvény büntetés kiszabását rendeli. Tör
vénykönyvünk büntetni rendeli az állam, az em
beriség, a személy, a közlekedés, a házasság, a 
család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni, az 
államigazgatás, az igazságszolgáltatás, a közélet 
tisztasága, a közrend, vagyon, honvédelmi köte
lezettség elleni, valamint a gazdasági és katonai 
bűncselekményeket.
„bűnös város”
az ellenforradalmi fővezér, Horthy nevezte így 
Budapestet, amelynek munkásai és haladó töme
gei nagy szerepet játszottak az 1918-1919. évi 
forradalmi eseményekben. E kifejezés jelzi azt az 
ellenforradalmi törekvést, hogy a társadalom 
súlypontját az ipar és a városok köréből a nagy
birtok uralta vidékre helyezzék át. 
bűnrészes
bűncselekmény elkövetésében felbújtóként, bűn
segédként vagy bűnpártolóként közreműködő 
személy.
bűnsegéd
a bűncselekmény elkövetésében a tettest szándé
kosan segítő személy, 
bűnügyi zárlat (zár alá vétel) 
a bűncselekményből származó kár megtérítésé
nek biztosításául a terhelt vagyonára, vagy annak 
egy részére rendelhető el.
Bürgi, Joost
(1552-1632) svájci órás; műszerkészítő mester
ként dolgozott Kepler mellett. Ő készítette el az 
első logaritmustáblázatot.
Bürker-kamra
a vér sejtes elemeinek számolásához használa-
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tos, beosztásos mikroszkóp! tárgylemez és fedő
lemez.
Byron, George Gordon
[báj- dzsadzs gardn] lord (1788-1824) ang. költő; 
szabados iskolaévei alatt, 18 évesen adta ki feltű
nést keltő első kötetét, majd gyors egymásután
ban megjelentek elbeszélő költeményei, amelyek 
Anglia kedvencévé tették, s világhírt szereztek 
számára. Házassága kudarca után (1816) elhagy
ta Angliát, s a gör. szabadságharc egyik kiváló 
szervezője lett. Görögországban halt meg.
Byssz Róbert
(1893-1961) grafikus, karikaturista; mint az Est
lapok munkatársa tűnt fel figyelmet keltő, humo
ros rajzaival. 1945 után élclapok számára is raj
zolt.
byte
[bájt] sz.tech. egy adott sz.techn.-i rendszerben a 
bináris szavak hosszának alapegysége. Értéke 
elvileg különböző lehet, azonban ma már kizáró
lag a nyolc bites szóhosszúságot értjük alatta. 
A memóriák méretét többszöröseivel jelöljük: 
1 kilobyte = 1 kB = 1024 byte, 1 megabyte = 
1 MB = 1024 kB, 1 gigabyte = 1 GB = 1024 MB. 
így tehát pl. 64 kB = 65538 byte (a kettes szám- 
rendszer miatt).

C
CAD
(= Computer Aided Design) [kompju- ejdid di
zájn] sz.tech. számítógéppel-» segített tervezés.
CAE
(= Computer Aided Education) [kompju- ejdid 
edjukejsn] sz.tech. számítógéppel -» segített okta
tás.
Caesar, Gaius Julius
(cézár -usz -usz] (i. e. 100-44) római államférfi; 
családi okokból Sulla ellenfele, így a populáris 
(nép-) párt híve. 59-ben consul-», majd a kis Gal
lia Provincia proconsula 10 légióval. Az egész 
Gallia, majd Britannia meghódítása után, 49-ben 
ellenfelei belekényszerítették a polgárháborúba. 
Győzelmei után Róma ura lett, számos maradan
dó reform kezdeményezője; a naptárt is szabá
lyozta. Ellenfelei 44. március 15-én (idusán) meg
gyilkolták.
Cajal, Santiago Ramon y
(1852-1934) spanyol neurológus. Tökéletesítette 
az idegsejtek festési módszerét és új festési eljá
rást is kidolgozott. Ennek alapján bizonyította a 
neurotan, az ún. kontiguitás igazát. Ennek az a 
lényege, hogy az idegsejtek kapcsolata nem fo
lyamatos, hanem megszakított jellegű, közöttük 
kisebb-nagyobb rések vannak (szinapszisok-») 
(Nobel-díj: 1906).
Calderon, Pedro de la Barca
[kai- -ka] (1600-1681) spanyol drámaíró; 100-nál

több darabja maradt fenn; szinte minden műfaj
ban jelentősei alkotott a komédiától a vallásos 
drámáig. Belépett a ferences rendbe. Halála a 
spanyol klasszikus dráma időszakának a végét 
jelentette.
Caligula
[ka-] (i. sz. 12-41) római császár, Augustus-» 
dédunokája, fiatalon a hadsereg és a nép kedven
ce volt, de négyéves uralma alatt a hatalom meg
részegítette, és a kortársak számos kegyetlen, 
szinte őrült tettét jegyezték fel.
Calvin, Melvin
(sz. 1911) amerikai biokémikus. Radioaktív nyom
jelzés, kromatográfia és elektroforézis kombiná
ciójával felderítette a fotoszintézis-» részfolya
matait.
CAM
(= Computer Aided Manufacturing) [kompju- ej
did menjufekcsöring]: sz.tech. számítógéppel-» 
segített termelés.
Camelot
[kamö-] az ősi brit legendák mesebeli városa, 
Arthur király palotájának és kerek asztalának he
lye.
camera obscura
[ka- -szku-] a fényképezés optikai előzménye: 
doboz, egyik falán kerek kis nyílással (ez szolgált 
lencse gyanánt), vele szemben homályos üveg, 
amelyen a kép látható lett. Később már üveglen
csét illesztettek bele. (lat.)
Camus, Albert
[kamű alber] (1913-1960) fr. író, a háború utáni 
idő legkiválóbb elbeszélője; regényei (Közöny, 
1942, A pestis, 1947 stb.) nemzetközi feltűnést 
keltettek. Az irodalmi egzisztencializmus egyik fő 
képviselője. Autóbaleset áldozata lett. 
Cannon-féle vészreakció 
-»vészreakció.
Canossa
észak-olaszországi kisváros. 1077-ben ott találko
zott IV. Henrik-» császár VII. Gergely-» pápával, 
és vezekelt előtte.
Cantor-féle axióma
a valós számok egyik alaptulajdonságát fejezi ki : 
ha adott egy egymásba skatulyázott zárt interval
lumsorozat, azaz olyan [an ; bn] intervallumsoro
zat, amelyre an<an+1 és bn+1<bn, akkor ezek 
közös része nem üres, legalább egy olyan valós 
szám van, amelyet mindegyik intervallum tartal
maz.
Cantor Georg
[kan] (1845-1918) ném. matematikus. A hal
mazelmélet megteremtésével a mat.-ának egy 
új kutatási területét nyitotta meg. Bevezette a 
véges és végtelen halmazok fogalmát. Halmaz- 
elmélete a topológia fejlődésének új lendületet 
adott.
canzonetta
[kanco-]. 1. dalocska. 2. Írod. rövid dal, mint mű
faj. (ol.)
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Capa Robert
(Friedmann András) (1913-1954) világhírű fotóri
porter; különösen fegyveres konfliktusokról ké
szített drámai, háborúellenes felvételei tették hí
ressé. Ott volt a spanyol polgárháborúban, a ja
pán-kínai harcokban (1938), a II. világháború afri
kai és európai hadszínterein, majd az arab-izraeli 
háborúban. Az indokínai háborúban aknarobba
nástól vesztette életét.
Capitolium
[ka-] Róma egyik dombjának, a Capitolinusnak 
[-nusz] orma, ahol a római főisten, lupiter szenté
lye állt.
capitoliumi triász
A római Capitolium-* szentélyében tisztelt isten
hármas: lupiter-*, Juno-> és Minerva-*. Tiszte
letük kezdete s a szentély felállítása egyaránt a 
köztársaság kezdeti korához fűződik. A ~ kultu
szát a rómaiak mindenfelé terjesztették: Szom
bathelyen, a római kori Savariában [sza-] is meg
találták szentélyét, 
cár
az orosz és a bolgár uralkodók rangja; a Cae
sar-* névből ered, mint a magyar „császár” szó 
is.
Caracalla
[karak-] (188-217) római császár (211-től); rövid 
uralma testvérének megöletésével indult; ke
resztényüldözéseket is folytatott. A nevét viselő 
monumentális fürdő (~ termái) Róma egyik leg
nagyszerűbb ókori emléke.
Caravaggio, Michelangelo
[karavadzsó mikelandzseló] (1569-1609) későre
neszánsz itáliai festő, a realista ábrázolás meste
re; szívesen festett köznapi jeleneteket is.
cárevics
a cár fia; trónörökös; ált. herceg, (or.)
Carlyle, Thomas
[kerlájl tornász] (1795-1881) skót-angol történet
író; ifjan esszéket írt, később nagylélegzetű törté
nelmi munkákat, amelyek közül A fr. forradalom, 
Hősök és hőskultusz (1841), Cromwell (1845), va
lamint a II. Frigyes története (6 k., 1850-65) c. 
munkák emelkednek ki.
Carnegie, Andrew
[karnögi endrú] (1835-1919) amerikai acélmág
nás és emberbarát; az amerikai polgárháború 
után a Bessemer-kohók bevezetésével (1868) fo
kozatosan kezébe került az amerikai acélgyártás 
nagy része. Óriási vagyonának zömét kulturális 
intézményekre és alapítványokra hagyta, pl. : Ala
pítvány a nemzetközi békéért.
Carolina Resolutio
[ka- rezolúció] (1731) a protestánsok helyzetének 
szabályozása; némi enyhítéseket tartalmazott, de 
fenntartotta a nyilvános vallásgyakorlat korláto
zását, a protestáns egyházak katolikus felügyelet 
alá helyezését stb. 
carriermolekulák 
bioi. -*hordozómolekulák.

Carroll, Lewis
[kéről luiz] (1832-1898) ~ L. Dodgson angol író 
szerzői álneve; mint matematikatanár írta első, 
világhírű fantasztikus könyvét: Alice Csodaor
szágban (1865), majd a másodikat: A tükör lapján 
túl (1871) - dékánja gyermekei számára. Később 
még több sikeres gyermekkönyvet írt.
Carszkoje Szelő
„cári falu"; ma Puskino. A cári udvar székhelye 
volt Leningrád közelében, a városon kívül. Ma 
múzeum.
Caruso, Enrico
[karúzó -kó] (1873-1921) világhírű olasz tenorista; 
már gyermekkorában szólóénekes volt. A milánói 
Scalában, majd a New York-i Metropolitan Operá
ban énekelt több mint negyven szerepet.
Casablanca
város Marokkóban, az Atlanti-óceán partján. 
1943. január 14. és 24. között ott tanácskozott 
Churchill és Roosevelt a háború folytatásáról; a 
szicíliai partraszállást az évre, a fr.országit a kö
vetkező évre tervezték be. Megállapodtak abban 
is, hogy a háborút a feltétel nélküli megadásig 
kell folytatni.
Casals, Pablo
[kazalsz] (1876-1973) katalán csellista; 1898-tól, 
első párizsi fellépésétől népszerű, majd világhírű 
koncertzenész, aki a világ minden táján fellépett, 
s hosszú élete során szinte legendás előadómű
vész lett: a 20. sz. minden neves zenészével talál
kozott, művészi kapcsolata volt.
Casca, Publius Servilius
[kaszka -usz szerviliusz] (?-i. e. 42) római állam
férfi; egyike volt a Caesar-* elleni összeesküvők
nek: elsőnek döfte tőrét a diktátorba.
Castro Ruz, Fidel
[kasztro rusz] (sz. 1927) kubai forradalmár; parti
zánjai 1959 első napján megdöntötték Batista 
rendszerét, s ~ új kormánya mélyreható refor
mokat hajt végre (földreform, államosítás). Az 
országot Amerika bojkottálja. 
casus belli
[kázusz] olyan esemény vagy cselekmény, ame
lyet egy ország oknak tekint a háborúra. ~-nek 
tekinti a nemzetközi jog az önvédelmet, a szerző
dések megszegését, a nemzeti becsület sérelmét 
stb. (lat.)
CAT
(= Computer Aided Testing) [kompju- ejdid tesz
ting] sz.tech., számítógéppel-* segített vizsgálat 
(tesztelés).
Catilina, Lucius Sergius
[ka- -usz szergiusz] (i. e. kb. 108-62) római politi
kus; miután konzuli választáson megbukott, sere
get szervezett, és erőszakkal akarta átvenni a 
hatalmat. Cicero-*, a hivatalban lévő konzul 
azonban leleplezte ezt az összeesküvést, és ~ 
seregeit szétverték; ő maga is meghalt.
Cato, Marcus Portius, az idősebb
[ka- -kusz -ciusz] (i. e. 234-149) római államférfi,
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az újítások ellenzője. Carthago elfoglalását sür- általa kidolgozott szabványok és ajánlások eine- célszei
gette. Ránk maradt munkája mezőgazdasági vezésének előtagja. az a S2
szakkönyv: De agri cultura (A földmívelésről). CD kenti vi
Cato, Marcus Portlus, a fiatalabb műsz. compact disc-». Slj miri
[ka- -kusz -ciusz] (i. e. 95-46) római államférfi, az CD játszó cenk
idősebb ~ -» ükunokája és követője; Caesar-* műsz. compact disc player-*. r^g. hi'
ellenfele volt a polgárháborúban, s a végső ve re- Ceauçescu, Nicolae cenozc
ség előtt öngyilkos lett. [csauseszku ni ko-] (1918-1989) a román államta- —>újidc
Cattaro nács elnöke (1967-től), a román KP főtitkára. centrál
[kát-] ma: Kotor; az első világháborúban 1918. CEEFAX azok a
február 1-jén az osztrák-magyar flotta matrózai itt (az angol see facts = nézd a tényeket kifejezés- egy p0!
fellázadtak, békét és jobb bánásmódot követelve, bői) [szífeksz, szífektsz] sz.tech. az angol BBC nak ne
A lázadást leverték. Rádió és Televízió Társaság teletext szolgáltaié- central
Cavour, Camillo sának elnevezése. Mo.-on
gr. [ka- kam-] (1810-1861) itáliai államférfi, a kis cég csopor
Szárd Királyság (Szardínia) főminisztere volt az a jogi személy vagy magánszemély - ide értve mókát
1852-től. Rávette a nagyhatalmakat, hogy egyez- ezek közös név alatt működő társulatait (társasé- útján k
zenek bele Itália egyesítésébe szárd vezetés gait) -, amely (aki) meghatározott név alatt jogo- szont c
alatt, s előkészítette az Ausztria elleni háborút. Az kát szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, s e nak tel
olasz egység politikai előkészítője volt. nevet aláírásul használja. centrifi
CB cégjegyzék egyenl
(= Citizens Band) [szitíznsz bend]: műsz. polgári a cég és fióktelepe nyilvántartására a bíróság реп (n, 
rádiósáv, melyet 1958-tól az FCC-* a magánsze- (cégbíróság) nyilvántartást vezet, amelyben a _>te
mélyek rendelkezésére bocsát. A СВ-sáv közép- cég formáját (pl. állami vállalat, szövetkezet, gaz- kifelé r
frekvenciája 27,12 MHz. Csatornáit ettől felfelé és dasági társaság), elnevezését és székhelyét, ke- szögse
lefelé jelölték ki. Az így kialakított 3 • 40 = 120 letkezését, tevékenységét, tulajdoni, vagyoni vi- és a te
csatornából hazánkban jelenleg a középső 40 szonyait, tagjait, valamint a megszűnésére vonat- centrif
csatorna használata engedélyezett. -»FCC. kozó adatokat tünteti fel. a cent
СВ-rádió cégjelzés (cégér) szorza
műsz. a CB-*-sáv egy vagy több csatornáján kereskedelmi társaságok üzletjelző megjelölése, ^ erői
használható adó-vevő készülék. Mivel ugyanazt üzleti neve. centri;
a frekvenciát-* használják adásra és vételre egy- cégvezető -»körn
aránt, így adás-vétel átkapcsoló használata szűk- az üzlet tulajdonosának meghatalmazása alapján nyú ko
séges. Többféle kivitele ismert: a hálózati feszült- a valamilyen üzleti tevékenység folytatásával já- sugarí
ségről üzemelő telepített, a (főleg járműveken ró minden cselekményre (jogcselekményre) fel- zeténe
használt, 12 V-os) mobil és a kézi használatra hatalmazott személy. Centre
szánt walkie-talkie [vóki-tóki], céh [szent
CCD középkori kézművesek szakmai-gazdasági csatla!
(= Charge Coupled Device) [csardzs kaplid di- szervezete; egy-egy városban és iparágban a gépiit
vájsz] műsz. töltéscsatolt (félvezető-») eszköz. ~ tagjainak kizárólagos joguk volt a termékek attjóv
Főbb alkalmazásai: 1. hosszú élettartamú, nagy előállítására és értékesítésére. Ellenőrizték a csatla
érzékenységű és felbontóképességű, szilárdtest minőséget, megszabták a tanulás és munka centru
képfelvevő. A felületét borító nagyszámú fényér- feltételeit, s a verseny kiküszöbölésére a leg- közép
zékeny cellában a kép adott pontjainak megfelelő alacsonyabb árakat, üldöztették a ~-en kívü- cenzo
elektromos töltésmennyiséget tárol, mely cellán- lieket, a kontárokat. A polgári forradalmakban, fn [ce
ként (sorosan) kiolvasható. 2. Nagy kapacitású, nálunk 1848-ban szüntették meg a ~-eket. sz.-tól
soros beírású és kiolvasású tárolóeszköz, -»fél- -»vándorlás. másfé
vezető cella és me
CCIR fülke. 1. rendház szobája. 2. börtön helyisége. osztás
(= Comité Consultatif International des Radio- 3. fiz. egymással sorosan kapcsolt galvánelemek ták a !
communication) műsz. Nemzetközi Rádió-hírköz- egy egysége, (lat.) egyik
lési Konzultációs Bizottság. A nyugat-európai rá- celluláris immunválasz cenzú
dió- és tv-társaságok hozták létre, s bármely or- sejtes immunitás, a T-limfociták-* feloldják, el- az at
szág tagja lehet. Mo.-ot ott a Magyar Posta képvi- pusztítják a szervezetbe került idegen élő sejte- mény
sell. két, szöveteket, és mozgósítják a falósejteket a veket,
CCITT kórokozók elleni harcra. vo|t ^
(= Consultative Comittee International Tele- cellulóz Cerbe
graph and Telephone) [konzaltetiv komití enter- több ezer glükóz monomerből álló, el nem ágazó az a),
nésnel teligraf end telifon] műsz. 1. Nemzetközi láncú poliszacharid, a növények vázanyaga, a mitold
Távíró és Távbeszélő Tanácsadó Bizottság. 2. Az sejtfal alkotója. félelrr
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célszerv
az a szerv, amelynek egy bizonyos hormon ser
kenti vagy gátolja a működését. Belső elválasztá
sul mirigy-* is lehet.
cenk
rég. hitvány.
cenozoikum 
-»újidó. 
centrális erő
azok az erők, amelyeknek hatásvonala mindig 
egy ponton megy át. Ezt a pontot az erő centrumá
nak nevezik. Ilyen erő pl. a -»centripetális erő.
centralisták
Mo.-on a reformkor-* második felének jelentős 
csoportosulása, élén br. Eötvös Józseffel ; a refor
mokat központosított, liberális és haladó kormány 
útján kívánták megvalósítani, a vármegyéket vi
szont a korrupció és elmaradottság melegágyai
nak tekintették, (lat.) 
centrifugális erő
egyenletesen forgó -»vonatkoztatási rendszer
ben (nem inerciarendszer) leírt mozgásnál fellé
pő -»tehetetlenségi erő. Iránya a forgástengelytől 
kifelé mutat, nagysága a vonatkoztatási rendszer 
szögsebessége négyzetének, a test tömegének 
és a tengelytől mért távolságának szorzata, 
centripetális erő
a centripetális gyorsulás-* és a test tömegének 
szorzata. Egyenletes -»körmozgásnál a testre ha
tó erők eredője, amely a középpont felé mutat.
centripetális gyorsulás
-»körmozgásnál a test gyorsulásának sugárirá
nyú komponense, amelynek nagysága a körpálya 
sugarának és a pillanatnyi szögsebesség-» négy
zetének szorzata. A kör középpontja felé mutat.
Centronics
[szentroniksz] sz.tech., műsz. szabványosított 
csatlakozó nyomtatóberendezéshez és számító
gép illesztéséhez. A párhuzamos adatvonalak mi
att jóval gyorsabb lehet az adatátvitel, mint soros 
csatlakozás (pl RS 232 C-») esetén, 
centrum 
középpont, (lat.) 
cenzor
fn. [cenzor] magas tisztség Rómában az i. e. 5. 
sz.-tól. ötévenként választottak két ~-t, de csak 
másfél évre; ezek felmérték a polgárok vagyonát 
és megcsinálták a classis-okba-» (osztályokba) 
osztást, megszabták az adókat, és össszeáilítot- 
ták a szenátus névjegyzékét. Az i. e. 4. sz. óta az 
egyik ~ plebeius-». 2. -»cenzúra (lat.) 
cenzúra
az abszolutizmus-* korában bevezetett intéz
mény; a cenzor-* kéziratban vizsgálta az írásmű
veket, és ha vallási, politikai stb. kifogása nem 
volt, engedélyezte kinyomását.
Cerberus
az alvilág, Hadész bejáratát őrző kutya a gör. 
mitológiában; három feje s kígyófarka tette még 
félelmetesebbé. A kígyótestű Ekhidna szülte.

Ceres
[-ész] római istennő, a gabona, a termés védel
mezője. Gyakran azonosították a görög Démétér- 
rel—*.
Cervantes, Miguel de
[szervantesz] (1547-1616) sp. regényíró. Ifjan 
részt vett a törökök elleni lepantói tengeri csatá
ban, s elvesztette balkarját (1571); néhány évvel 
később fogságba esett, s 7 évig Algírban volt 
rabszolga. Majdnem 60 évesen kezdte írni Don 
Quijote [kihóte] c. regényét (I. 1605, II. 1615); eb
ben kifigurázta a korában népszerű kaland- és 
lovagregényeket, de a hazai viszonyokat is. Meg
teremtette az eszményeiért harcoló, de a való
ságban csettő-botló tragikomikus hős alakját. 
Ceylon
ma Sri Lanka; szigetország az indiai félszigettől 
délre.
cezúra
sormetszet, (lat.)
Chain, Ernst Boris
(1906-1979) ausztráliai származású angol mikro
biológus. Florey-vel együtt izolálták és tömeg- 
gyártásra alkalmassá tették a penicillin antibioti
kumot-* (1944).
Chamberlain, Arthur Neville 
[csémberlén ószö növil] (1869-1940) ang. állam
férfi, miniszterelnök (1937-1940). Az egyre mo
hóbb náci vezetést engedményekkel akarta meg
békíteni; 1938 szeptemberében a müncheni kon
ferencián beleegyezett Csehszlovákia feldarabo
lásába. Norvégia német megtámadása után le
mondott (1940. V. 10.).
Chaplin, Charles
[csep- csaalz] (1889-1977) ang. származású ame
rikai filmrendező és filmkomikus; esetlen humorú 
játéka nemcsak szórakoztatott, de együttérzést is 
ébresztett. Egyaránt nagyot alkotott némafilmen 
és hangosfilmen.
Charivari
[sarivari] tkp. „macskazene"; 1848-ban megjele
nő magy. élclap címe. Szerkesztője Lauka Gusz
táv-* volt. (fr.)
chartisták
[csátisták] az angol munkásmozgalom első szer
vezett mozgalma; nevüket arról a charterről [csá- 
tö] kapták, ami 1836-ban szabályzatukként kidol
goztak. A ~ magasabb bérért és jobb körülmé
nyekért harcoltak; a későbbi munkásmozgalmak 
sokat hasznosítottak tapasztalataikból.
Chaucer, Geoffrey
[csóször dzsofri] (kb. 1340-1400) ang. költő; udva
ri és diplomáciai szolgálat után, 40 évesen kezdte 
műveit írni. Máig olvasott keretes elbeszélésgyűj
teménye, a Canterbury mesék, 24 elbeszélés, 
amelyet zarándokok mesélnek egymásnak 
(1387).
Cházár András
[császár] (1745-1816) ügyvéd, a magy. nyelv ter
jesztésének híve, a sajtószabadság előharcosa.



Bécsi példa alapján kezdeményezte süketnémák 
intézetének felállítását 1799-ben; 1802-ben nyílt 
meg az intézet Vácott. Több lat. nyelvű, jogi tár
gyú mű szerzője.
Che Guevara
-»Guevara, „Che".
Chernél István
(1865-1922) magyar zoológus, madárkutató. Ha
zánk madárvilágát tanulmányozta. A madárvéde
lem lelkes terjesztője volt. 1916-ban a Madártani 
Intézet igazgatója lett.
chiliazmus
fn. a zsidó messianizmusból kialakult ókeresz
tény tan, amely szerint Krisztus második eljövete
le után a jók ezeréves uralma következik, (gór.)
Chlodwig
frank király ->Klodvig
Cholnoky Jenő
[csői-] (1870-1950) földrajztudós; Budapesten ta
nult, a századvégen Kína és Mandzsúria hegysé
geit, folyóit tanulmányozta, utána a kolozsvári, 
1921-től a budapesti egyetemen a természeti föld
rajz tanára. Tudományos művei természet- és 
emberföldrajzi témákról, az öntözéses kultúrák 
hatásáról stb. szólnak, de sok ismeretterjesztő, 
népszerű cikket is írt.
Cholnoky Viktor
[csői-] (1868-1912) író, újságíró; Ch. Jenő testvé
re. Különleges hangulatú, gyakran melankolikus, 
gondosan stilizált elbeszélései A hét c. lapban 
jelentek meg; e lapot egy ideig szerkesztette is. 
Mesterien fordított színműveket, 
chondrodystrophiás törpenövés 
az ember dominánsan öröklődő betegsége, mely
re normális felnőtt testarányok mellett nagyon 
rövid végtagok jellemzők.
Chopin, Frederic
[sopeen -rik] (1809-1849) lengyel zeneszerző; 
már fiatalon számos lengyel táncot szerzett, s 
ezeket sikerrel adta elő Bécsben. 22 évesen Pá
rizsba telepedett, s nehéz körülmények közt foly
tatta korszakos jelentőségű zeneszerzői munkás
ságát. A zongorának s a zongoradarabok szerzé
sének páratlan virtuóza volt.
Chorin Ferenc
[kor-] (1842-1925) jogász, politikus, nagyiparos; 
szabadelvű képviselő volt 1871 és 1901 közt, meg
szakításokkal. 1881-től a Salgótarjáni Kőszénbá
nya Rt. ig. tagja, alelnöke, 1891-től elnöke; 1902- 
ben alapította a GYOSZ-t, amelynek haláláig el
nöke volt.
Christian Science
[krisn szájensz] tkp. „keresztény tudomány” ; val
lás, amelyet Mary Baker Eddy (1821-1910) alapí
tott 1879-ben Bostonban. A ~ szerint e felekezet- 
ben el lehet érni a harmóniát, amely többek közt 
a betegségek és a halál leküzdését is jelenti ; 
ezért orvosokat és egészségügyi szolgáltatáso
kat még életveszélyben sem vesznek igénybe.

Chrüszosztomosz
-»Aranyszájú Szt. János.
Churchill, Winston
lord [csörcsil vinsztn] (1874-1965) angol államfér
fi; fiatalon katonatiszt és haditudósító volt Szu
dánban, majd a búr háborúban. 1914 előtt a brit 
flotta fejlesztője, a háborúban hadfelszerelési mi
niszter. 1937-től bírálta Chamberlain-* politikáját. 
1940-től 1945-ig miniszterelnökként szervezte 
Anglia védelmét, majd a Hitler feletti győzelemért 
tevékenykedett. 1946-ban kiadta a hidegháború 
jelszavát.
Cicero, Marcus Tullius
[-kusz -iusz] (i. e. 106-43) római államférfi, szó
nok. A Catilina-»-összeesküvés leleplezése tette 
híressé; az „első” triumvirátus-» ellenfele, ké
sőbb Pompeius párthíve volt. Caesar-» győzelme 
után visszavonult a Fórumról-», s filozófiai műve
ket írt. A második triumvirátus kivégeztette. Szó
noklatait, írásait, levelezését nagyszerű latin stí
lusuk miatt a középkorban is olvasták, másolták. 
Cid, El
[szid] (kb. 1040-1099) Rodrigo Diaz sp. hős népies 
neve ; Valencia [-szia] ura volt a mór hódítás korá
ban. Hagyomány, hősi énekek, színművek őrzik 
győzedelmes harcainak emlékét.
ciklon
nagy kiterjedésű légörvény, amely hideg és me
leg légáramlat találkozásánál jön létre: alacso
nyabb nyomású belsejében a levegő felszálló 
mozgást végez. Az örvény az északi félgömbön 
az óramutató járásával ellenkezően, a déli fél
gömbön viszont az óramutató irányában mozog. 
Sokszor anticiklonnal-» együtt jelentkezik. Ná
lunk az eső jórészt ~ ból ered. 
ciklus
körforgás. 1. ismétlődő folyamatok teljes szaka
sza, pl. a növényzet évi ~-a. 2. írod. nagyobb 
lélegzetű, többrészes prózai vagy lírai alkotás: 
regény—, vers— 3. igen hosszú időszak, külö
nösen a keleti filozófiában, (gör.)
Ciliéi Borbála
(1392-1451) királyné, Zsigmond király felesége 
(1405-től); 1405-ben m., 1415-ben német, 1437- 
ben cseh királynévá is koronázták. Zsigmond ha
lála után veje, Albert helyett Ulászló lengyel ki
rályt akarta a magy. és a cseh trónra, de szervez
kedését leleplezték, őt elfogták. Fogolyként kísér
te férje koporsóját is. Később Albert szabadon 
engedte; végül Lengyelországba menekült.
Ciliéi Ulrik
(1406-1456) Zsigmond királynak, akinek C. Borbá
la-» révén rokona volt, egy ideig belső embere, 
de halála idején az Albert elleni összeesküvés 
vezetője; később is részes minden országos csel
szövésben. Éles ellentétei voltak Hunyadi János
sal, bár Lászlóval, majd Mátyással lányát össze 
akarta házasítani. Hunyadi halála után kezébe 
akarta venni a hatalmat, de megölték.
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címer
meghatározott szabályok szerint színekből és 
alakokból alkotott képek, melyeket államok, testü
letek, megyék, városok, családok jelvényeikként 
használhatnak.
Cinquecento
[csinkvecsento] tkp. ötszáz; az 1500-as évek, 
vagyis a 16. sz. elnevezése a művészettörténet
ben. (ol.)
cionizmus 
-»Herzl, Theodor.
circulus vitiosus
[-kulusz -ciozusz] rossz körpálya (amelyen min
dig ugyanoda kerülünk vissza), (lat.)
Cirill
szerzetesi neve: Kürillosz, polg.-i neve: Konsz- 
tantinosz (827-869) thesszaloniki szerzetes, aki 
bátyjával, Metóddal együtt először a kazároknál, 
majd 863-ban Rasztiszláv morva fejedelem hívá
sára Morvaországban folytatott hittérítő tevé
kenységet, itt szláv nyelven. Szlávra fordította a 
Biblia-» részeit és a liturgikus szövegeket, s a 
görög ábécé alapján írást alkotott a szláv nyelv 
számára.
cirkulárisán poláros
hullám: olyan -»transzverzális hullám, amelynél 
a kitérés vektora a terjedési irány körül álladó 
-»szögsebességgel forog.
cirkusz
1. az ókorban: kocsiverseny céljaira épített el
nyúlt ellipszis alakú pálya, nézőtérrel körülvéve
2. nagy sátorban vagy épületben lévő kör alakú, 
homokkal borított tér állatidomárok, akrobaták és 
bűvészek részére, (lat.)
cirrus
[-rusz] fátyolfelhő: nagy magasságban keletkező, 
jégkristályokból álló felhő, amelyen a Nap átsüt. 
Csapadékot nem várhatunk belőle, (lat.)
cisztercita rend
a Szt. Benedek-rendből kiágazott szerzetesrend; 
1098-ban alapította Molesmei Szt. Róbert [-lezmi] 
a fr.-országi Citeaux-ban [szító], latinosán Cister- 
dum [cisz-]. A középkorban fontos szerepe volt, 
főleg a mezőgazdasági technika fejlesztésében, 
citocentrum 
-» sejtközpont. 
citokróm-C
a terminális oxidáció-» vastartalmú, elektron
szállító enzimje.
citológia
-»sejttan.
citoplazma
a sejt alapanyaga, a sejt protoplazmájának-» a 
sejtmagon kívüli része.
citrátkör
-»citromsavciklus.
citromsavciklus
a biol.-i oxidáció-» első szakasza, enzimek által 
katalizált körfolyamat, melyben a belépő acetiI-

csoport szén-dioxiddá alakul, ill. hidrogénatomjai 
NAD-hoz kötődnek.
civilizáció
polgárosodás, polgárosultság. 1. egy nép, ill. az 
emberiség kultúrájának, életmódjának teljessé
ge. 2. egy nép fejlettségének magasabb, polgáro
sít foka.
civilizációs
civilizációt-» terjesztő, azzal kapcsolatos.
Clark, Adam
[klaak] (1811-1866) ang. mérnök; Széchenyi Ist
ván hozta magával Pestre, ahol 1839-től a Lánc
híd építésének vezetője volt. (A terveket névroko
na, Tierney William Clark készítette.) 1849-ben 
megakadályozta, hogy a csaknem kész hidat 
Hentzi osztrák várparancsnok felrobbantsa, ő ter
vezte és építette a budai Alagutat is. 
classis
[klasszisz] fn. osztály; katonai és politikai szerve
zet Rómában. Vagyoni helyzet szerint 5 osztály 
létezett; a legvagyonosabb osztály 98 századot 
állított ki a maga költségén, a következő 4 osztály 
összesen 94-et, míg a vagyontalanok (proletariá
tus) csupán egyet. A vagyont a cenzor-» állapítot
ta meg. Az osztályoknak ugyanannyi szavazatuk 
volt a népgyűlésen, ahány századot kiállítottak, 
(lat.)
Claudius
[Klaudiusz] (i. e. 10—i. sz. 54) Tiberius-» unoka
öccse, római császár (41-54).
Clausewitz, Kari von
[klauzevic fon] (1780-1831) porosz hadvezér; a 
háború és a hadviselés elméletéről írt művei má
ig használatosak.
Clemenceau, Georges
[klömanszó zsorzs] (1841-1929) fr. radikális politi
kus; 1906-tól miniszerelnökként szociális refor
mokat vezetett be. Újra miniszerelnökként, 1917- 
től irányította a háborús erőfeszítéseket, majd a 
párizsi békekonferencia elnöke volt.
Clio
[klio] Kleio múzsa latinos neve; a történetírás 
múzsája; -»múzsák.
clown
bohóc (ang.)
Cluny
[klüni] helység Kelet-Franciaországban. Az ottani 
apátságból indult ki a ~-i mozgalom az egyház 
megreformálására. A szigorú bencés apátság kü
lönösen második apátja, Odo (927-941) kezdemé
nyezésére hirdetett új szabályokat, amelyekhez 
százszámra csatlakoztak egész Európában a ko
lostorok.
C-MAC
(MAC = Multiplexed Analogue Components) 
[maltiplekszid analóg komponentsz] műsz. ana
lóg összetevők (idő-) multiplex rendszere. 
A DBS-» műholdaknál használt televíziós műsor
kódolási módszer elnevezése, ahol a „C" betű
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nem rövidítés, hanem a jelenleg elfogadott (har
madik) verziót jelöli.
CNC
(= Computer Numerical Control) [kompju- nju- 
merikel kant-] műsz. számítógépes számjegyve
zérlésű (pl. egyes szerszámgépek). Olyan NC-» 
berendezések, amelyek vezérlését programoz
ható mikroszámítógép-» látja el, lehetővé téve a 
tárolt program nyújtotta előnyök kihasználását 
(pl. programrészek ismétlése stb.). Az automata 
gyártórendszerek is alapvetően erre a technikára 
épülnek.
Cobden, Richard
[köb-] (1804-1865) angol közgazdász és politikus; 
a szabad kereskedelem és a világbéke híve volt.
COBOL
( = Common Business Oriented Language) [ka
rínon biznisz orientid lengvics] sz.tech. magas 
szintű programnyelv, főként kereskedelmi, gaz
dasági célokra.
coccus
(kokkusz) gömb alakú baktérium-».
Codex Juris Canonici
Kánonjogi kódex; a katolikus egyház rendszeres 
belső törvénykönyve. Eredetileg az egyházi bíró
ságok számára korábbi pápai, zsinati és bírósági 
döntések szolgáltak szabályként; másfél évezred 
után századunk elején „kodifikálták", rendszerbe 
foglalták a jogi hagyományt, (lat.)
Colbert, Jean-Baptiste
[kolber zsan-batiszt] (1619-1683) fr. közgazdász, 
államférfi ; elmélete, a merkantilizmus-* értelmé
ben igyekezett a fr. külkereskedelmet hasznot 
hajtóvá tenni. Mint XIV. Lajos-* minisztere az 
ipart védővámokkal is fejlesztette, s a külkereske
delmet ösztönözte. Amerikában és Indiában gyar
matosítást kezdeményezett, 
colonus
[kolonusz] fn. 1. eredetileg kiszolgált katona vagy 
városi plebeius-», akit közföldeken, kolóniák
ban-» telepítettek le, főleg újonnan meghódított 
provinciákban-*. 2. az i. e. 1. sz. közepétől: fel
szabadított rabszolgától szabad parasztig - föld
műves, aki a nagybirtokon saját művelésre ki
sebb földdarabot kap pénzbeli vagy természetbe
li bér fejében, (lat.)
Colt, Samuel
[koltszemjuel] (1814-1862) amerikai feltaláló; ne
vét viseli az általa feltalált forgópisztoly, ő fektet
te le az első víz alatti távírókábelt.
Comenius, Johann Amos
Komensky (komeniusz amosz -szki] (1592-1671) 
morva származású protestáns iskolareformer; a 
Habsburg kézre jutó Csehországból menekülnie 
kellett, Lengyelországba, majd 1650-ben Sáros
patakra, ahol az isk. átszervezésébe fogott. Újítá
sainak egyike az anyanyelvű és lat. isk. összeol
vasztása, a nyelvpedagógia reformja volt. 1654- 
ben visszatért Lengyelországba.

commedia dell’arte
[kom-] népi színjáték, amelynek szereplői a ha
gyományos jellem és szerep kereteit rögtönzött 
szövegekkel kitöltve adják elő. (ol.)
Commodus
[-dusz] (161-192) római császár (180-192), Mar
cus Aurelius fia; zsarnoki uralmának az vetett 
véget, hogy Narcissus [-sszusz] nevű gladiátora 
megfojtotta.
commonwealth
[komenvelt] tkp. közüdv. 1. köztársaság, állam, 
annak népe. 2. a forradalmi angol állam 1649- 
1660 között. 3. a brit ~ : laza szövetség Anglia és 
számos független állam közt, amelyek többnyire 
a brit korona gyarmatai vagy domíniumai voltak, 
(ang.)
compact cassette
műsz. kompakt kazetta-*.
compact disc
[kompakt diszk] műsz. a Philips cég által bejelen
tett digitális-* hanglemez neve, amelyet szabvá
nyosítottak. A kisméretű ezüstszínű korongnak 
csak az egyik oldalán van információ barázdákba 
rendezett, szabad szemmel nem látható kis be
mélyedések alakjában. A felírt információ igen 
hatékony hibajavító kódot is tartalmaz, így a le
mez esetleges sérülése esetén is biztosított a 
hibátlan lejátszás. Műsorideje kb. 1 óra lehet, 
compact disc player
[kompakt diszk pléjer] műsz. a digitális hangle
mez lejátszására alkalmas készülék, CD játszó. 
A behelyezett lemezt lézersugárral tapogatja le, 
így a lemezt nem koptatja. Ezután egy digitál- 
analóg átalakító hanggá alakítja vissza a jeleket. 
A műsorok lejátszásának sorrendje - több más 
funkcióval együtt - általában programozható, 
esetleg távvezérelhető is. Kiváló minőségű hang
visszaadásra alkalmas.
Compeigne
~-i fegyverszünet.-* Foch, Ferdinand.
compiler
[kompájler] sz.tech. valamely magas szintű prog
ramnyelven (pl. BASIC-», PASCAL-*, FORT
RAN-*, stb.) megírt ún. forrásnyelvi programot az 
adott számítógép közvetlen, belső (ún. gépi) kód
jára fordít le, amelyet tárgyprogramnak is nevez
nek. A tárgyprogram jóval gyorsabban fut a gé
pen, mint a forrásprogram. A compiler maga is 
programtermék (szoftver-*).
Comte, Isadore Auguste
[komt izador ozsüszt] (1798-1857) fr. filozófus, a 
pozitivizmus filozófiai irányzatának megalapozó
ja.
condottieri
[kon-] (tbsz.) a 12-16. sz.-ban zsoldosvezérek, 
akik pénzért (és zsákmány reményében) egyik 
vagy másik uralkodóhoz csatlakoztak. Csatában 
kímélték embereiket, sőt az ellenfelet is szíveseb
ben fogságba vetették (váltságdíj reményében), 
mint megölték, (ol.)
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conquistador
[konkvisz-]. 1. spanyol hódító vezér a 16. sz.-i 
Amerikában. 2. ált. hódító, (sp.)
Constantinus
[konsztantinusz] a Nagy (kb. 288-337) római csá
szár (306-337) ; engedélyezte a kereszténység 
szabad vallásgyakorlását (milánói ediktum, 313), 
majd uralkodó vallássá tette azt. Összehívta az 
első egyetemes zsinatot Nicaeába-». A biroda
lom számára új fővárost alapított a kis Büzantion 
település helyén; ezt alapítójáról Konstantiná- 
polynak (ma Isztambul) nevezik.
Cook, James
[kuk dzsémsz] (1728-1779) ang. hajós, felfedező; 
Észak-Amerika nyugati partjait, a Csendes-óceán 
számos szigetcsoportját, Új-Zéland és Ausztrália 
partvidékeit tárta fel három felfedező útján. Ha
waii szigetén az őslakók ölték meg. 
cordelier-k
[kordeliék] radikális forradalmi klubtagjai; nevü
ket (= kötélviselők) a ferences szerzetesek öve 
után kapták: egy volt ferences zárdában jöttek 
össze. 1791. július 17-én a Mars-mezőn-» tüntet
tek a köztársaság mellett: a nemzetőrség közéjük 
lőtt. Legnépszerűbb vezetőjük Danton-» volt. 
Corpus luris
[korpusz] törvénygyűjtemény ; ~ Hungarici : a 
magy. törvények (teljes) gyűjteménye. Először 
Zsámboky-» adta ki 1581-ben. (lat.)
Cortez, Hernando
[kor-] (1485-1547) sp. konkvisztádor-» ; fiatalon 
került az újonnan felfedezett Amerikába, s 1518- 
ban vállalkozott Mexikó meghódítására 700 em
berrel s 18 lóval. Az aztékok barátságosan fogad
ták; királyukat, Montezumát azonban elfogatta, a 
fővárost, Mexikót ostrommal bevette (1521), s az 
egész országot elfoglalta.
Corti-féle szerv
a hüllők, madarak, emlősállatok és az ember hal
lóreceptorait tartalmazó szerv a belső fül csigájá
ban.
corvina
[kor-] Mátyás király híres budai könyvtárának, a 
Corvinának kötete ; az általában még kézzel má
solt kódexek díszes kötését többnyire Mátyás cí
mere ékesítette, benne a hollóval (latinul corvus 
[kor-]).
Corvin János
(1473-1504) Mátyás király és a polgárlány Edel- 
peck [édelpek] Borbála fia; mivel a királynak Ara
góniái Beatrixszal kötött későbbi házasságából 
gyermek nem született, Mátyás ~-t akarta örökö
sének. E terv nem sikerült, s maga ~ is II. Ulász
lóhoz csatlakozott. Mint horvát bán sikerrel har
colt a törökkel, 
cosinustétel
a háromszög oldalainak hosszaira teljesülő 
a2 + b2 = c2-2ab cos у összefüggés, ahol у a c 
oldallal szemben fekvő szög.

couleur locale
[kulőr lokál] tkp. „helyi szín”; irodalmi műben 
egzotikus helyszínt felidéző utalások, az előadás
nak különleges érdekességet kölcsönző, távoli 
környezet, (fr.)
Coulomb, Charles
[kulom sári] (1736-1806) fr. hadmérnök. Főbb 
munkái : 1. Töltött testek közötti erőtörvény (másik 
három tudós is felfedezte egymástól teljesen füg
getlenül). 2. súrlódással kapcsolatos összefüggé
sek. 3. torziós mérleg konstrukciója.
Coventry
[kaventri] közép-angliai város; az angliai csata-» 
idején a német légierő szőnyegbombázásokkal 
szinte a földdel tette egyenlővé. A náci hadviselé
si mód jelképévé lett.
CP/M
(= Control Program for Microcomputers) [kont- 
prog- for mikrokompjutörsz] sz.tech. vezérlő 
program mikroszámítógépek részére. Az első, 
széles körben elterjedt mikroszámítógépes ope
rációs rendszer-», melyet 1973-ban dolgoztak ki 
8 bites gépekre. Azóta már igen jelentős mennyi
ségű program fut e rendszer felügyelete alatt. Fő 
erénye a gépfüggetlenség, mert így a CP/M rend
szerben működő különböző típusú számítógépek 
egymás programjait használhatják.
CPU
(= Central Processor Unit) [szentrel processzor 
junit] műsz. központi vezérlő egység. A számító
gép-» központi vezérlő egysége, mely a RAM- 
ból-> lehívott (gépi kódú-») utasításoknak megfe
lelő műveleteket elvégzi.
Cranach, Lucas, id.
[kra- -kasz] (1472-1553) kiváló német reneszánsz 
festő, a reformáció híve, 1504-től Bölcs Frigyes 
szász választó udvari festője.
Cranach, Lucas ifj.
(1515-1586) apját követve a reformáció híve, 
szimbólumainak kiváló megfestője volt.
Crassus, Marcus Licinius
[krasszusz -kusz -usz] (i. e. kb. 115-53) római 
hadvezér; mint Sulla-» tisztje meggazdagodott, 
vagyonát pénzügyietekkel gyarapította. Az „első” 
triumvirátus-» tagjaként vállalkozott a parthu- 
sok-> elleni hadjárat vezetésére. A döntő ütköze
tet azonban elvesztette, s az azt követő tárgyalá
sok során megölték, 
credo
[krédó] „hiszek"; lat. nyelvű ima, a Hiszekegy 
kezdete.
crescendo
[krescsendo] zene: fokozatos erősödés, hango
sabbá válás, (ol.)
Crick, Francis Harry Compton 
[krik] (1916—) angol fizikus, molekuláris biológus. 
1953-ban Watson amerikai biokémikussal együtt 
felfedezték a DNS kettős spirális szerkezetét. Mo
delljük egyértelmű magyarázatot szolgáltatott a 
DNS megkettőződésére és az mRNS (hírvivő
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RNS) képződésének mechanizmusára. (Nobel- 
díj, 1962.)
criss-cross szabály
az apa X kromoszómája mindig a leánygyermek
be jut, viszont a fiúgyermek X kromoszómát csak 
az anyjától örökölhet.
Croce, Benedetto
[krócse] (1866-1952) olasz filozófus; 1902-ben lé
pett fel új rendszerével, majd 1903-ban folyóiratot 
alapított La Critica címmel. 1920-1921-ben műve
lődési miniszter is volt.
crő-magnoni ember
[kro-manyoni] a fr.-országi helyről elnevezve, 
ahol először bukkantak maradványaira; a Homo 
sapiens-* korai változata.
Cromwell, Oliver
[króm-] (1599-1658) ang. puritán-* forradalmi 
hadvezér, a Commonwealth -> lordprotektora 
(védnöke, kormányzója) (1653-1658) ; döntő sze
repe volt I. Károly-* vereségében, majd kivégez
tetésében. Vallásosságát józan mérlegeléssel 
párosította, de türelmetlen volt a katolikus írek
kel, a presbiteriánus skótokkal szemben. A ke
reskedelemben és a hajózásban brit nagyhatalmi 
politikát űzött, 
crossing over
[krosszing over] átkereszteződés, két homológ, 
kettős láncú DNS közötti átkereszteződés, amely
nek eredményeként a DNS-ek anyaga részlege
sen kicserélődik, (allélkicserélődés—*.)
CRT
(= Cathode Ray Tube) [katód réj tjub] műsz. ka
tódsugárcső, képcső-*.
cukorbetegség
inzulin hiányában kialakuló betegség, melynek 
oka, hogy a vérből a cukor nem tud beépülni a 
májba, és ezért a küszöbértéken felül a vese 
kiválasztja a szervezetből. Más tápanyagok töké
letlen bontása miatt a vér pH-ja kórosan megvál
tozik, 
cumulus
[kumulusz] gomolyfelhő: a felszálló melegebb le
vegő páratartalmából viszonylag alacsonyan ke
letkező vastag, felül megvilágított (fehér), alul 
sötét, fodros tetejű felhő; zivatarfelhővé válhat, 
(lat.)
Cupido
[ku-] -*Erosz, -»Ámor.
Curie
család. Marie Sklodowska-Curie (1867-1934) len
gyel származású fizikus és vegyész. Jelentős 
eredményeket ért el a radioaktivitás felfedezésé
ben, radioaktiv anyagok tisztításában. Férjével 
együtt fedezte fel a rádiumot és a polóniumot. 
Férje Pierre Curie (1859-1906) fr. fizikus. P. Curie 
nevéhez fűződik a radioaktivitással kapcsolatos 
munkákon kívül a piezoelektromosság felfedezé
se és a mágneses perméabilités hőmérsékletfüg
gésével kapcsolatos törvény is. Lányuk, Irène 
(1897-1956) szintén fizikus, aki férjével Frederic

Joliot-val (1900-1958) a párkeltést és a megsem
misülés! sugárzást vizsgálta. Felfedezték a mes
terséges radioaktivitást, majd részt vettek az 
atomenergia nagybani felszabadításával kapcso
latos kísérletekben.
Cuvier, Georges Léopold
[küvjé zsorzs] (1769-1832) francia természettu
dós. Az összehasonlító állatszervezettan és az 
őslénytan megalapítója. Először hívta fel a figyel
met arra, hog a szervezet valamely részének fel
építéséből más részekre is következtetni lehet 
(korellációtan). Észrevette, hogy minél mélyebb
ről kerül elő és minél régibb egy kövület, annál 
inkább különbözik az élő formáktól. A kövületeket 
fokozat! sorba rendezte.
Cybele
-»Kübelé, -*Magna Mater.
Cyclops
-*Küklópsz.
Cyrano de Bergerac 
-> Bergerac,
Czabán Samu
(1878-1942) tanító, a szocialista tanítómozgalom 
kiemelkedő alakja; 1912-ben az Állami Tanítók 
Orsz. Egyesületének elnökévé választották. A fe
lekezeti iskolák államosítását követelte, ezért el
bocsátották; a Tanácsköztársaság után letartóz
tatták. Kiszabadulva Csehszlovákiában élt és te
vékenykedett; több magy. szakkönyvet adott ki. 
Az első bécsi döntés-* után újra letartóztatták. 
Czája János
(1887-1937) artista, cirkuszigazgató; mint bátyjai, 
Bertalan és József, ő is „erős ember”, díjbirkózó 
volt.
Czapik Gyula
(1887-1956) veszprémi püspök (1939), majd egri 
érsek (1943). Korábban egyházi lapok szerkesztő
je, hittudományi tanár is volt. 1948 után részt vett 
az egyház és az állam közti megegyezés (1950) 
létrehozásában, s a békemozgalomban.
Czinka Panna
(kb. 1711-kb. 1772) legendás cigányzenész; Lányi 
János földbirtokos Rozsnyón taníttatta, később 
nagybőgős férjével és két sógorával híres bandát 
alakított. Nevéhez kapcsoltak sok nótát, de egy 
sem hiteles; szerzeményei viszont névtelenül él
hettek tovább.
Czóbel Béla
(1883-1976) festőművész; Nagybányán, Mün
chenben, Párizsban tanult, s már 1903-ban kiállí
tott itthon és Párizsban. Egyformán részt vett a 
hazai és a fr. művészeti életben. A háború alatt 
Hollandiában dolgozott, majd Berlinben, Párizs
ban, 1939-től Szentendrén élt. Számtalan kiállítá
sa volt, a világ nagy múzeumaiban láthatók képei. 
A legjelentősebb magy. posztimpresszionista. 
Czóbel Ernő
(1886-1953) történész; diákkorától a SZOP balol
dali tagja volt, történelmi tanulmányokat írt. 1919- 
ben a budapesti Munkástanácsban, a külügyi
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V
népbiztosságon, közben parancsnokként a fron
ton tevékenykedett. A bukás után a SZU-ban a 
Marx-Engels sorozat szerkesztője. 1936-tól ko
holt vádak alapján büntetőtáborban szenved, 
1947-től itthon a Szikra Kiadó klasszikus szer
kesztőségét vezeti. Hatására a magy. könyvki
adás minőségi reformon ment át.
Czuczor Gergely
(1800-1866) irodalmár, költő, nyelvész; mint ben
cés szerzetes tanult és tanított, de már ifjan feltű
nést keltő eposzt írt (Augsburg! ütközet, 1824). 
1849 után 6 évi várfogságra ítélték; szabadulása 
után a magy. nyelv nagy szótárán dolgozott. Hatá
sos verseket, életképeket is írt.
Csajághy Laura
(1826-1882) Vörösmarty Mihályné (1843-tól); a 
költő Bajza József feleségének húgaként ismerte 
meg. Hozzá írta többek közt A merengőhöz c. 
versét.
Csajkovszkij, Pjotr lljics
(1840-1893) kiváló orosz zeneszerző; Szentpéter- 
várott tanult, a moszkvai konzervatórium tanára 
volt 1866-1878 közt, majd kizárólag a zeneszer
zésnek élt. Operákat (pl. Anyegin), szimfóniákat, 
zongora- és hegedűversenyeket, számos zongo
radarabot és dalt szerzett, az orosz népzene szá
mos motívumát alkalmazva.
Csáki Frigyes
(1921-1977) matematikus, az automatika kutatója ; 
származása miatt azonben csak 1945-ben iratkoz
hatott a műegyetemre. Csakhamar műegyetemi 
docens, kandidátus, a tudományok doktora 
(1960). A Számítástechnikai és Automatizálási In
tézet egyik alapítója. Kutatási témája volt a sza
bályozáselmélet, az automatika, a vezérléstech
nika.
Csák Máté
(kb. 1260-1321) nádor (1297-től); hatalmas birto
kai, Trencsén székhellyel, szinte független tarto
mányt képeztek. Anjou Károlyt 1308-ig nem is
merte el királynak, saját területén utána sem; 
más nagybirtokosokat is támogatott törekvéseik
ben, hogy a központosított királyságot tartomány- 
uraságokra bontsák. A Mátyusföld őrzi nevét, 
család
1. az emberi társadalom alapegysége. 2. bioi. 
família, rendszertani egység, melybe nemzetsé
geket-* sorolunk. 3. bioi. a gerinces állatokra 
jellemző zárt közösség, a szülőállatok és ivadé
kaik társas együttélése, 
családjog
a házastársaknak és a rokonoknak a jog által 
elismert kötelékére és az ebből folyó személyi és 
vagyoni következményeket tartalmazó jogszabá
lyok összessége.
családjogi törvény
alkotmányjogi alapelvekre épülve tartalmazza a 
házasságról, a családról és a gyámságról rendel
kező szabályokat.

csalánozók
többsejtű, szövetes, testüreg nélküli állatok tör
zse.
csalatkozhatatlanság
dogma-*, amelyet az I. vatikáni zsinaton-* fogad
tak el (1870). A ~ szerint a római pápa, ha ex 
cathedra, vagyis hivatalosan, hit- vagy erkölcsbé
li tanítást hirdet ki, az feltétlenül igaz. A ~ kimon
dása nagy megütközést keltett mindenfelé; az 
egyházon belül is sokan helytelenítették, mint ba- 
bonaságot. Ferenc József a királyi tetszvényjog-* 
alapján nem engedte kihirdetni.
Csanádi György
(1905-1974) mérnök-közgazdász, miniszter. Bu
dapesten tanult, a MÁV mérnöke volt 1945-ig. 
1949-től a MÁV vezérigazgatója, 1956-tól a közle
kedés- és postaügyi miniszter első helyettese, 
1963-1974-ben miniszter. Sokat tett területe fej
lesztéséért, tudományos munkássága is jelentős, 
csapadék
a felhőben kialakuló nagyobb vízcseppek, ame
lyek súlyuknál fogva lehullanak (eső, hó, jég) 
vagy a talaj mentén a tereptárgyakra rakódnak 
(harmat, dér, zúzmara).
csapágy
a forgómozgású-* gépek jellegzetes szerkezeti 
kapcsolata. Az ily módon összekapcsolt elemek 
egyike rendszerint áll, a másik pedig forog. A for
gó tengelycsapok ágyazására szolgáló szerkezeti 
kapcsolatok a csapágyazások, amelyekhez egy 
csap és egy hozzáillesztett furat szükséges, 
csapok
a szemgolyó ideghártyájának egyik receptorsejt 
típusa, a nappali és a színlátás receptorai. Zöld, 
piros és kék színre érzékeny ~ vannak. Ember
nél az összes szín érzékelése ennek a három 
színnek az érzékletkombinációjával történik. 
Csáth Géza
(1887-1919) író, zenekritikus, orvos; először ze
nekritikái keltették fel a figyelmet. Ezekben a mo
dern zene, így Bartók értejeként mutatkozott meg. 
Unokabátyja, Kosztolányi Dezső beszélte rá az 
írásra; elbeszélései sejtelmes, sokszor morbid 
hangulatukkal az akkor kibontakozó mélylélektan 
hatását is tükrözik. Fiatalon morfinistává lett, s a 
kábítószer felmorzsolta személyiségét; lelőtte fe
leségét, majd maga is öngyilkos lett.
Csathó Kálmán
(1881-1964) író, rendező; Budapesten, Berlinben, 
Párizsban tanult, 1909-től a Nemzeti Színház ren
dezője, 1940: a Magyar Színház igazgatója. Jó 
szakmai készséggel írt regényei kellemes olvas
mányok, a magy. középosztály körében játszód
nak.
csatolt rezgés
két vagy több rezgő rendszer kölcsönhatásakor 
létrejövő rezgőmozgás. Az egyik rezgő rendszer 
átadhatja energiáját a másiknak, így azt gerjeszt
heti.
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csavar
hengerre csavart lejtő-». Egyszerű gép-».
csavarás! inga
-»torziós inga
Csebisev, Pafnutyij Lvovics
(1821-1894) orosz matematikus. Foglalkozott dif
ferenciál- és integrálszámítással, számelmélet
tel. Bebizonyította, hogy bármely szám és annak 
kétszerese között van prímszám. Az ő nevéhez 
fűződik a nagy számok törvényének általános 
alakja.
csecsemőkor
az ember 1 éves korig tartó fejlődési szakasza.
Csehov, Anton Pavlovics
(1860-1904) orosz író; elbeszéléseit, nagysikerű 
színdarabjait realizmus, tárgyilagosság, lélektani 
és társadalmi alapvetés jellemzi.
cselekvőképesség
cselekvőképes minden nagykorú, aki az ügyeinek 
viteléhez szükséges belátással rendelkezik. Cse
lekvőképtelen az a kiskorú, aki 12. életévét nem 
töltötte be, az a nagykorú, akit a bíróság gondnok
ság alá helyezett és az is, akinek ügyeinek vitelé
hez szükséges belátása teljesen hiányzik, 
csendőrség
1881-ben állították fel az addigi magy. vármegyei 
karhatalom helyett az országos szervezetű ~-et; 
az agrárszocialista-» mozgalmak leverésénél 
csakhamar kitűni kegyetlenségével. Népi meg
mozdulások esetén szükség szerint nagy létszá
mú ~-et tudtak bevetni a vidéki helyeken. Szere
pét megtartotta a második világháborúig; utolsó 
„fegyverténye” a vidéki zsidók deportálása volt 
1944 nyarán.
Csengery Antal
(1822-1880) reformpolitikus, szakíró; 1843-tól tu
dósította a Pesti Hírlapot az országgyűlésről, 
1845-től a lap szerkesztője, a centralista csoport 
tagja. 1849 után Pesten tanít, az Akadémia publi
kációit szerkeszti. Deák Ferenc barátjaként részt 
vett a kiegyezés alapjainak kidolgozásában; kez
deményezte a polgári iskolák intézményét, 
csere
a szerződő felek a dolgok kölcsönös átruházásá
ra vállalnak kötelezettséget az adásvétel szabá
lyainak megfelelő alkalmazásával.
csereérték
mennyiségi viszony, amely szerint különböző 
használati értékeket-» kicserélnek. E viszonyt az 
egyes termékek előállítására fordított, társadal
milag szükséges munkaerő határozza meg. Elvi
leg tehát két dolog, amelyek előállítására ugyan
annyi munkaerőt fordítanak, azonos csereértékű, 
akármennyire különbözik is használati értékük, 
cserekereskedelem
az egyszerű, közvetlen cserén alapszik; sokszor 
maguk a termelők cserélnek terméket termékre. 
A mennyiségi viszony eleinte teljesen véletlen : a 
cserét a használati értékek-» iránti szükséglet 
ösztönzi. Mikor rendszeressé válik, kialakítja a

csereérték-»-viszonyokat, s a termelés áruterme
lésbe-» megy át. Ez elvezet a pénz-» megjelené
séhez.
cserépszavazás
(osztrakizmosz) az athéni népgyűlés szavazási 
módja: akit azzal gyanúsítottak, hogy tirannus-» 
akar lenni, annak nevét cserépdarabra karcolták. 
Aki a szavazatok összeszámlálásánál a legtöbb 
szavazatot kapta, azt tíz évre száműzték a város
ból.
cseres-tölgyes
klimazonális, középhegységi és dombvidéki, ma
gas növésű erdő, melynek lombkoronaszintjét 
csertölgy és kocsánytalan tölgy alkotja. 250 és 
450 m között fordul elő. Fénygazdag, ezért cserje- 
és gyepszintjének nagy a diverzitása-». 
Csernátony Lajos
(1823-1901) újságíró; 1848-1849-ben Kossuth tit
kára, a radikális Márczius Tizenötödike egyik 
szerkesztője, majd a Honvédelmi Bizottmány tit
kára. A bukás után távol létében halálra ítélték; az 
emigrációban nagy világlapok tudósítója volt. 
1867-től itthon: képviselő, újságíró, a századvég 
publicisztikai hangadója.
Cserni Jovan
a „fekete ember" (7-1527) szerb parasztvezér, 
aki Mohács után a Délvidéken szerb parasztokból 
sereget toborzott, s 10-15 ezer embere élén Te
mesvár, majd Szabadka körül a török és magy. 
hatalom közt önállósodott. Kezdetben Szapolyait 
támogatta, később azonban Ferdinándhoz pártolt, 
s ekkor Czibak Imre szétverte seregét. Török Bá
lint elfogatta és kivégeztette.
Csernoch János
(1852-1927) hercegprímás, bíboros; 1908: Csaná
di püspök, 1911 : kalocsai érsek, 1913: esztergomi 
érsek. 1916: IV. Károlyt megkoronázza. A keresz
tényszocializmust támogatta, a háború után a le
gitimisták egyik vezetője, igyekezett kompro
misszumot kidolgozni IV. Károly és Horthy között. 
Csiang Kai-sek
(1887-1975) kínai tábornok, politikus; Szun Jat- 
szen munkatársaként megszervezte Kína hadse
regét, majd Szun Jat-szen halála után 1925-ben a 
nemzeti párt vezetője lett. A kommunistákkal 
előbb szövetségben volt, majd szembefordult ve
lük; később a japán megszállás ellen együtt har
coltak. A második világháború utáni polgárhábo
rúban vereséget szenvedett, s csak Tajvan szige
tén vetette meg lábát.
Csibe
-»Littkey-Móricz Erzsébet.
Csicserin, Georgij Vaszlljevics
(1879-1936) szovjet államférfi ; nemesi származá
sú volt, ifjan szocialista, majd bolsevik lett. Angli
ában volt emigrációban, s ott az első világháború 
idején propagandamunkáért bebörtönözték. 
A forradalom után hazatért, külügyi szolgálatba 
lépett, s 1929-ig a SZU külügyi népbiztosa (kül
ügyminisztere) volt.
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csiga
állócsiga-», mozgócsiga-»
Csík Ferenc
(1913-1945) sportoló, orvos; mint gyorsúszó 1933- 
tól kezdve magy. bajnokságokat, külföldi verse
nyeket nyert. 1936-ban a berlini olimpián a 100 m- 
es gyorsúszás aranyérmét nyerte.
Csiky Gergely
(1842-1891) színműíró, fordító; kát. pap, papne
velde! tanár, szentszéki ügyész volt, de első iro
dalmi sikerei után egyházi feletteseivel nézetelté
rései támadtak, kilépett a papi rendből és megnő
sült (1881). Történelmi és társadalmi drámái, víg
játékai a kor legtöbbet játszott darabjai a Nemzeti 
Színházban; ugyanott dramaturg is volt. 
csillag
világító forró gázgömb, amelyet anyagának gravi
tációja tart össze. A csillagok legnagyobbrészt 
fúziós-» reakciók révén termelik energiájukat: 
hidrogénből hélium keletkezik, miközben foton 
szabadul ki. A csillagfejlődés későbbi állapota a 
vörös óriás-», amelyből a csillag tömegétől füg
gően vagy fehér törpe-», vagy szupernóva-» ke
letkezik. A rövid szupernóva állapot után neutron- 
csillag-» vagy fekete lyuk-» jön létre. Ezek jelen
tik a csillag „halálát”, 
csillapítás
műsz. a jelek amplitúdójának csökkenése, viszo
nyítva az eredeti jelszinthez, decibelben-» kife
jezve.
csillapító
műsz. 1. elektromos jelek szintjének előírt mérté
kű csökkentését végző hálózat 2. lengéscsillapító, 
autóipar.
csillapodó rezgés
az olyan -»rezgés, amelynek -»mechanikai ener
giája a mozgás folyamán csökken. Ha a csillapí
tás egy kritikus értéknél nagyobb, akkor nem jön 
létre -»periodikus mozgás. Kisebb csillapítás 
esetén a rezgés -»amplitúdója csökken. A csilla
pítást általában hőfejlődéssel járó kölcsönhatás 
(súrlódás-», közegellenállás-», Joule hő-») okoz
za.
csillós mozgás
a csillós egysejtű állatok mozgásformája. ~t vég
ző sejtek vannak a gerincesek lég-, ivari és húgy- 
útjaiban is. A mozgást szabályosan együttműkö
dő esiIlók csapásai okozzák.
csinovnyik
1. köztisztviselő, hivatalnok a cári Oroszország
ban. 2. átv. bürokrata, (orosz)
Csinszka
-»Boncza Berta.
csípésrend
egyes madárközösségekben kialakult rangsor-». 
(Pl. egy baromfiudvarban a házityúk tojók között 
kialakuló ~.)
csíra- és magképzés
a magvas növények életszakasza, a zigótából a 
mag kialakulása (termésképzés-»).

csíralemezek kialakulása
az állatok embrionális fejlődésének szakasza, 
melyben a szedercsírából-» hólyagcsíra-», majd 
bélcsíra alakul ki, és megjelennek a csíralemezek 
(külső, belső és középső csíralemez-»).
csírázás
a magvas növények életszakasza, amelynek so
rán a mag tápszövetének felhasználásával kiala
kul a csíranövény. Az egyszikűek egy-, a kétszikű
ek két sziklevéllel csíráznak. A ~ az első gyöke
rek és levelek kialakulásáig tart.
Csizmadia Sándor
(1871-1929) politikus, költő, újságíró; eredetileg 
földmunkás. Az SZOP vezetőségi tagja, a Népsza
va munkatársa, a Világszabadság c. földmunkás
lap szerkesztője, a hagyományos szocialista köl
tészet művelője lett. A Károlyi-kormány földmű
velési államtitkára, egy ideig földművelésügyi 
népbiztos volt, de szembefordult a tan ács hata
lommal, majd 1919 után az SZDP-vel is. A Nemze
ti Munkapárthoz csatlakozott.
Csók István
(1865-1961) festőművész; Budapesten, München
ben, Párizsban tanult, s évekig Münchenben élt 
és festett, sikereket aratva. Később Budapesten 
és Nagybányán, majd Párizsban élt, a posztimp
resszionisták közé tartozott. 1911 óta újra itthon. 
Hosszú alkotó életében sok sikert, megbecsülést 
aratott, 1949-ben a képzőművész szövetség elnö
ke lett.
Csokonai Vitéz Mihály
(1773-1805) a magy. felvilágosodás nagy költője; 
Debrecenben, majd Sárospatakon tanult. Már 
diákkorában közölték verseit. Tanulóévei után be
járta az országot, verseket, színdarabokat írt a 
felvilágosodás eszméinek jegyében. Első hivatá
sos költőnk jövedelméből csak nyomorogni tu
dott; szerelmi csalódások érték. Egy temetésen 
versét szavalva halálos kimenetelű tüdőgyulla
dást kapott, 
csomó
állóhullámok leírásánál használt fogalom. A tér
nek azok a pontjai alkotják a csomót, amelyekben 
az állóhullám kitérése állandóan zérus. Húron 
kialakuló állóhullámnál a csomók pontszerűek 
(-»csomópont), felületi állóhullám csomói vona
lak (-»csomóvonal), térbeli állóhullám csomói fe
lületek (csomógömb, -»csomósík), 
csomópont
1. -»állóhullám. 2. egyenáramú hálózatokban 
olyan áramköri pont, amelyhez legalább három 
áramköri elem kapcsolódik (Kirchhoff-törvények).
csomósík
háromdimenziós állóhullámnál-» olyan sík, 
amelynek pontjaiban a hullámkitérés nulla.
csomóvonal
kétdimenziós állóhullámnál-» olyan vonal, 
amelynek pontjaiban a hullámkitérés nulla. 
A csomóvonal két oldalán az állóhullám kitérése 
ellenkező előjelű.
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csonkagúla
a gúlából az alappal párhuzamos sík által lemet
szett, az alaplap és a metsző sík között elhelyez
kedő test.
Csonka János
(1852-1939) gépészmérnök, feltaláló; külföldi 
üzemekben szerzett tapasztalatokat, s a Műegye
tem műhelyfőnökeként dolgozott 1925-ig. Bánki 
Donáttal együtt találták fel a porlasztót (1893), 
építették meg az első magy. gáz-, később benzin
motort. A ~ Gépgyár alapítója volt. 
csonkakúp
a kúpból az alaplappal párhuzamos síkkal lemet
szett, az alaplap és a metsző sík között elhelyez
kedő test.
csontösszenövés
szilárd csontösszekötés. Pl. az ember medence- 
csontja a csípőcsont, a szeméremcsont és az 
ülőcsont ~-sel alakul ki.
csontritkulás
parathormon-* túltermelése miatt kialakuló be
tegség, a csontok túl sok kalciumot adnak le, és 
a lágy szervekben mészberakódások keletkez
nek.
csontszövet
a gerinces állatok vázát alkotó, nagy húzó- és 
nyomószilárdságú, bizonyos mértékig rugalmas 
szövet. Szerves állományát csontsejtek, a sejtkö
zi állomány mukopoliszacharid jellegű alapállo
mánya és kollagén rostok alkotják. A szervetlen 
állományt az alapállományba lerakodott szervet
len sók (kálcium-foszfát és kálcium-karbonát) 
vmint magnézium, kálium és fluor képezi. A test 
kalciumtartalmának 90%-a, foszfortartalmának 
80%-a a ~ben található. A csontsejtek az erek 
körül koncentrikus körökben helyezkednek el, 
nyúlványaikkal egymáshoz kapcsolódnak. A sejt 
közötti állomány lemezes szerkezetű, a lemez
kék tömött vagy szivacsos csontállományt al
kotnak.
Csontváry Kosztka Tivadar
(1853-1919) festőművész; eredetileg gyógysze
rész, s 41 évesen kezdett festeni. Első nagymére
tű, expresszionista vásznait Olaszországban s a 
Közel-Keleten festette, 1910-től itthon dolgozott. 
Kortársai nem értették művészetét s mély elhiva
tottságát; sokszor gúny tárgya volt. Skizofréniája 
elhatalmasodott rajta, nyomora is egyre súlyos
bodott, s végül éhen halt. 
csontváz
a gerinces állatok és az ember csontokból álló 
belső vázrendszere. Részei : a fejváz (a koponya), 
a törzsváz (a gerincoszlop, a bordák és a szegy
csont) és a végtagok váza (függesztő öv és sza
bad végtag), 
csoportosíthatóság
(asszociativitás) ha több összeadást, ill. szorzást 
végzünk, az összeg tagjai, ill. a szorzat tényezői 
tetszés szerint csoportosíthatók. Bármely va

lós számra igaz, hogy (a + b) + c = a + (b + c) = 
= a + b + c, (a • b) • c = a (b c) = a b c.
csoportsebesség
a hullámcsomag-* maximumának terjedési se
bessége, nyugvó rendszerből nézve.
Csortos Gyula
(1883-1945) színész, a Nemzeti Színház örökös 
tagja; vidéken, majd a fővárosban, 1927-től a 
Nemzeti Színházban játszott drámai szerepeket, 
de vígjátéki alakításai is nagyon kedveltek voltak. 
Már a némafilm korában felismerték nagyszerű 
filmszínészi képességeit: számos néma- és han
gosfilmben játszott emlékezetes szerepeket, 
csőd
az az állapot, amikor az adós összes tartozásait 
vagyonából kielégíteni már nem tudja.
csődeljárás
adós, örököse vagy a hitelező kérelmére lefolyta
tandó bírósági eljárás annak érdekében, hogy az 
adós vagyona hitelezői között követeléseik ará
nyában felosztást nyerjen.
csőidegrendszer
a gerinces állatok és az ember központi idegrend
szere, melyet a szelvényezett gerincvelő összeol
vadásából keletkezett csőszerű képződmény és a 
vele folytonos agy együttesen alkot.
csúcsszögek
két olyan szögtartomány, amelyeknek szárai pá
ronként egymás meghosszabbításai.
Csuhraj, Grigorij Naumovics 
(sz. 1921) szovjet filmrendező, drámai müvek al
kotója: A negyvenegyedik, Tiszta égbolt, 
csúsztatva tükrözés
tengelyes tükrözésből és egy a tükörtengellyel 
párhuzamos vektorral való eltolásból összetett 
síkbeli transzformáció.
Csuzima
Japán sziget a Koreai-szorosban; mellette került 
sor az 1905. évi orosz-japán háború döntő tengeri 
ütközetére, amelyben a japán flotta elpusztította 
a keletre küldött orosz balti flottát.-* Togo.

D
dadaizmus
az első világháború idején kibontakozott primiti- 
vista anarchista művészeti mozgalom, amely 
absztrakt, sokszor értelmetlen („halandzsa”) ele
mekkel fejezte ki kiábrándult tiltakozását, a ha
gyomány teljes elvetését, (fr.) 
daganatos betegségek
a szervezetben a sejtek, szövetek rendellenes 
osztódása, burjánzása miatt kialakuló betegsé
gek. A jóindulatú daganatok élesen elkülönülnek 
környezetüktől, és áttételeket nem okoznak. 
A rosszindulatú daganatok (rák) belenőnek a kör
nyező szövetekbe, és a szervezet távoli helyein

is meg.
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is megjelennek áttételek formájában. A rákos da
ganatok gyorsan nőnek és a bennük bekövetkező 
szövetpusztulás miatt felszabaduló anyagok mér
gezik a szervezetet.
Daidalosz
csodás ügyességű kovács és kézműves a görög 
mitológiában, akit maga Athéné tanított meg a 
mesterségre. Minósz krétai király fogságából 
mestersége révén akart megszökni fiával, Ika
rosszal együtt. Szárnyakat készített mindkettőjük
nek. Sikerrel el is szálltak Krétáról, azonban Ika
rosz túlságosan közel szállt a Naphoz; a viasszal 
összeragasztott szárny megolvadt, s Ikarosz a 
tengerbe zuhant.
Daimler, Gottlieb
[-lib] (1834-1900) ném. mérnöktervező, „az auto
mobil atyja"; A. N. Otto mérnökkel tökéletesítette 
a négyütemű belső égésű motort, s 1886-ban egy- 
hengeres motorral meghajtott kerékpárt, majd 
autót épített, elsőnek használva hozzá a karburá
tort is. 
dákok
Erdély lakói az időszámítás kezdete körül ; a ró
maiak pusztító háborúban győzték le őket.
D/A konverter
műsz. digitális-analóg átalakító.
daktilus
-♦verslábak, (gór.)
dal
1. rövidebb, egyszerű tartalmú, kerek szerkezetű, 
énekelt mű, pl. népdal. 2. átv. hasonló jellegű és 
szerkezetű lírai vers.
Daladier, Edouard
[-dié eduár] fr. politikus, miniszterelnök 1938— 
1940-ben. A müncheni értekezlet (1938) fr. részt
vevője volt; 1940-ben alatta omlott össze a fr. 
ellenállás. A vichyi németbarát kormány politikai 
pert indított ellene 1942-ben. 
dalai láma
a tibeti buddhisták főpapja; azok közül a csecse
mők közül választják ki, akik az előző ~ halála 
időpontjában születtek (lélekvándorlástan). A je
lenlegi ~ 1950 októbere óta Indiában él.
d'Alembert
-♦Alembert.
Dálnoki Miklós Béla
(1890-1948) vezérezredes, miniszterelnök. Csa
pattiszt, katonai attasé, dandár-, majd hadtestpa
rancsnok, a kormányzói katonai iroda vezetője - 
ezek pályájának fő állomásai. 1944 júliusától az 
I. hadsereg parancsnoka; a nyilas puccs után 
átment a Vörös Hadsereghez, majd Debrecenben 
képviselő, az ideiglenes kormány elnöke (1944. 
december 22-1945. november 15.).
Dálnoki Veress Lajos
(1889-1970) vezérezredes; 1942-ben altábornagy, 
s az I. páncélos hadosztály parancsnoka a doni 
arcvonalon. 1944 augusztusától a 2. hadtest pa
rancsnoka és vezérezredes. A nyilas puccs után 
letartóztatták, s Sopronkőhidán fogságban tartot

ták a nyilasok. A háború után nyugdíjazták; 1947- 
ben államellenes összeesküvés miatt elítélték. 
Szabadulása után 1956-ban külföldre ment.
Damjanich János
(1804-1849) honvéd tábornok; szerb határőrcsa
lád fia, császári katonatiszt, a magy. reformkor 
eszméinek híve volt. 1848 nyarán őrnagyként 
csatlakozott a honvédséghez; 1849 január: tábor
nokként a bánsági hadtest parancsnoka. A tava
szi hadjáratban egymás után aratta győzelmeit. 
Világos után mint az aradi vár parancsnoka esett 
fogságba, s a 13 vértanú közt végezték ki.
Danaé
a gör. regében Argosz királyának lánya, akit apja 
elzárt, hogy erényét megóvja, mert egy jóslat 
szerint lányától származó fiú lesz gyilkosa. Zeusz 
azonban aranyeső alakjában mégis felkereste, s 
neki szülte ~ Perszeuszt. 
danaidák
a gör. mondában Danaosz lübiai királynak ötven 
lánya volt, akiket Aigüptosz egyiptomi király öt
ven fia kért feleségül. A nászéjszakán azonban 
egy kivételével mindegyik danaida megölte vőle
gényét. A túlvilágon büntetésül lyukas korsóban 
kellett vizet hordaniuk, 
dandy
[dendi] nagyon gondosan öltözködő társasági fér
fi. (ang.)
Dániel
a Biblia egyik könyvének hőse; a kései irat a 
babiloni fogság idejében játszódik, s elbeszéli, 
hogy ~, aki hűen követte Jahve isten parancsait, 
megmenekül a veszélyekből, s megjósolja a Ba
biloni Birodalom közeli bukását: elolvassa a kirá
lyi szoba falára íródott szavakat (mené tekéi ufár- 
szin), és megfejti értelmüket: Isten számbavett, 
megmért, s könnyűnek talált, a perzsáké lesz 
országod.
Dankó Pista
(1858-1903) cigányzenész, nótaszerző; már 15 
évesen saját bandát szervezett, dalokat szerzett. 
1895-ben megnyerte az Új Idők pályázatát is. 
A kottát nem ismerte, dalait mások jegyezték le; 
népszerűsége országos volt. Fiatalon tüdővész
ben halt meg. 
d'Annunzio, Gabriele
[-ció] (1863-1938) olasz író, drámaíró; a század- 
fordulón harsány, dekadens műveivel vált közis
mertté (regények: A gyönyör, 1889; A tűz, 1899; 
Talán igen, talán nem, 1910; drámák). A líbiai 
háború (1911), majd a világháború idején tüzelte 
az olasz nacionalizmust, végül repülő lett, sőt, 
már a fegyverszünet után elfoglalta Fiume váro
sát. A fasiszták tisztelték.
Dante, Alighieri
(1265-1321) az olasz költészet óriása; élete jó 
részét politikai száműzetésben töltötte. Isteni 
Színjáték c. elbeszélő költeménye a Poklon, Pur- 
gatóriumon (tisztítótűz) és Paradicsomon keresz
tül tett álomútjának leírása; az előbbi kettőben az



ókori költő, Vergilius, a paradicsomban Beatrice 
[-cse], a költő fiatalon meghalt szerelme vezette. 
Emlékét őrzi Vita Nuova (Új élet) c. műve is.
Danton, George Jacques
[zsorzs zsák] (1759—1794) fr. forradalmár, a Cor- 
delier-klub-» következetes köztársaságpárti ve
zetője; a Nemzetgyűlésben és a Konventben a 
baloldal, a párizsi Községtanács, majd a terror 
egyik kiemelkedő vezére, a Közjóléti Bizottság 
tagja. A terror csúcspontján, 1794 tavaszán elren
delték letartóztatását s néhány nappal később 
kivégezték, 
darabont
gyalogos katona, később fegyveres vagy fegyver
telen őr, testőr.
darabont kormány
az 1905. januári mo.-i választásokon a szabadel
vű párt-* kisebbségben maradt; az uralkodó Fe- 
jérváry Gézát bízta meg kisebbségi kormány (a 
~ ) megalakításával ; a ~ meglepetésre az általá
nos választójog kérdésében közeledett a szociál
demokratákhoz, balról előzve a koalíciót. Ez vé
gül megegyezésre késztette a többséget, s a már 
felesleges ~-t felmentette a király (1906. ápri
lis 8.).
Darányi Ignác
(1849-1927) politikus, miniszter; 1881-től szabad
elvű képviselő, 1895-1903: földművelésügyi mi
niszter. Az alkotmánypárt elnöke, majd 1906-1910 
közt újra földművelésügyi miniszter. A nagybir
tokrendszer konzervatív híve volt, a földmunkás
mozgalom ellensége. Igyekezett a nagybirtokok 
belterjességét fejleszteni. Minisztersége alatt lé
tesült a Mezőgazdasági Múzeum és több tudomá
nyos intézmény.
Darányi Kálmán
(1886-1939) politikus, miniszterelnök; az ellenfor
radalom után főispán, képviselő, politikai állam
titkár. 1935: Gömbös földművelésügyi minisztere, 
majd annak halála után miniszterelnök is 1938-ig. 
Elődje jobboldali politikáját folytatta, nevéhez 
kapcsolódik a háborút előkészítő győri fegyverke
zési program-», valamint az első zsidótörvény-». 
Dareiosz I.
(i. e. 558-485) perzsa uralkodó (i. e. 521-től), hódí
tó, Perszepolisz felépítője. Marathónnál veresé
get szenvedett a Miltiadész-» vezette gör.öktől.
Dareiosz III.
(megh. i. e. 330) perzsa király; Nagy Sándor kato
nai erejének nem tudott ellenállni, s 331-ben fővá
rosát is fel kellett adnia.
Darvas József
(1912-1973) népi író, miniszter; béres családban 
nőtt fel, tanítóképzőt végzett 1932-ben, a KMP-vel 
való kapcsolata miatt 1933-ban letartóztatták. 
1934-től újságíró, író; szociográfiai műve: A leg
nagyobb magyar falu (1937) megalapozta orszá
gos hírét. A falukutató mozgalom, a Magyar Front, 
a parasztpárt aktív tagja, 1945 után író, miniszter 
(1947-1956), az írószövetség elnöke.

Darvas Lili
(1902-1974) színművész; 1921-től a Magyar Szín
ház, 1924-től a Vígszínház tagja. Sokat szerepelt 
Bécsben, Berlinben; 1935-től férjével, Molnár Fe
renccel Amerikában élt. Ott nagy sikerrel játszott 
angolul is. 1959-ben Bécsben, 1963-ban Budapes
ten vendégszerepeit. Világsikert aratott késői ala
kítása a Déry Tibor Szerelem c. magy. filmben. 
Darvas Szilárd
(1909-1961) költő, színműíró, humorista; 1945 
előtt haladó folyóiratokban közölték verseit. 1945 
után a Ludas Matyi munkatársa, szerkesztője, 
konferanszié, filmíró, dalszövegíró volt; szelle
mes humoreszkjei igen népszerűek voltak. 
Darwin, Charles
[csááz] (1809-1882) angol természettudós, az 
evolúciós elmélet megalkotója. A kontinensek 
élővilágának és kövületeinek tanulmányozása 
során felismerte a fajok egymásból való alakulá
sának, s a természetes kiválasztódásának törvé
nyeit. Fő művei: Egy természettudós földkörüli 
utazása (1845), A fajok eredete a természetes 
kiválasztódás révén (1859), Az ember származá
sa és az ivari kiválás (1871). Az MTA 1872-ben 
kültagjává választotta.
DAT
(= Digital Audio Tape) [didzsitel audio tép] műsz. 
digitálisan kódolt hangfrekvenciás jelek felvételé
re és lejátszására alkalmas magnetofon. A beér
kező hanginformációk a felvételt megelőzően 
analóg-digitál átalakítóra-» kerülnek, amely után 
16-bites-» digitális szavak formájában lesznek 
szalagra írva. A szalag kisméretű, speciális ka
zettában van. Lejátszáskor fordított - D/A - átala
kítás történik. Ezzel a szalag zaja, torzítása, frek
venciaátviteli hibái stb. kiküszöbölhetők, 
dauphin
[dofen] a fr. trónörökösök, általában a legidősebb 
királyfiak címe 1349 óta. (fr.)
Dávid
a Bibliában Saul-» utódjaként a zsidók királya. 
Már mint ifjú legyőzte a filiszteusok óriás harco
sát, Góliátot. Később népszerűsége csak nőtt, és 
Saul halála után előbb a déli hat törzs, majd az 
egész ország királya lett. Elfoglalta Jeruzsálemet 
is, s kiterjesztette országa határait. A hagyomány 
szerint „prófétáit” és zsoltárokat költött. Uralma 
az i. e. 10. sz. elejére esett.
Dávid Ferenc
(kb. 1510-1579) unitárius vallásalapító; lutherá
nus isk.igazgató, plébános volt, majd a magy. 
lutheránusok erdélyi püspöke. 1560 körül megis
merkedett Miguel Servet antitrinitárius-* nézetei
vel, csatlakozott ezekhez, majd továbbmenve kia
lakította az unitárius-» nézeteket, s nagy energiá
val híveket toborzott számukra. Báthori István-» 
azonban tiltotta a vallásújítást; —et bebörtönöz
ték, s a dévai börtönben halt meg.
Dayka Gábor
újhelyi (1769-1796) költő, a felvilágosodás hirde-
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tője; papnak tanult, de nézetei miatt felszentelése 
előtt kilépett s tanárrá lett. Kazinczyval szoros 
kapcsolatban vett részt az irodalmi életben. Szatí
rákban ostorozta a klerikális eszméket; szenti
mentális verseit (összegyűjtötte s kiadta: Kazin
czy Ferenc, 1813) kortársai szívesen olvasták. 
Tüdőbaj okozta korai halálát.
DBS
(= Direct Broadcast Satellite) [dájrekt bródkaszt 
szatellit] műsz. közvetlen műholdas műsorszórás. 
Az SHF-» sáv 12 GHz környezetében elhelyezett 
csatornáin az eddigiekhez képest új kódolási eljá
rással és új modulációs módszerrel átvitt tv, ill. 
rádió műsorszórás, ahol a földi adóállomásról ki
sugárzott jeleket műhold közvetítésével juttatják a 
nézőkhöz. Vételéhez speciális berendezések szük
ségesek. A hullámhossz: (. 2.6)...2.5...(. 2.4) cm. 
DDR-SECAMR
műsz., az NDK-ban használt színes tévéadás
rendszer jelölése. A színes kép átvitele SECAM-* 
kódolású, azonban a kísérő hang a CCIR-* norma 
szerint kerül kisugárzásra.
deák
diák. 1. a pappá még nem szentelt papnövendé
kek egyik egyházi fokozatának, a diakónusnak 
rövidítése, papnövendék, tanuló. 2. általában is
kolás, tanuló.
Deák Ferenc
(1803-1876) politikus; jogot tanult, s Zala követe
ként 1833-tól vett részt az országos politikában. 
Megfontolt, szabadelvű állásfoglalásai nagy te
kintélyt szereztek számára. Az 1848-as kormány 
igazságügy-minisztere; Batthyányval-» együtt le
mondott, majd visszavonult birtokára. 1854-től 
Pesten élt, a passzív ellenállás jelképe lett. Meg
határozó szerepe volt a kiegyezés létrejöttében, 
de Broglie, Louis Victor Pierre Raymond 
(sz. 1892) neves francia fizikus, a róla elnevezett 
összefüggés felismerője. Elsőként vetette fel azt, 
hogy minden anyag a fényhez hasonlóan kettős 
természettel rendelkezik. Felfedezte az elektron 
hullámtermészetét, 
de Broglie-összefüggés 
-►Broglie-összefüggés. 
decibel
műsz. Teljesítmények, feszültségek vagy áramok 
viszonyának leírására használt logaritmikus mér
tékegység. A két jellemző hányadosának tízes 
alapú logaritmusát képezzük, amelyet teljesít
ményviszony esetén tízzel, feszültség, ill. áramvi
szony esetén pedig hússzal szorozva kapjuk meg 
a decibelben [dB] kifejezett viszonyukat. A híra
dástechnikában pl. jel/zaj viszony, erősítés stb. 
jellemzésére használják, 
decimális rendszer
tizedes; könyvtári szakkatalógus-rendszer, 
amely árnyaltan, mégis könnyen megtalálhatóan 
osztályozza szak szerint a könyveket.
Decius
[-usz] római császár (249-251); ő rendelte el az

első nagy keresztényüldözéseket. A g ótok elleni 
harcban esett el.
Dedekind, Richard
(1831-1916) ném. matematikus. Az algebrai 
számelmélet területén tevékenykedett. Az ő érde
me az irracionális számok elméletének modern, 
szabatos kifejtése.
dedukció
bizonyítási mód. 1. az általánosból vonunk le kö
vetkeztetést a különösre, az egyedire. 2. koráb
ban bizonyított megállapításokból új megállapítá
sokra következtetünk, (lat.)
Deér József
(1905-1972) történész; Budapesten tanult, Buda
pesten, majd a szegedi egyetemen tanár, 1941-től 
a Magyar Történettudományi Intézet igazgatója. 
Fő kutatási területe a középkor, különösen a korai 
szakasza. A normannokról, a korai magyarságról 
több munkát írt. 1945-től Budapesten egy. tanár; 
1948-tól Bernben élt. A magy. korona történetéről 
Bécsben könyvet adott ki (1966). 
de facto
ténylegesen (lat.)
definíció
meghatározás, (lat.)
Defoe, Daniel
[difó] (1659-1731) ang. író; szatirikus írásai miatt 
többször is börtönbe került. Világhírt szerzett szá
mára a Robinson Crusoe c. kalandregény (1719), 
amely máig is népszerű ifjúsági olvasmány.
deformáció
1. elalaktalanodás. (lat.) 2. (fiz.) alakváltozás. 
Főbb formái : nyújtás, hajlítás, nyírás, csavarás. 
Ha az alakváltoztató kölcsönhatás megszűnte 
után az eredeti alak visszaáll, rugalmas deformá
cióról beszélünk (-»rugalmas energia, -»rugal
mas feszültség).
Degas, Hilaire
[dögá Meer] (1834-1917) fr. impresszionista festő
művész; egyik kedves témája a párizsi balett tán
cosnőinek mozgása volt.
de genere
tkp. „nemből való” ; a hűbéri Mo.-on azok a csalá
dok, amelyek magukat a krónikákban szereplő 
vezérektől származtatták, tették családnevük 
után, pl.: ~ Huba, vagyis „Huba neméből”. Ezzel 
ősi származásukat, törzsökös magy. voltukat kí
vánták hangsúlyozni, (lat.) 
degradál 
ige lefokoz, (lat.)
Degré Alajos
(1819-1896) író; jogot tanult, 1846-tól Petőfi Tizek 
Társaságának tagja. 1848 nyarától honvéd, hu
szárkapitány, Világos után bujdosik. Vígjátékokat, 
elbeszéléseket, regényeket írt, szerkesztette az 
Ország-Világ c. lapot (1883-1885), képviselőként 
48-as volt. Kétkötetes visszaemlékezései (megj. 
1883-1884) forrásértékűek. 
deizmus
a hagyományos vallásoktól s az ateizmustól egy
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aránt különböző felfogás, amely szerint Isten léte
zik ugyan, de nem avatkozik a világ dolgaiba, 
(lat.)
de jure
jog szerint, (lat.)
dekabristák
orosz katonatiszti-nemesi összeesküvés résztve
vői 1825 decemberében (innen ered nevük: gye- 
kabr = december); a napóleoni háborúk idején 
Európában megismert társadalmi haladás és a 
szlavjanofil nézetek hatására lázadtak fel a cári 
hatalom ellen, de leverték őket. (orosz) 
dekadens
túlfinomult, hanyatló, romló, bomló. (lat.)
deklináció
1. nyt. névszóragozás. 2. geol. a mágnestű elhaj
lása az északi iránytól (tkp. a mágneses sark és 
a földrajzi sark iránya által bezárt szög vmely 
helyen); pozitív, ha az elhajlás keleti, és negatív, 
ha nyugati irányú. 3. cs. csillagok fokokban mért 
távolsága az égi egyenlítőtől, (lat.) 
dekóder
műsz. az információátviteli csatornán az informá
ciók általában (különböző okok miatt) nem eredeti 
formájukban, hanem valamilyen módon kódolva 
kerülnek átvitelre. Természetesen a vételi olda
lon az eljárás fordítottjára van szükség az eredeti 
információtartalom visszanyerése érdekében. Ez 
a művelet a dekódolás-*, melyet a ~-ek segítsé
gével végzünk el. 
dekódolás
műsz. annak az eljárásnak a megnevezése, 
amely az átvitt információknak a kódolás által 
megváltoztatott formáját állítja vissza az eredeti
vel megegyező alakra.
dekrétum a békéről
a szovjetek II. összoroszországi kongresszusa 
1917. november 7-én, a forradalom győzelmének 
estéjén bocsátotta ki; azonnali, annexiómentes-* 
békét hirdetett, s a titkos diplomácia megszünte
tésére a titkos szerződések nyilvánosságra hoza
talát. Igen nagy visszhangot váltott ki a háborúzó 
országokban, Mo.-on is. Elveit a sztálinizmus fel
adta.
dekrétum a földről
a szovjetek II. összoroszországi kongresszusa 
1917. november 7-én, a forradalom győzelmének 
estéjén bocsátotta ki; minden földet nacionalizál- 
tak-* és a földet megművelők rendelkezésére 
bocsátottak. Ezzel kárpótlás nélkül megszűnt a 
földtulajdon, s így a földbirtokosok minden hatal
ma. Az eredetileg eszer-* program megvalósítá
sa a szovjetek mellé állította a parasztságot, 
delete
[dilit] sz.tech. törlés, karakterkiejtés. Röv.: DEL.
Delila
filiszteus nő a Bibliában; Sámson-* feleségeként 
megtudta, hogy a hős ereje hosszú hajában rej
lett, álmában levágta a haját, s az erejétől így

megfosztott hőst kiszolgáltatta filiszteus ellensé
geinek.
delirium
betegség okozta szellemi rendellenesség, amely 
gyakran hallucinációkkal-*, tévképzetekkel jár. 
Oka lehet magas láz, idült alkoholizmus (~ tre- 
mensz), mérgezés, öregkori betegség, (lat.)
délkelet-ázsiai szervezet
-*SEATO.
delnő
rég. előkelő, határozott fellépésű és jó külsejű nő 
(eredetileg deli nő).
delokalizált elektron
olyan elektron-*, amely a molekula kettőnél több 
atomjához tartozik egyszerre. (Pl. benzolban a 
delokalizált pi elektronok egyszerre hat széna
tomhoz tartoznak.)
delokalizált n-állapotok
-*rr-állapotok.
Délosz
gör. sziget, amelyen az Athén vezette déloszi 
szövetség székhelye és pénztára volt.
déloszi szövetség
védelmi szövetség Athén vezetése alatt a perzsák 
ellen i. e. 478-tól. A tagok óriási összegű, évi 
többszáz talentum-* adót fizettek be a Délosz 
szigetén lévő közös pénztárba; az adó fejében 
Athén magára vállalta a védelmet. A szövetség 
adójából Athénban nagy középítkezéseket pén
zeltek, 
deltaképcső
műsz. olyan színes képvisszaadásra alkalmas 
képcső, amelynek elektronágyúi-* és teljes belső 
elektródarendszere egyenlő oldalú háromszög 
alakban van elrendezve. Számos hiányossága 
- pl. bonyolult felépítés, nagy teljesítményigény, 
gyenge képminőség - miatt ma már az időközben 
kifejlesztett-jóval korszerűbb-in-line képcsöve
ket használják, 
deltoid
olyan négyszög, amelynek két-két szomszédos 
oldala egyenlő.
demagnetizáló
műsz. lassan gyengülő, viszonylag erős, periodi
kusan váltakozó polaritású mágneses teret keltő 
készülék, mely az így kezelt tárgy mágnesezett- 
ségét csökkenti, ill. megszünteti. Rendszeres al
kalmazása szükséges magnó- és képmagnófejek, 
szalagpályaelemek lemágnesezésére, ha a leját
száskor fellépő hibákat az alkatrészek felmágne- 
seződése okozza, valamint színes képcsöveknél, 
ha színtisztasági-* vagy konvergenciahibák-* 
vannak, 
demagóg
fn. 1. népvezető, népvezér. 2. népbolondító.
3. mn. a tömegeket csábító, de nem valós (pl. 
beszéd, ígéret, jelszó), (gör.)
demagógia
demagóg-* módszerek alkalmazása.
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demarkációs vonal
kijelölt ideiglenes elválasztó vonal, különösen or
szágok közt, fegyverszünet után, de a végleges 
határvonalakat megállapító béketárgyalások 
előtt, (sp.)
Dembinszky Henrik
Dembinski (1791-1864) lengyel szabadságharcos, 
magy. honvédtábornok; az 1830-1831-es lengyel 
szabadságharcban liberális államférfi, a hadse
reg főparancsnoka, az ostrolenkai csata hőse. 
1849 elején a magy. sereg főparancsnokává ne
vezték ki, majd az északkeleti hadtest parancsno
ka, júliustól ismét fővezér. Törökországba, majd 
Párizsba emigrált, ott megírta emlékezéseit, 
dementia
[-cia] a szellemi képességek elveszésével kiala
kuló gyengeelméjűség; rendszerint betegség 
vagy előrehaladott öregedés idézi elő. ~ praecox 
[prékox]: korai, fiatal életkorban fellépő ~ (lat.)
Demény Ottó
(1928-1975) költő; segédmunkás, raktárkezelő, 
majd könyvesboltvezető volt, s 1958-ban jelent 
meg első kötete. A munkáslíra kiemelkedő képvi
selője volt, s termékeny költő, míg utolsó éveiben 
betegsége úrrá nem lett rajta.
Démétér
a gör. mitológiában Zeusz nővére, Perszephoné 
anyja, földművelés-istennő. Az eleusziszi miszté
riumokat-» az ő tiszteletére alapították.
Demeter Imre
(1921-1975) újságíró, színikritikus. Zsolt Béla Ha
ladás c. lapjánál, majd az Esti Budapestnél dolgo
zott, 1957-től a Film, Színház, Muzsika szerkesz
tője, helyettes főszerkesztője volt. E lapokba, va
lamint a rádió és a tv adásai számára számtalan 
kritikát, továbbá Tímár József és Somlay Artur 
életéről könyvet írt. Kiadott egy kötet színházi 
anekdotát is. 
demoduláció
a modulált vivőhullámról-» a továbbított jel levá
lasztása.
demográfia
statisztikai tudomány, amely egy közösség (pl. o.) 
születéseinek, halálozásainak, a betegségeknek 
stb., a népesség létszámára, kor és nem szerinti 
összetételére ható más tényezőknek az alakulá
sával foglalkozik, (gör.) 
demográfiai robbanás
az emberiség létszámának robbanásszerű növe
kedése.
demokrácia
fn. kormányzati rendszer, amelyben maga a nép 
kormányozza magát közvetlenül, népgyűlések ré
vén (az antik poliszokban-»), vagy közvetve, vá
lasztott képviselői által, (gör.)
demokratizálódás
folyamat, amely a demokrácia-» szélesebb körű 
érvényesüléséhez vezet.
Démokritosz
(i. e. kb. 460-kb. 370) gör. atomista-» filozófus.

démon
1. az ókori gör. hitvilágban kisebb istenség.
2. rosszindulatú szellem, ördögi lény. 3. átv. go
nosz és erőszakos személy, (gör.)
démonikus
egy démon-» jellegzetes tulajdonságaival ren
delkező.
demonstráció
1. bizonyítás. 2. egy. bemutatás, szemléltetés.
3. tüntetés, tömegtüntetés, (lat.)
démosz
fn. nép, az arisztokráciával-» szemben álló réte
gek gyűjtőfogalma az antik Görögországban; be
letartozott a parasztság, a kézművesség és a ke- 
reskedők-hajósok. (gör.)
Démoszthenész
(i. e. 384-322) athéni államférfi, szónok; ifjúkorá
tól a makedón uralkodó, Philipposz hódító szán
dékának veszélyeire hívta fel polgártársai figyel
mét. A makedón uralom alatt aztán, Nagy Sándor 
halála után (323) megszervezte a gör. államok 
szabadságharcát; a kudarc után megmérgezte 
magát, 
démotikus
mn. tkp. népi; az egyiptomi hieroglif-» írásból 
képzett folyóírás, (gör.)
dénár
nevében a denariust-» követő középkori ezüst
pénz. Az első magy. féldénárok (obulusok) 0,8 g 
ezüstöt tartalmaztak. A sorozatos pénzrontás 
után a 12. sz.-ban már a ~-ok ezüsttartalma volt 
ugyanennyi, később még kevesebb. Negyven ~ 
ért egy bizánci aranyat. A bánságokban-» vert 
báni ~-ok mintegy kétszer annyi ezüstöt tartal
maztak. A 17. sz.-ig forgott, utóbb mint aprópénz, 
-»konvenció, 
denarius
[-iusz] római ezüstpénz = 10 as-», később, i. e. 
217-től 16 as. A középkorban is vertek ~-t, vala
mint féldénárt is, mint kis ezüstpénzt, -»dénár, 
(lat.)
denaturáció
a természetes tulajdonságok elvesztése. 1. kém. 
bizonyos folyadékok (pl. az alkohol) emberi fo
gyasztásra való alkalmatlanná tétele. 2. bioi., 
kém. a fehérjemolekulák természetes térszerke
zetének megszűnése hő, sugárzás, savas vagy 
lúgos hatás miatt. Sokszor koagulációval-» jár 
együtt, 
dendritek
a soknyúlványú idegsejtek-» sejttestének nyúlvá
nyai.
denitrifikáló baktériumok
anaerob talajlakó baktériumok, amelyek a talaj 
nitráttartalmát nitritté, majd molekuláris nitrogén
né alakítják, s ezzel a talajnak a növények által 
felvehető nitrogéntartalmát szegényítik.
denzitás
-»populációsűrűség.
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depolarizáció
a membrán-» polarizációjának-» időleges meg
változása ingerlés hatására. A sejt környezetéből 
aktív transzporttal-* nátriumionok áramlanak a 
sejtbe, emiatt megszűnik a membrán belső felüle
tének negatív töltése, sőt rövid időre a sejten 
kívüli térhez képest pozitívvá válik. Ezt a folyama
tot követi a káliumionok kiáramlása a sejtből. 
Ezáltal az akciós potenciál idején az eredeti Na+- 
K+- ionmegoszlás megfordul, 
deposszedál
1. kisajátít, tulajdonától megfoszt. 2. lehelyez, ha
talmától megfoszt, (lat.)
depresszió
1. orv. kedélybetegség: levertség. 2. közg. gazda
sági válság időszaka. 3. a légnyomás alacsony 
értéke. 4. a Föld felszínének a tengerszint alatti 
területe, (lat.)
de profundis
[-disz] a mélységekből (ti. kiáltok hozzád): a 130. 
zsoltár kezdő szavai, (lat.)
derékszög
az egyenesszög fele, 90 fok.
derékszögű háromszög
olyan háromszög, amelynek egyik szöge derék
szög.
Déri Miksa
(1854-1938) gépészmérnök; mint a Ganz Gyár 
mérnöke, majd igazgatója (1923-ig) számos kor
szakos jelentőségű találmány megalkotásában 
vett részt, így a váltóáramú körök párhuzamos 
kapcsolásának elvi kidolgozásában; megszer
kesztette a róla elnevezett egyfázisú kommutáto- 
ros repulziós motort. Az erősáramú elektrotech
nikai teljesítményekért évente kiosztott díj is a 
nevét viseli.
Derkovits Gyula
(1894-1934) festőművész; előbb mestere, Kerns- 
tok Károly, majd a ném. expresszionizmus hat rá. 
1923-1926 közt Bécsben él, szoros kapcsolatba 
kerül a magy. baloldali emigránsokkal ; a KMP 
tagja lesz. A szociális témák egyre nagyobb sze
repet játszanak művészetében. Megalkotta az 
1514 c. metszetsorozatot Dózsáról, valamint utol
só éveinek nagy hatású festményeit (Végzés, Vo
nat mentén, Anya stb.).
Déry Tibor
(1894-1977) író; a mai magy. próza egyik legna
gyobb mestere. 1917-től jelentek meg írásai a 
Nyugatban. 1918 végén KMP-tag, 1920-1926-ban 
emigrációban, 1934-ben a felkelt Bécsben. Utána 
írta a Befejezetlen mondat c. nagy regényt (megj. 
más írásaival együtt 1945 után). Felelet c. regé
nyét (1952) megtámadta Révai József, s újra mel
lőzték. 1956-os magatartásáért 9 évre ítélték, 
1961-ben szabadult.
Descartes, René, Cartesius 
[dekart] (1596-1650) francia filozófus, természet- 
tudós; kora igényeinek megfelelően matematikus 
is. 1649-ben Krisztina svéd királynő a svéd tudo

mányos akadémia megszervezésével bízta meg. 
Geom.-i görbék jellemzésére elsőként használt 
kétismeretlenes egyenletet. Nevéhez fűződik a 
~-féle koordináta-rendszer, a ~-féle szorzat.
A fiz.-ban levezette a fénytörés alaptörvényét, 
megmagyarázta a szivárvány létrejöttét.
De Sica, Vittorio
[szika] (1901-1974) olasz filmrendező (Fiúk a rács 
mögött, Biciklitolvajok).
design
[dizájn] (forma)tervezés. (ang.)
Desmoulins, Camille
[démulen kamij] (1760-1794) fr. közíró, forradal
már; a fr. forradalom első szakaszában tűnt fel 
lelkes írásaival, majd lapjával. Mérsékelt nézetei 
miatt azonban a jakobinus diktatúrában kivégez
tették, 
despota
fn. 1. korlátlan hatalmú uralkodó. 2. zsarnok, 
(gör.)
deszorpció
-»adszorpció.
determináció
fn. tkp. „határmegvonás”. 1. eleve elhatározás, 
szilárd elszánás. 2. eleve elrendeltetés, végzet
szerű adottság, szükségszerűen bekövetkező ál
lapot. (lat.)
determinál
előre meghatároz, eleve kijelöli a végkifejletet, 
(lat.)
determinizmus
elv, amely szerint a létet és a fejlődést a tudomá
nyos oksági viszonyok eleve meghatározzák, 
mégpedig nemcsak az élővilágban, de a társada
lomban is. -»szociáldarwinizmus. (lat.)
Detre László
(1906-1974) csillagász; Budapesten, majd Berlin
ben tanult, s 1929-től csillagászként működött. 
1943: a szabadság-hegyi vizsgáló igazgatója. 
1964-1968: tanszékvezető professzor. Kezdettől a 
változó csillagok periódusaival foglalkozott, s je
lentős felfedezésekre jutott. Kimutatta, hogy 
egyik periódusuk a Napnál is megfigyelhető. 
A nemzetközi csillagászati unió szakosztályi el
nöke volt. 
deus ex machina
[deusz] „isten a gépezetből”. 1. az ókori drámák 
rendezői utasítása: az istenfigurát gépezet emel
te a színpad fölé, amikor e csodás közbelépés 
volt hivatva továbbvinni a cselekményt. 2. átv. 
csodás, ill. az eseményekből nem következő be
avatkozás a dolgok menetébe, (lat.) 
deutérium
nehézhidrogén. A hidrogénatom-» nehezebb izo
tópja-», amelynek tömegszáma-»: 2. Atommagja 
a deuteron-», amely egy protonból-* és egy neut
ronból-» áll. Az oxigénnek a ~ mai alkotott ve- 
gyülete a nehézvíz, 
deuteron
a deutérium-» atommagja. Egy protonból-* és
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egy neutronból—► áll. Gyengén kötött atommag, 
ezért csak alapállapotban létezik.
Deuteronomium
tkp. „a törvény ismétlése”; Mózes 5. könyve a 
Bibliában. E gör.-lat. neve arra utal, hogy megis
métli és összefoglalja az előző könyvekben olvas
ható szabályokat és előírásokat.
devalváció
leértékelés; általában a forgalomban lévő papír
pénz leértékelése, (lat.)
Devecseri Gábor
(1917_1971) költő, műfordító; Budapesten végzett 
gör.-lat. szakon, 15 évesen kezdte verseit közölni, 
s Catullus-fordításával (1938) jeles műfordítóként 
mutatkozott be. Számtalan kiváló fordítása közt 
szerepel Homérosz Iliásza és Odüsszeiája. Ver
sei, fordításai formai tökélyre törekedtek, s prózá
ja derűs, életigenlő volt még hosszú betegsége 
alatt is. 
deviza
nemzetközi elszámolásban használt fizetési esz
köz (váltó, csekk stb.), külföldi fizetési eszköz, 
bankszámla-követelés.
devizabelföldi
belföldön lakó vagy több mint hat hónap óta bel
földön tartózkodó személy.
devizahatóság
a pénzügyminiszter, aki a devizahatósági jogkö
rét egyes feladatok tekintetében más szervekre 
átruházhatja (pl. Magyar Nemzeti Bank).
devizakülföldi
a külföldön lakó vagy több mint hat hónap óta 
külföldön tartózkodó személy.
devon
420-350 millió évvel ezelőtti földtörténeti időszak; 
megjelennek benne a szárazföldi növények, a 
harasztok közül a páfrányok bozótokká lesznek.
A tüdős halak megjelenése.
dezillúziós
illúziómentes, illúzióromboló, (lat.)
dezoxiribonukleinsav
-►DNS.
dezoxiribóz
öt szénatomos monoszacharid (pentóz), a dezoxi
ribonukleinsav (DNS-*) nukleonjainak-» egyik 
alkotója.
Dezséry László
(1914-1977) evangélikus püspök, publicista; Sop
ronban tanult teológiát, s 1938-1949 közt lelkész, 
1950-1956-ban a Déli Ev. Egyházkerület püspöke 
volt. 1941-től publikált. A Magyar Nemzet munka
társa volt 1957-től. Országosan ismertté a rádió
ban hetente elmondott lojális hétvégi jegyzetei 
tették. Az Országos Béketanács főtitkára volt 
1962-1966-ban. 
diadokhoszok
Alexander-» hadvezérei, akik halála után felosz
tották birodalmát és megalapították a helleniszti
kus királyságokat; Ptolemaiosz és utódai Egyip
tomban, Szeleukosz és utódai Babilonban és Szí

riában, Antigonosz utódai Makedóniában és Gö
rögországban uralkodtak.
diagenezis
az üledékek kőzetté válásának, megszilárdulásá
nak hosszú folyamata, -»üledékes kőzet, (gór.)
diakónus
fn. 1. szolga, templomszolga (az ősegyházban).
2. alpap, „diák” (gör.)
dialektika
vitatudomány. 1. az ókorban: az ellentmondó vé
lemények szembesítésének módszere az igazság 
kiderítésére. 2. a természet, a társadalom s a 
gondolkodás általános mozgás- és fejlődéstörvé
nyeinek tudománya, (gör.) 
dialógus
párbeszéd; drámában, elbeszélő műben a hosok 
véleménycseréje, amely lehetővé teszi a külön
böző vagy ellentétes nézetek bemutatását, ütköz
tetését. (gör.)
Diana
római szűz Hold- és vadászistennő, akit Artemisz- 
szel-» szoktak azonosítani.
Dickens, Charles
[dikensz csaalz] (1812-1870) ang. író; nagy tehet
ségét a szociális igazság érvényesítésének szol
gálatába állította. Regényei szegény és sorsüldo- 
zött emberek életét mutatták, s különösen a sze
gény és elhagyott gyermekek iránt keltett együtt
érzést. Kora legolvasottabb írói közé tartozott, de 
ma is szívesen olvassák, 
dicsőséges forradalom
így nevezték az ang. parlament döntését II. Ja
kab-» trónfosztásáról s Orániai Vilmos-» meghí
vásáról, majd az alkotmányos monarchia-* intéz
ményeinek létrehozásáról (1688). A ~ a polgári 
fejlődés akadályait elhárította s Anglia gyors fel- 
emelkedését hozta magával, 
didaktika
az oktatás, különösen az isk. oktatás elvi es gya
korlati kérdéseinek tudománya, (gör.)
didaktikus
1. a didaktikával-» foglalkozó. 2. oktató (pl. mo
dor); sokszor pej.: fontoskodó, tudálékos, (gör.)
Dien Bien Rhu
vietnami helység, amelynek elfoglalásával a viet
nami felkelők döntő vereséget mértek a fr. gyar
matosítókra 1954 májusában.
Dienes Valéria
(-1879—1978) mozgásművész, filozófus; Budapes
ten matematikát, fizikát, filozófiát tanult, Bergson 
fordítója és népszerűsítője volt, férjével együtt a 
Galilei-kör tagja. 1915-ben mozgásművészeti is
kolát nyitott, s ezt az 1919-1923-as emigráció után 
tovább vezette 1944-ig. Fordított ang. és fr. filozó
fusokat, közte Teilhard de Chardint. Élete végéig 
részt vett a szellemi életben, 
diéta
a rendi országgyűlések neve (-»kétkamarás); 
eredetileg „a gyűlés napja” értelemben, (lat.)
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differenciálatlan
nem különböző, azonos, változatok nélküli, (lat.)
differenciálhányados
az f valós függvényről feltesszük, hogy értelmez
ve van az a hely egy környezetében. Az f az a 
helyen differenciálható, ha az a helyhez tartozó 
különbségi hányadosának van véges határértéke 
az a helyen. Ekkor ezt a határértéket az f függ
vény a helyen vett differenciálhányadosának 
vagy deriváltjának nevezzük, szokásos jelölése: 
f'(a). A derivált geometriai jelentése: az y = f(x) 
görbéhez az (a; f(a)) pontban húzott érintő irány- 
tangense. 
differenciálódás
szétválasztódás; korábban egységes csoport fo
lyamatosan két vagy több megkülönböztethető 
részre oszlása, (lat.)
differenciált
különböző, változatos, (lat.)
diffrakció
elhajlás-*
diffúz idegrendszer
a csalánozók idegrendszere. A testfalban az ideg
sejtek lazán összefüggő hálózatot alkotnak. 
Egyetlen ponton ható ingerre az egész szervezet 
reagál.
diffúzió
anyagáramlás egy közegben a nagyobb koncent
rációjú helyekről a kisebb koncentrációjú helyek
re.
diffúz légzés
légzés légzőszerv nélkül a sejtfelületen vagy a 
testfelületen keresztül (egysejtűek, szivacsok, 
csalánozók, férgek). Különleges formája a bőr
légzés-*.
digit
tkp. ujj. 1. számjegy. 2. sz.tech. a digitális-* rend
szer legkisebb egysége: az adott számrendszer 
(pl. tízes, kettes stb.) bármely lehetséges számje
gye. (lat.)
digitális
sz.tech., műsz. számjegyes, számszerűsített.
digitális-analóg átalakító
műsz. készülék, mely adott digitális-* jelsoroza
tot olyan analóg jellé alakít, aminek mérőszáma 
egyenlő az adott digitális jel számértékével.
digitális áramkörök
műsz. olyan áramkörök, melyek bemeneti és ki
meneti jelei egyaránt digitális-* jelek, s a közöt
tük létesített kapcsolat egyértelműen meghatáro
zott. Leggyakrabban a kettes számrendszert 
használó típusokat alkalmazzák, 
digitális jel
sz.tech., műsz. időben és értékben egyaránt 
diszkrét-* jel.
digitális rendszer
műsz. olyan rendszer, melyben az információ 
számjegyek, ill. ezeknek megfelelő digitális je
lek-» formájában van továbbítva, tárolva, feldol
gozva.

digitális számítógép
műsz. olyan számítógép-*, amely számjegy-, ill. 
betűkombinációkból álló információkat hordozó 
digitális-» jelek feldolgozására alkalmas.
dihibrid keresztezés
olyan keresztezés, amelynél a szülő egyedek két 
alternatív tulajdonságpárban, pontosabban két 
allélpárban különböznek egymástól. (Pl. sárga
gömbölyű, ill. zöld-szögletes magvú borsó ke
resztezése.) 
díjkitüzés
meghatározott teljesítmény vagy eredmény létre
hozójának nyilvánosan kitűzött díj.
dikció
1. szónoklat. 2. irodalmi mű szónoki heve, stílusa.
3. színészi szövegmondás, (lat.)
Diké
az Igazságosság megszemélyesítése a gör. mito
lógiában.
diktál
1. tollba mond. 2. előír, megparancsol. 3. ütemet 
stb. ~ : példájával gyorsabb tevékenységre, já
rásra ösztönöz, (lat.)
diktátor
1. teljhatalmú hadvezér és elöljáró, akit a római 
köztársaságban végveszély idején nevezett ki a 
szenátus korlátozott időre. Helyettese a magister 
[-gisz-] equitum volt, vagyis a lovasság parancs
noka, emlékeztetve a korai időkre, amikor a ~ 
neve „magister populi" volt, vagyis a nép, a had
sereg parancsnoka. 2. átv. teljhatalmú, önkénye
sen kormányzó államférfi, (lat.) 
diktatórikus 
parancsuralmi, (lat.)
DIL
műsz. (-»dual-in-line.)
dilemma
választási kényszer két (kedvezőtlen) lehetőség 
közt. (gör.)
dilettáns
mn. tkp. (műalkotásokat) élvező. 1. felületes, hoz
zá nem értő. 2. fn. olyan személy, aki hiányos 
vagy felszínes ismeretek birtokában foglalkozik 
valamely tevékenységgel, (ol.)
dimenzió
1. méret. 2. térbeli kiterjedés. 3. 0 ~s: pont; egy 
~s: egyenes; két ~s: síkidom; három ~s: test. 
(lat.)
Dimitrov, Georgi
(1882-1949) bolgár forradalmár; 1933-ban a náci 
hatalomátvétel után koholt perben akarták ráfog
ni a Reichstag (a berlini parlament) felgyújtását, 
de bátor védekezése miatt fel kellett menteni. 
1935-ben a Komintern kongresszusán előterjesz
tette az új irányvonal: a népfrontpolitika tételeit. 
1946-ban bolgár kormányfő.
DIN
(= Deutsche Industrie-Norm) műsz. 1. Német Ipa
ri Szabvány. 2. az általa kidolgozott szabványok 
és ajánlások jelölésének előtagja (pl. DIN 45 500).
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Dinamic Noise Limiter
[dájnemik nojz limitöl műsz. dinamikus zajcsök
kentő = DNL áramkör-*.
dinamika
erő, mozgékonyság, lendület. 1. fiz. a mozgások, 
s az azokat előidéző erők tana. 2. elektro~ . az 
elektromos áram tana. 3. hangerősség tana. 
(gör.)
dinamikaexpander
műsz. a bemenetére érkező információk amplitu- 
dókülönbségeit növelő eszköz. A dinamikakomp
resszor-* ellentéte, ahhoz hasonlóan itt is meg
különböztethetünk alul vagy felül, ill. mindkét ol
dalon szabályozást. A szűk dinamikatartományu 
információs szakasz (pl. magnószalag) után lehet 
indokolt a használata, amennyiben előzőleg egy 
ugyanolyan szabályozási jellegű ~ volt beiktat
va.
dinamikakompresszor
műsz. a bemenetre érkező információ amplitúdó- 
különbségeit csökkentő eszköz. Alkalmazása ak
kor indokolt, ha az eredeti dinamikatartomány 
nagyobb, mint amit az információs csatorna (pl. 
magnószalag, hanglemez stb.) lehetővé tesz At
tól függően, hogy a kis szintű jeleket erősítjük, 
vagy a nagyszintűeket csökkentjük, megkülön
böztetünk alul- és felülszabályozott ~t. 
dinamikus
lendületes, mozgékony, -»dinamika.
dinamikus egyensúly
olyan állapot, amelyben látszólag nem történik 
változás, mert két ellentétes irányú folyamat 
egyenlő sebességgel zajlik.
dinamikus izomműködés
az izom -»működésére a viszonylag rövid ideig 
tartó összehúzódás, és az ezt ritmusosan kővető 
elernyedés jellemző. A szervezet számára elő
nyös, mert hatására fokozódik a vérkeringés, ja
vul az izom táplálása. Kevésbé fárasztó, mint a 
statikus izomműködés-*, 
dinamizmus
az avantgárd művészetben törekvés a mozgás, 
lendület ábrázolására, pl. a mozgás egymást kö
vető szakaszainak (az egymást követő filmkoc
kákhoz hasonló) ábrázolásával, (gör.)
dinasztia
egy őstől, egy családból származó uralkodók so
ra. (gör.)
dinasztikus , J „
dinasztiához-* tartozó, annak érdekeit nezo, 
uralkodói; átv. egy családhoz tartozó érdekek.
Diner-Dénes József
(1857-1937) politikus, publicista; külföldi egyete
meken tanult, majd művészettörténettel foglalko
zott; tanulmányai jelentek meg külföldi és hazai 
lapokban. Csatlakozott az SZDP-hez, és a tízes 
években szociológiai tanulmányokat közölt. 
A Károlyi-kormány külügyi államtitkára, a Ta
nácsköztársaság Párizsba küldte. Haláláig ott élt 
és dolgozott, a szocialista Léon Blum körében.

Dinnyés Lajos
(1901-1961) politikus; megalakulásától reszt vett 
a kisgazdapárt tevékenységében, 1931-1938-ban 
képviselőként. 1945 után a párt egyik vezetője; 
1947-ben miniszter, majd miniszterelnök 1948 de
cemberig. Erre az időre esik a nagyüzemek es 
egyházi iskolák államosítása, a szovjet-m. 
egyezmény megkötése. Lemondása után a Mező
gazdasági Könyvtár igazgatója.

műsz. két elektródával rendelkező áramköri 
elem: ha az anód ( + ), a katód (-) polaritású, 
akkor kis ellenállást mutatva vezeti az áramot, 
míg ellenkező esetben olyan nagy ellenállást ta
núsít, hogy az átfolyó áramtól általában eltekint
hetünk. így egyenirányítóként, kapcsolóeszköz
ként jól használható. Kivitelét tekintve egyaránt 
lehet félvezető-* vagy elektroncső-*.
Dionüszosz ............
a bor, a mulatozás, az életöröm istene a go . 
mitológiában. A világ és a társadalom rendjel 
szigorúan megtartató istenekkel ellentétben ~ a 
rend elleni lázadás, a részegség és a révület, a 
szabadosság istene.
dioptria . ...
optikai fogalom: egy lencse méterekben mert fó
kusztávolságának reciproka. Legelterjedtebben a 
szemészetben és szemüvegek készítésénél hasz
nálatos. Gyűjtőlencsék ~-Ja pozitív, szórólencsé
ké negatív szám. (Pl. egy 25 cm fókusztávolságú 
szórólencse -4 dioptriás.)
Diósy Ödönné Brüll Adél 
-»Léda.
Diószegi Sámuel
(1750-1813) botanikus, ref. lelkész; Debrecenben 
és Göttingenben tanult, 1789-től lelkész, majd es
peres, egyházkerületi főjegyző. Nevét a sógorá
val Fazekas Mihállyal együtt, Linné rendszere 
szerint írt füvészkönyve tette ismertté, amely 
nemcsak a hazai flórát írta le, de magy. kifejezé
seket használt, ill. újított a növénytanban. Az or
vosi nyelv újításával is foglalkozott.
Diószegi Vilmos
(1923-1972) néprajztudós; Budapesten tanult, 
1947-től a Néprajzi Múzeum munkatársa, 1963-tól 
az Akadémia néprajzi kutatócsoportjának főmun
katársa, osztályvezetője. Alapvető kutatásokat 
folytatott a m.ság ősi, samanisztikus hitvilágának 
körében, a magy. hagyományt elemezve, ot utján 
a helyszínen is tanulmányozva ázsiai nepek sá
mánizmusát, s értékelve ennek irodalmát. 
Dioszkurok
tkp. „az isten fiai" -»Kasztór és Poludeukész. 
(gör.)
DIP
műsz. (-»dual-in-line package.) [dual- in-lájn pe- 
kidzs],
diploid sejt
két homológ, kromoszómákból álló sorozatot tar
talmazó sejt (2n). Pl. az állatok és az ember testi

77



sejtjei, vagy a növények ivartalan fejlődési szaka
szának sejtjei.
diploma
tkp. „kettéhajtott irat". 1. uralkodói rendelet, le
irat. 2. ajánlólevél (amellyel a diplomatákat-» 
küldték idegen udvarokhoz). 3. egy. vagy más 
tanulmányi végzettséget, szakképzettséget vagy 
cím elnyerését igazoló ünnepélyes irat. (gör.) 
diplomácia
tevékenységének célja az állam külpolitikai tö
rekvéseinek megvalósítása és a nemzetközi kap
csolatoknak előnyös módon való alakítása.
diplomata
1. egy országnak más országban állomásozó kö
vete, akinek feladata, hogy saját országának és 
állampolgárainak érdekeit képviselje, szükség 
esetén védelmezze. 2. átv. sima modorú, ügyesen 
tárgyaló, tapintatos („diplomatikus") személy, 
-»diploma, (gör.) 
dipólantenna 
antenna-», 
dipólsugárzás
egy rezgő dipólus-» által kibocsátott elektromág
neses sugárzás. Jellemzője, hogy a sugárzás in
tenzitása a rezgés irányába nulla, a rezgés irá
nyára merőlegesen pedig maximális. A ~ lineári
san poláros-». Ilyen sugárzást bocsát ki a dipól- 
antenna-» is. 
dipólus
töltésszétválás jellemzésére szolgáló elektrodi
namikái alapfogalom. Mennyiségileg a dipólus- 
momentum-» jellemzi.
dipólus molekula
olyan molekula, amelynek van dipólusmomentu
ma-». Egy molekula dipólusmomentuma függ a 
benne lévő kémiai kötések polárosságától és a 
molekula szimmetriájától. (Pl. CF4 molekula dipó
lusmomentuma nulla, pedig a benne lévő köté
sek erősen polárosak.) -»kovalens kötés, 
dipólusmomentum
töltésszétválás mennyiségi jellemzésére szolgá
ló elektrodinamikái fogalom. Vektormennyiség. 
R távolságra szétvált q töltés dipólusmomentu
mának abszolút értéke qR, iránya pedig a szétvált 
negatív töltéstől a pozitív felé mutat, 
direktórium
1. igazgatóság. 2. Franciaország legfelsőbb álla
mi szerve 1795-1799 közt 3. a helyi tanácsok és 
más tanácsi szervek neve a Tanácsköztársaság 
idején, (lat.)
display
[diszplé] műsz. számítógépek, ill. az információ- 
feldolgozás és információátvitel elektronikus képi 
megjelenítésére alkalmas készülékek összefog
laló megnevezése.
disszimiláció
lebontás, a lebontó folyamatok-» összessége.
disszimuláns
főleg: betegségét eltagadó, magát egészséges
nek tettető (a szimuláns-» ellentéte), (lat.)

disszociáció
1. elválás, elkülönülés. 2. kém. megfordítható 
-»bomlás. 3. elektrolitos ~ molekulák vagy ion
kristályok pozitív és negatív ionokra való szétvá
lása oldás hatására; pl. a vízben oldott NaCI Na+- 
és СГ-ionokra bomlása, (lat.) 
diszacharidok
két monoszacharid-» molekulából felépülő szén
hidrát. Ilyen a maltóz (malátacukor), szacharóz 
(répacukor), (lat.)
diszciplína
fn. 1. fegyelem iskolások, katonák vagy más cso
port tagjai közt. 2. tudományág, tudományszak, 
(lat.)
diszjunkció
a „vagy" kötőszó matematikai használatának 
megfelelő logikai művelet. Ha A és В két állítás, 
akkor ezek diszjunkcióját így jelöljük: AvB. Az 
AvB állítás akkor és csak akkor hamis, ha mind 
A, mind pedig В hamis (egyébként igaz), 
diszkrepancia
fn. tkp. az együtthangzás hiánya; különbözőség, 
ellentmondás, (lat.)
diszkrét
1. különálló, elkülönült. 2. jó modorú, óvatos, nem 
fecsegő, (lat.)
diszkrimináns
az ax2 + bx + c = 0 (a/0) másodfokú egyenlet 
diszkriminánsa D = b2-4ac. Ez határozza meg 
az egyenlet megoldásainak a számát.
diszkusszió
mat.-i feladatok megoldásának fontos lépésé, 
amikor megvizsgáljuk a feladat megoldásainak 
számát az adatok függvényében.
Disznó-öböl
Bahia de los cochinos ; öböl a kubai tengerparton ; 
1961 áprilisában 1400 Amerikában felfegyverzett 
és kiképzett kubai emigráns itt szállt partra, hogy 
megdöntse a kubai Castro-kormányt. Négy nap 
alatt leverték és fogságba ejtették őket; több ha
sonló kísérlet nem történt, 
diszpergálódás 
-»Noszol. (lat.) 
diszperzió 
-»színszórás 
diszperziós kölcsönhatás
olyan vonzó kölcsönhatás, amely a nem poláros 
(apoláros) atomok, ill. molekulák között alakul ki. 
A ~ nem irányított, s nagyobb molekulák esetén 
nagyobb. A ~ erősebb, ha a kölcsönható moleku
lákban vannak delokalizált elektronok-» is. Pl. ~ 
tartja össze a biológiailag fontos lipid membrá
nok-» molekuláit is, és ennek hatására cseppfo
lyósíthatok (alacsony hőmérsékleten és nagy 
nyomáson) a nemesgázok, 
disztichon
[disztihon] egy hexameterből s egy pentameter- 
ből álló vers: Mintha nem / őstől / származ/nál, 
légy / tetteid / által - Őse csa/ládod/nak,// s a 
haza / áldani / fog. (Vörösmarty: ősök)
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disztributivitás
a szorzás az összeadásra nezve disztributív, 
azaz bármely a, b és c valós számra igaz, hogy 
(a + b) c = a-c+b c. Ez azt jelenti, hogy osz- 
szeget tagonként szorozhatunk egy számmal.
ditirambus ...
1 eredetileg Bakkhosz ünnepén a szaturoszok 
kórusa által énekelt vidám, vad kardal (-szatír).
2. gyors ütemű dal 3. átv. költői műfaj: hasonló 
hangulatú, csapongó, lelkendező költemény, 
(gór.)

(1851-1945) színész, színigazgató; 1887-től a ko
lozsvári színház igazgatója, 1896-ban a pesti Vig- 
színház első igazgatója lett. Nagy hatással volt a 
színház programjának, színészi Gardajana , a 
realista játékstílusnak kialakítására. 1903-tol a 
színészképző isk. vezetője is volt.

?kperszTtägazäs. Bioi. az evolúció- szétágazó 

iránya. Egy élőlénycsoportbol (populáció, faj) az 
evolúció során kisebb-nagyobb mértékben eltérő 
élőlénycsoportok alakulnak ki. Pl. ~val alakultak 
ki az őshüllőkből a mai hüllők, madarak es emlő

sök.

sokféleség, a társulásokra jellemző sajátosság, 
mely azt mutatja, hogy egyrészt hányféle faj po
pulációi- alkotják a társulást (fajgazdagsag-), 
másrészt hogy az egyes populációkat hány egyed 
alkotja.
Dmitrij, Donszkoj „ ... .
moszkvai nagyfejedelem (1359-1389); Kulikov - 
nál (a Don mellett; innen mellékneve) megverte 
az Arany Horda- tatár seregeit (1380), s ezzel 
döntő lépést tett a tatár uralom alóli teljes felsza
badulás felé.
DNL áramkör
műsz. a Philips cég szabadalma. Olyan zajcsök
kentő eljárás, amelyet magnóknál lejátszáskor 
alkalmaznak, s csak a beállított jelszint alatti ma
gas hangoknál lép működésbe. Az ennél nagyobb 
szintű jelek változatlanul jutnak át rajta, azonban 
a kisebb szintű magas hangokat ellenfázisu osz- 
szegezés segítségével kioltja. A hangelfedes je
lenségét és a zaj frekvenciafüggését használjak

ki.

biok, kém. dezoxiribonukleinsav, örökítőanyag és

aSSî»
szervekben- (színtestek-, mitokondnumok-) 

található.
DNS-polimeráz
a DNS replikációját— katalizáló enzim.

Dobi István

SBSSF&drasztszövetség szervezőtitkára, majd 1945-től ha-

1959-től az MSZMP tagja, KB-tag.
Dobó István
(kb 1500-1572) várkapitány, nagybirtokos. Leg-

rege és a várba szorult környékbeliek & sokszor 
nagyobb támadó sereggel szemben helytálltak, s 
ezzel az egész Felvidéket megvédték^ Sza- 
mosújvárt és Dévát kapta jutalmul Ferdinandtol. 
Erdély vajdája is volt, később Léva kapitánya.
Dobrovits Aladár ,
(1909-1970) egyiptológus, művészétté rtenesz, 
Budapesten tanult, 1934-től a Szépművészeti Mu- 
zeum munkatársa. Részt vett a magy. eMertéhás- 
ban, majd katonaként fogságba esett. Hazaterve 
a Szépművészeti Múzeum antik osztályának ve
zetője, az állandó egyiptomi kiállítás rendezője, 
majd az Iparművészeti Múzeum főigazgatója, 
egy. tanár. Kiváló egyiptológus, népszerű pro
fesszor volt.

1 tévedhetetlen, a hívekre feltétlenül kötelező, 
vitathatatlan egyházi tanítás. 2. olyan nem egyhá
zi tanítás, amelyet erő és tekintély alapján az 
egyházi dogmákhoz hasonló tévedhetetlenseggel 
igyekeznek felruházni, (gör.) 
dogmatizmus
1. dogmákat- hirdető, követő irányzat, ^ellen- 
véleményt, ellentmondást nem turo, tekintélyelvű 
irányzat.
Dohnányi Ernő
(1877-1960) zongoraművész, karmester es zene-

tői a berlini főisk. zongoratanára, 1916-tól a buda
pesti akadémia tanára, majd igazgatója. Aklasz- 
szikus ném. zene nagy tolmácsolja volt. A 40-es 
években Ausztriában, Argentínában, majd az 
Egyesült Államokban élt, sokfelé turnézott.
Doktor Sándor
(1864-1945) orvos, politikus; a szazad elején kap
csolódott a radikális mozgalomhoz. 1918: a pécsi 
Nemzeti Tanács elnöke; 1920: egyik vezetője Ba
ranyában a szerb megszállás ellen küzdő mozga
lomnak. 1921-ben a Vajdaságba emigrált ott о - 
vosként s az illegális kommunista mozgalomban

doktrínaAmely közösség: egyház, állam, párt stb rogzi
J - . ... I.^*X** ПЯТ 1
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doktriner
a doktrína-» alapján álló, ahhoz ragaszkodó sze
mély.
dokumentál
1. hiteles okmányokkal, adatokkal bizonyít. 2. vmely 
közléshez néhány bizonyítékot mellékel.
dokumentum
1. okmány; hiteles, bizonyító erejű irat. 2. illeté
kes testület által megszövegezett, hivatalos hatá
rozat. (lat.)
Dolby-A rendszer
műsz. az analóg hangtechnikai stúdiómagnetofo
noknál alkalmazott zajcsökkentő eljárás, mely a 
hangfrekvenciás tartományt több sávra bontva, 
felvételkor sávonként eltérő mértékű kiemelést 
ad a kis szintű jeleknek (kompresszió). Lejátszás
kor ezekre ugyanilyen mértékű jelszintcsökken- 
tést alkalmazva (expanzió) az eredeti dinamikavi
szonyok helyreállnak, azonban a magnószalag 
által lerontott jel-zaj viszony javul.
Dolby-B rendszer
műsz. zajcsökkentő eljárás magnetofonokhoz. 
A módszer lényege megegyezik a Dolby-A rend
szerrel-», azonban itt nem osztják sávokra az 
átvitt frekvenciatartományt: egy meghatározott 
küszöbfrekvenciától felfelé egyetlen széles sávú 
fokozat végzi a szabályozást. így az áramkör 
olyan kis méretű és olcsó lett, hogy széles körben 
elterjedt a közhasználatú (főleg kazettás) magne
tofonokban.
Dolby-C rendszer
műsz. zajcsökkentő eljárás magnetofonokhoz. 
Lényegében véve két sorosan kapcsolt Dolby-B-» 
egység alkotja. Ebből adódóan működési elve is 
megegyezik azzal, zajcsökkentő hatása azonban 
fokozottabb. Csak zajosabb szalag (kazetta) ese
tén indokolt a használata, mert fokozottabban je
lentkeznek a Dolby-B rendszer járulékos hatásai : 
hangelszíneződés, tranziens hibák stb. 
Dollo-törvény
az evolúció során az egyszer már elvesztett szer
vek nem alakulnak teljesen vissza, azaz az evolú
ciós változások visszafordíthatatlanok.
dolmen
nyugat-európai történelem előtti építmény: több, 
oszlopként szolgáló kőszálra helyezett nagyobb 
vízszintes kőlap. Valószínűleg síremlékül építet
ték.
dologi jog
azon jogszabályok összességét foglalja magába, 
melyek a vagyon, az embert megillető pénzben 
kifejezhető jogok és kötelezettségek megszerzé
sével kapcsolatosak.
Domanovszky Endre
(1907-1974) festőművész; D. Sándor történész fia. 
Budapesten tanult, s már a húszas évek végétől 
feltűnést keltettek egyéni látású, de régi és távoli 
(keleti) művészetekhez kapcsolódó kompozíciói. 
Szívesen foglalkozott kárpitok és szőnyegek ter
vezésével, freskókkal, pannókkal is. Utolsó évti

zedeiben a munka, a munkások felé fordult érdek
lődése. A főiskola tanára is volt.
Domanovszky Sándor
(1877-1955) történész, egy. tanár; 1909-től a bu
dapesti egyetem magántanára, 1914-től profesz- 
szora. Művelődéstörténettel, középkori magy. 
történelemmel foglalkozott, ezen belül gazdaság- 
történettel. A Századok szerkesztője (1913-1943), 
a Történelmi Társulat alelnöke. Az adatokhoz va
ló ragaszkodás jellemezte alapos tanulmányait; 
nagy súlyt helyezett a történész utánpótlás neve
lésére.
domború lencse
lencse-»
dominál
uralkodik, (lat.)
domináns
mn. uralkodó, főszerepet játszó (pl. ~ hangzat, 
szín), (lat.)
domináns-recesszív öröklődés
az öröklődésnek-» az a fajtája, amikor eltérő fe- 
notípusú-» homozigóta szülők összes utódjának 
(Fi) fenotípusa az egyik szülőével egyezik meg.
domináns tulajdonság
uralkodó tulajdonság, mely a heterozigóta-» fe- 
notípusában megjelenik.
dominátus
a dominus = úr szóból: a késői római császárkor 
Diocletianus-» idejétől; a császárok ekkor már 
korlátlan hatalmú uralkodók, (lat.)
dominikánusok
Szt. Domonkos (1170-1221) által 1216-ban alapí
tott szerzetesrend ; amelynek tagjai tökéletes sze
génységben élnek (koldulórend), prédikátorok
ként is kitűntek. A rend adta a Szent Inkvizíció 
vezetőit is. 
dominó
1. számozott „kövekkel" játszott társasjáték. 2. a 
személy arcát rejtő álarc, csuklya, köpeny álar
cosbálokon. 3. az álarc mögött rejlő személy.
Domitianus
[-ciánusz] (51-96) római császár (81-96); Vespa
sianus fia. Kegyetlen uralmának orgyilkos vetett 
véget.
Dómján Edit
(1932-1972) színművész; Budapesten tanult, né
hány évig Szegeden, majd Budapesten, 1964-től 
a Madách Színházban játszott. Tehetsége, szere
pein átsütő rokonszenves, elfogulatlan egyénisé
ge, kedvessége nagy sikereket, népszerűséget 
szerzett számára. Számtalan főszerepet játszott, 
musicaltől antik tragédiákig minden műfajban. 
Filmszerepek, tv-játékok országszerte ismertté 
tették.
Domonkos, Szt.
-»dominikánusok.
Donders-modell
az emlősállatok és az ember légcseréjében a 
mellüreg tágulásának és szűkülésének jelentősé
gét szemléltető kísérleti összeállítás.
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donqaboltozat
két párhuzamos fal átboltozása fekvő felhenger 
formában.
Donizetti, Gaetano -t
r-cet-1 (1797-1848) olasz zeneszerző; 64 operat 
szerzett, közülük sokat (pl. a Lammermoor, Luc
át, a Don Pasqualét) ma is műsoron tartanak.
Don Juan . .
[huan vagy zsuanj. 1. legendás sp. nemesek, 
erkölcstelen életet folytatott. 2. atv. nocsabász, 
állhatatlan férfi. Ol. megfelelője Don Giovanni 
[dzso-]. (sp.)
a°2. magy. hadsereg állása a ném. hadrendben 
1942-ben. A sztálingrádi csata- vege kozeledte- 
vel szovjet támadás indult Voronyezs irányában, 
s a rosszul felfegyverzett, alacsony harci erköl
csű, rosszul vezetett magy. hadsereg rendezetten 
visszavonulásba kezdett. A veszteség halottak
ban, sebesültekben és foglyokban mintegy 
150 000 fő volt néhány hét alatt.

ad™'adakozó. 1. véradó; szervátültetésnél a 
szerv eredeti gazdája. 2. kém. hrdrogenkotesnel 
a hidrogénatomot adó molekula; -akceptor. 
(lat.). 3. —szennyezett félvezetők.
donorszennyezés
elektrontöbblettel rendelkező atomokkal való 
szennyezés (-»szennyezett félvezetők).
Don Quixote
Quijote-»Cervantes, Miguel de.
Doppler-hatás r
a megfigyelőhöz képest mozgó hullamforras ese
tén a megfigyelt hullám-» látszólagos frekvenciá
ja-» eltér a hullámforrással együtt mozgo vo
natkoztatási rendszerben mért frekvenciától. 
Közeledő hullámforrás esetén magasabb, távo
lodó esetén alacsonyabb a megfigyelt frekven

cia.

1. gör. törzs és tájszólás; a—oka kozep-gor.or- 
száqi Doriszból kiindulva meghódítottak a Pelo- 
ponnészoszt és a déli szigeteket. 2. kora,, egysze- 
rű oszloprend a gör. építészetben. 3. hangsor.
Dormándi László
(1898-1967) író, műfordító; a Pantheon Kiadó 
igazgatója, s az Új lexikon szerkesztője volt Re- 
qényeket írt, Thomas Mann, Stefan Zweig, Lion 
Feuchtwanger műveit fordította. 1939-ben Párizs
ba költözött, s franciául is sikeres regényeket irt. 
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics 
(1821-1881) orosz író, életútja során forradalmár
ként szibériai száműzött is volt, élete végen azon
ban megtagadta monarchia-ellenes nézeteit. Vi
lághírű regényei Bűn és bűnhödés, A felkegyel
mű Karamazov testvérek lélektani elemzesu 
mélységével s a kimondhatatlan dolgok kimondá
sával hatnak.
Dovzsenko, Alekszandr ...
(1894-1956) ukrán filmrendező. Leghíresebb film-

kormánytagok hivatala található.

SSrip
biológiai hatást pedig a dózisegyenérték-.ШЩ1
ra pedig 1 és 10 közé (energiától függően). Egysé
ge a sievert (Sv).
Dózsa György

—»
végezték.
Döbrentei Gábor .....
(1785-1851) író, tudományszervező, itthon, Wit 
tenbergben, Lipcsében tanult. Az Erdély, Magyar 
Museum szerkesztőjeként meghirdetett pa^ 
tára írta Katona a Bánk bánt (1818); az Akadémia 
első titkára (1831-1836). Fokozatosan élsz,getelo- 
dött a reformnemzedéktől, szembekerült az uj 
eszmékkel. Színműveket, köztük Shakespeare- 
drámákat fordított, kisebb műveket irt.

EiErsss:.1"»1. 
—-м-йяк
lésügyi miniszter. 1960-ban szektáns tevékenysé
gért kizárták a KB-ból, majd 1962-ben a pártból is.
Dövényi Nagy Lajos
(1906-1964) újságíró, rádióbemondo; uszító zsi
dóellenes regényéről, színdarabjáról lett hírhedt. 
Mint háborús bűnöst elítélték. 1956-ban megszö
kött a börtönből, majd újra jelentkezett; csakha
mar szabadon engedték.

Mmhra], 1. ógör. súly, Athénben kb. 4,4 g. 2. ilyen 
súlyban vert ógör. ezüstpénz. 3. a mai gór. pénz 
egység neve.
^rêlk'fœn^szl (kb. 1540-1596) angol tengerész,

a spanyol flotta elleni sikeres támadásai tette



híressé. Az első angol tengerész volt, aki körülvi
torlázta a Földet.
DRAM
(= Dinamic Random Access Memory) [dinemik 
rendöm ekszisz memöri] műsz. dinamikus írható
olvasható tár. A SRAM->-tól annyiban különbö
zik, hogy csak igen rövid ideig (néhány msec-ig) 
képes a tárolt információ megőrzésére, így a tel
jes tartalmát rendszeresen ki kell olvasni és újra
írni: ezt frissítésnek nevezzük, s a hozzáférési 
idő—* növekedésével jár. A SRAM-»-nál olcsóbb 
integrált áramkör-*, 
dráma
fn. tkp. cselekedet. 1. darab, amit azért írtak, hogy 
színészek színpadon eljátsszák. 2. maga a szín
padi játék. 3. átv. feszült, fordulatos történet, ese
mény. (gór.)
dramaturg
rendszerint drámaelméleti és -történeti képzett
ségű színházi, filmgyári szakember, aki a műsor
ba szánt darabokat kiválasztja, s előadásuk elő
készítésében is közreműködik, (gór. er.)
dravida
a dél-indiai és sri-lankai őslakosság neve, illetve 
nyelve, (ind.)
Dreher Antal
(1841-1921) osztrák sörgyáros; a kőbányai sör
gyárat nagyüzemmé fejlesztette, s megszer
vezte a magy. sörkartellt. Az osztrák felsőház 
tagja volt.
Drewett, Norah
Kresz Gézáné (1882-1960) ang. zongoraművész
nő; a századfordulótól Európa-szerte hangverse
nyezett. Férjével 1923-1935 közt Kanadában élt 
és ott működtek, az ottani zenei élet fejlődésében 
nagy szerepet játszottak; 1935-től Budapesten; 
1947-1959-ben újra Kanadában dolgoztak. De
bussy, Ravel kiváló tolmácsolójaként tartották 
számon.
Dreyfus, Alfred
[-fusz] (1859-1935) fr. katonatiszt; 1894-ben elítél
ték azzal a váddal, hogy hadititkokat árult el a 
ném.eknek. Perében nagy szerepet játszott, hogy 
a tisztikar egy része zsidó volta miatt előítéleteket 
táplált ~ iránt. Zola tiltakozására ügyét felülvizs
gálták, s ártatlanságát kiderítették, 
drinápolyi béke
1568. febr. 17-én I. Miksa-» és a török közt: elis
merte a Mo.-i török hódítás terjeszkedését s az 
ország területi veszteségeit.
Drugeth Bálint
(1577-1609) felvidéki református nagybirtokos; a 
kamara perbefogta, hogy birtokait megszerezze, 
ezért Bocskai mellé állt, aki a Mo.-i hadak pa
rancsnokává tette. 1608-ban országbíró; hirtelen 
halálát mérgezésnek tulajdonította a közvéle
mény.
Drugeth Fülöp
(7-1327) hadvezér; fr. vitézként Anjou Károly kí
séretében érkezett Magyarországra, s itt a király

bizalmasaként nagybirtokos, főispán, 1323-tól ná
dor lett.
Dryopithecus
[-pitekusz] a mai emberszabású majmok mintegy 
20-25 millió évvel ezelőtt élt őse. Hozzá hasonló 
lehetett az emberszabású majmok és az emberfé
lék közös őse is.
Dsida Jenő
(1907-1938) költő, író; a két háború közti erdélyi 
magy. irodalom kiemelkedő művésze. Több ver
seskötet, útirajz, sok műfordítás alkotja életmű
vét. Folyóiratokat is szerkesztett. Fiatalon, szívbaj 
következtében halt meg. 
dual-in-line
[duál-in-lájn] műsz. két egyenes sorban elrende
zett kivezetésekkel rendelkező integrált áramköri 
tokozás elnevezése. Rövidítve is használatos: 
DIL, DIL-tokozás. A lábszám általában páros: pl. 
8, 14, 16, 48 stb. A lábak között egy soron belül a 
távolság 2,5, ill. 2,54 mm. 
dualista monarchia
a kiegyezés (1867) utáni osztrák-magy. monar
chia kettős rendszerére utaló jelző (-»dualiz
mus); utalt a ném. és a magy. elem kettősségére 
is. A ~ sajátos perszonálúnió-» volt a hadüggyel 
és külüggyel, meg az ezekhez tartozó pénzügy
gyei, mint közös ügyekkel, amelyekről az osztrák 
birodalmi gyűlés és a magy. országgyűlés 60-60 
tagú delegációjának-» közös ülése döntött, 
dualizmus
1. kettős rendszer. 2. az Osztrák-Magyar Monar
chia (1867-1918) rendszere: az osztrák és a 
magy. állam kettősségen nyugvó államalakulat.
3. olyan gondolati rendszer, amely két végső elv
re, pl. az anyagira és a szellemire, s kettőjük 
kölcsönhatására épül. 4. olyan vallási tanítás, 
amely jó és rossz Isten, III. Isten és Ördög tevé
kenységéből, ill. ellentétéből vezeti le tanítását, 
(lat.)
Dubőek, Alexander
(sz. 1921) szlovák politikus; 1968 elején a Cseh
szlovák Kommunista Párt főtitkárává választot
ták, s az azévi „prágai tavasz" az ó főtitkársága 
alatt zajlott le. Leváltása után hivatalnoki munkát 
végzett.
Dubois, Eugène
[düboá] (1858-1940) holland őslénytantudós, or
vos. Az ember származásának kutatója. Szumát- 
ra és Jáva szigetén végzett ásatásokat és 1891- 
ban Jáván a Solo folyó partján Trinil község mel
lett megtalálja a majom és az ember közötti „hi
ányzó láncszemet" a korábban Pithecanthropus 
erectusnak (felegyenesedett majomember, jávai 
előember), ma Homo erectusnak nevezett jávai 
embert.
Du Bois-Reymond, Emil
[dü boá] (1818-1896) német élettantudós. Az 
elektrofiziológiai kutatás egyik úttörője. Alapvető 
kutatásokat végzett az izom- és idegrendszerben 
lejátszódó biofizikai jelenségekkel kapcsolatban.
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dúc
idegsejt-csoportosulás a környéki idegrendszer
ben.
dúcidegrendszer
a gerinctelen állatok központi idegrendszere-»
Az idegdúcokat idegrostokból álló kötegek dúc- 
lánccá kapcsolják. A test elülső részén dúcok 
tömörülésével kialakul az agy.
Duczynska Ilona
(1897-1978) forradalmár; 1915-ben csatlakozott a 
Galilei-körhöz: eltanácsolták az iskolából. Zü
richben mérnöknek tanult. 1917-ben a zimmer- 
waldi kiáltványt hazahozta, és tüntetést szerve
zett- bebörtönözték. A KMP, a budapesti munkás
tanács tagja volt, majd Bécsben harcos baloldali. 
Férje Polányi Károly-» volt. Az 1934-es Schutz- 
bund-felkelés után 1936-ban Angliába, később 
Kanadába költözött. Férjével magy. antológiát 
szerkesztett, több fontos könyvet írt.
Dudich Endre
(1895-1971) magyar zoológus. Fejlődéstörténeti 
állatrendszere nemzetközi jelentőségű. A Duna- 
kutatás magyarországi kezdeményezője és szer
vezője. Programot dolgozott ki hazánk állatvilá
gának rendszeres feltárására. Jelentősek bioco- 
nológiai és barlangbiológiai kutatásai is.
Dugonics András
(1740-1818) szerzetes, író; mint piarista a nagy- 
szombati egyetemen tanított, s azzal együtt Budá
ra, majd Pestre költözött. Fő műve az 1788-ban 
megjelent Etelka c. regény, amely olvasóit az 
elképzelt dicső múltba viszi ; erőszakolt és muve- 
szietlen fordulatai ellenére óriási sikert aratott. 
Hasonló szintű színművei is sikeresek voltak. 
Dugovics Titusz
(7-1456) harcos Hunyadi János seregeben, Nán
dorfehérvár védelménél egy törököt, aki feljutott 
a várfal tetejére, magával együtt a mélybe sodort. 
Fiát Mátyás király birtokkal jutalmazta apja hős
tettéért.
dukál . ,,
aranypénz 3,44 g tiszta aranytartalommal; a 17.
sz.-tól verték Mo.-on.
Dulong-Petit-törvény
kristályok mólhőjének értékére vonatkozó sza
bály Elegendően magas hőmérsékleten (de meg 
az olvadáspont alatt) valamennyi kristály mólhoje 
egyenlő. Ez a szabály egy egyszerű modell alap
ján értelmezhető: a kristály rácspontjaiban ulo 
atomok a tér mindhárom irányában harmonikus 
rezgést végezhetnek, s így szabadsági fokuk-» 
száma 6. Az ekvipartíció-tétel-* alapján hőmér
sékleti egyensúlyban a kristály egy atomjára 3 kT 
energia esik. Ettől a szabálytól alacsony hőmér
sékleteken eltérések tapasztalhatók (-»Einstein- 
kristály).
Dulovits Jenő
(1903-1972) fotóművész, operatőr, feltaláló; Bu
dapesten tanult, majd matematikát tanított, de 
már a 30-as évek elején nevet szerzett, mint az

ellenfényes fotótechnika („m. stílus”) művészi 
terjesztője. Szöts István filmjeinek operatőre volt. 
Feltalálta a Duto lágyító előtétet, s a ma legelter
jedtebb tükörreflexes, kisfilmes kamerát (Duflex, 
1948; a Gamma gyártotta.).
Dunai Szövetség
Konföderáció; Kossuth terve az 1848-1849-es ta
pasztalatok alapján Magyarország, Szerbia, Hor
vátország és Románia államszövetségéről: e ki
sebb népek csak így állhatnak ellent a határos 
nagyhatalmak nyomásának. Tervéhez hozzátar
tozott a hazai nemzetiségek jogait biztosító kiuta
sai terv-» is. A ~ végleges változata 1862-ben 
készült el, s itthon ellenségesen fogadták.
Duncan, Isadore .
[danszen izador] (1878-1924) híres amerikai ba
lettművésznő, aki természetes mozgásával meg
újította a táncművészetet.
Dunkerque
[dünkerk] fr. városka a La Manche [la mans] csa
torna partján; a fr. seregek küszöbön álló össze
roppanása előtt, 1940 május végén itt szerveztek 
meg a szövetséges csapatok átkelését a csupán 
40-50 km-re lévő ang. kikötőkbe. 200 000 ang., 
120 000 fr. és szövetséges katonának sikerült az 
átkelés, noha a ném. csapatok repülői, később 
ágyútüze is akadályozta, 
dúsítás
valamilyen radioaktív készítményben egy adott 
izotóp relatív mennyiségének növelése. Urán-235- 
ben dúsított uránt használnak pl. az atomreakto
rokban-». Az izotópok szétválaztása nehéz fel
adat, mert azok kémiai szempontból azonosan 
viselkednek. A szétválasztásra kétféle módszert 
használnak: az egyik az ultracentrifugálás, a má
sik a diffúziós eljárás. Mindkettő az izotópok to- 
megkülönbségén alapszik. A dúsítás drága és 
eszközigényes folyamat, ezért dúsítóművet csak 
bizonyos kapacitás fölött érdemes létesíteni. 
Mindemellett nemzetközi biztonsági előírások 
korlátozzák a dúsítóművek építését, mert ezekkel 
olyan összetételű nukleáris fűtőanyagot is elő 
lehet állítani, amely atomfegyverek készítését te
szi lehetővé.
Dutka Ákos
(1881-1972) újságíró, költő; Nagyváradon volt új
ságok munkatársa, ott jelent meg 1904-ben első 
verseskötete is. 1906-tól Adyval volt barátságban. 
Versei Adyéi mellett szerepeltek a Holnap antoló
giában (1908). 1918-tól sajtóelőadó volt a Külügy
minisztériumban, 1939-1943-ban a Friss Újság 
szerkesztője volt. Nagyváradi éveiről írta A Hol
nap városa c. könyvet (1955). 
duzzadóhely 
állóhullám-»
dühközpont . ^
a hipotalamusz-» szimpatikus hatású, heves ér
zelmi reakciókat kiváltó magcsoportja, 
dülmirigy 
—»prosztata.
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Dürer, Albrecht
(1471-1528) ném. festő, fa- és rézmetsző. Apja 
magy. származású volt (Ajtósi). ~ Nürnbergben 
született és tanult. Ifjúkori itáliai utazását követő
en készítette első nagy sikerű metszeteit. Újabb, 
velencei tanulmányok után mint festő is a legkivá
lóbbak közé került. A reformáció időszakának 
egyik legnagyobb hatású művésze.
Dürrenmatt, Friedrich
(sz. 1921) svájci drámaíró; szellemes és elgon
dolkoztató színműveit (A fizikusok, A nagy Romu
lus stb.) világszerte játsszák.
Dvorak, Antonin
[dvorzsák] (1841-1904) cseh zeneszerző; mint ze
nekari zenész kezdte pályáját, csakhamar azon
ban tehetségét felismerték, s mint orgonaművész 
és zeneszerző lett híressé. Zenéjében a cseh 
nemzeti dallamkincs is szerepet kapott. Számos 
szimfonikus és kamaradarabot, operát is szer
zett.
dzsembori
1. indián törzsek békés, barátságos összejövete
le. 2. cserkészek világtalálkozója, (ind.)
dzsentri
1. Angliában gentry: birtokos, módos nemes, aki 
birtoka jövedelméből él. 2. átv. Mo.-on: birtokos 
vagy birtoktalan nemes; gyakran vármegyei vagy 
más állás jövedelméből tartja fenn magát, de más 
~-kkel tartja a szoros kapcsolatot s összekötteté
sei révén vagyontalanul is az uralkodó osztály 
tagja, (ang.)
Dzsingisz kán
eredetileg: Temudzsin (1162-1227); a Mongol Bi
rodalom megalapítója és uralkodója (1206-1227). 
Először a belső-ázsiai mongol törzseket szervez
te meg, mint birodalma magját, azután meghódí
totta Észak-Kínát, Pekinget (1215), majd Nyugat- 
Ázsiát (1219-1225). Halálakor birodalma a Csen
des-óceántól a Kaszpi-tengerig terjedt; hódításai 
nyomán virágzó tartományok, kulturális közpon
tok pusztultak el.

E
EBCDIC
(= Extended Binary Coded Decimal Interchange 
Code) [eksztendid bineri kód id deszimel inter- 
cséndzs kód] sz.tech., műsz. kiterjesztett bináris 
kódú decimális átalakító kód.
Ebla
korai kanaánita városállam az I. e. III. évezred 
derekán Ugarittól-» keletre; romjai közt sok ék
írásos, részben kanaáni-» nyelvű táblácskát ta
láltak.
EBU(= European Broadcasting Union) [ej-bí-jú; juro- 
pien bródkaszting junion] az európai műsorszó
rók szövetségének elnevezése.

Eccles, Sir John Carew
(sz. 1903) ausztrál orvos, idegélettan kutató. Fő 
kutatási területe a szinapszisok-» szerkezetének 
és működésének vizsgálata. Nevéhez fűződik a 
mozgatóidegsejtek nyugalmi potenciáljának 
meghatározása is. Kisagykutatásai is alapvető 
jelentőségűek. (Nobel-díj 1963.)
Eckhardt Sándor
(1890-1969) irodalomtörténész, nyelvész; Buda
pesten, Párizsban tanult, s az Eötvös Kollégium
ban tanított, 1923-1958 közt a fr. nyelv és irodalom 
professzora a budapesti egyetemen. Francia-m. 
nagyszótárt (1936) és nyelvtant írt, de foglalkozott 
magy. irodalomtörténettel is, különösen Balassi 
és kortársai, köztük Rimay (1955) kiadásával, ku
tatásával.
Eckhardt Tibor
(1888-1972) kisgazdapárti politikus; Budapesten, 
Berlinben, Párizsban tanult, 1919-től az ellenfor
radalmi kormány sajtóelőadója. 1922: a Keresz
tény Kisgazdapárt képviselője, az Ébredő Magya
rok Egyesület egyik alapítója, 1930-tól a Függet
len Kisgazdapárt tagja, majd elnöke. A ném. ori
entáció ellenzője volt; 1940-ben Teleki megbízás
sal Amerikába küldte; ott maradt haláláig.
Eddy, Mary Baker 
-»Christian Science, 
éden
1. édenkert a Biblia szerint az a paradicsomi 
vidék, ahol az első emberpár a teremtés után és 
bűnbeesésük előtt élt, s ahonnan aztán Isten 
száműzte őket. 2. átv. paradicsomi vidék, gyönyö
rű, dúsan termő hely.
Eden, Robert Anthony
[ídn entoni] (1897-1977) ang. államférfi; 1938-ban 
lemondott külügyminiszteri tárcájáról, mivel 
Chamberlain-» erélytelen politikáját helytelení
tette. A második világháború kitörése után Chur
chill-» kormányában újra helyet kapott, 
edénynyaláb 
-»szállítónyaláb.
Edison-effektus
ha fémet felizzítunk, akkor a megnövekedett hő
mozgás miatt a fémből elektronok lépnek ki, és a 
fém körül egy elektronfelhőt alkotnak. Ezen az 
elven működik a katódsugárcső-».
Edison, Thomas Alva
[edözön tamesz elve] (1847-1931) amerikai felta
láló; nagy technikai és üzleti érzékkel 1200 sza
badalmat alkotott; köztük mindennapi életünk 
olyan fontos tárgyai, mint az izzólámpa, a mozgó
kép, az elektroncső s az első hangrögzítő, a fo
nográf fűződnek nevéhez, 
editálás
műsz. szerkesztés, rendezés.
editáló készlet
műsz. szerkesztőrendszer.
editáló magnó
műsz. a szerkesztőrendszer-» felvevőkészüléké
nek elnevezése. Mivel képes a lejátszókészülék-
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hez igazítani működését, ezért szokásos meg a 
slave- [szlév-] (szolga-) készülék megjelölés is, 
míg a lejátszó a master- [meszto-] (mester- 
)magnetofon.
Editing System
[editing szisztem] műsz. szerkesztorendszeré.

(1239-1307) ang. király (1272-1304) ; az addig füg
getlen királyságnak, Walesnek [vélz] meghódító
ja (1284). Skócia meghódítására irányuló terve, 
kudarcot vallottak. - óta viselik az ang trón oro- 
kösei a walesi herceg címet; Arany Janos róla 
írta nevezetes balladáját, A walesi bárdokat.
Edvi Illés Aladár
(1870-1958) festő; Budapesten, Párizsban, Lon
donban tanult, 1891 óta állított ki. Különösen falu
si életképei, valamint akvarelljei arattak sikert 
A Képzőművészeti Iskola tanára volt. Könyveket 
is szívesen illusztrált.
EEG - elektroenkefalogram
az agykéregről elvezetett potenc,átváltozásokat 
mutató görbe. Az orvosi diagnosztikában haszná
latos műszer neve: elektroenkefalográf.

(= Electrically Erasable Programmable Read 
Only Memory) [ilektrikelli iréjzebl Progremeb rid 
onli memöri] műsz. elektromosan őrölhető, prog- 
ramozható, csak olvasható tár. Olyan EPROM-, 
amelynek információtartalmát nem ultraibolya 
fénnyel, hanem elektromos jellel törölhetjük.
effektiv feszültség „
váltakozó feszültség jellemzésére használat 
fogalom. Az adott váltakozó feszültség egy ellen
álláson időegység alatt annyi Joule hoté fejleszt, 
mintha ugyanarra a vezetőre az —gél megegye
ző feszültségű egyenfeszultseget kapcsoltu 
volna. Szinuszosan váltakozó feszültség eseten 
az ~ a csúcsérték négyzetgyök ketted része, 
efferens rost 
bioi. mozgatórost.

hasznosulás; az ökológiában a növények által

—ÄÄSilTÄ
övön ez 1-2%. A termelők által megkötött energi 
ának az elsődleges fogyasztók-» szintjen Ю /o-a,

:zi^T%%-a'Ls:r^T"T\áp,Snc^
hosszúságának az ~ szab határt.

jómS- ifjabb fia a Bibliában; nagyapja, Jákob 
megáldotta, s saját fiai közé fogadta, ,gy leszar- 
mazottai Izrael törzsét képeztek.
az"l959-ben alakult Európai Szabadkereskedelmi 

Társulás ang. nevének rövidítése; Europa azon

zös Piacnak).

SrÄÄti
tehát a 0,1, 2, 3, 4... és a -1, -2, -3, -4...

Ä-SpfiKffiS

sasÄCTÄt-
SrSsSSsrobbantott ki. Goethe-» tragédiát irt —rol.
egoizmus
önzés, (lat.)

М81Ф-1851) színész, színműíró, dalszerző; a Szó- 

Előbb a kolozsvári színház, majd a Nemzeti Szín- 

volt.
smwí

peare-kultusz, a színházkultúra apostola vo .

zös művészeti élménnyé tette.
o?yan l80°-ná|9kisebb szögek, amelyeknek szarai 

páronként egyező irányúak.

SSraÂ.ÂÂ-î:
ontogenetika, az egyedek embrionális és poszt- 
embrionális differenciálódásával es novekedese- 
vel foglalkozó biol.-i tudomány, 
egyed feletti szerveződési szintek 
populációk-», társulásoké, bioconozisoké, oko-
szisztémáké, biomoké, bioszféráé.
Eqyed László ,n.Q
(1914-1970) geofizikus; Budapesten tanult, 9

vizsgálta a gravitáció s a iöldmágnesseg változa-
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sait, megszervezte a szeizmológiai állomások 
hálózatát. Száznál több tanulmánya jelent meg.
egyedszám
a populáció-» egyebeinek összessége. A gyakor
latban úgy állapítják meg, hogy egységnyi terüle
ten vagy térfogaton végzett mintavétel ~át meg
szorozzák a populáció által elfoglalt terület vagy 
térfogat nagyságával, 
egyenáramú gép
a villamos gépek legkorábban elterjedt és újab
ban az automatizálás térhódításával ismét foko
zottabban alkalmazott változata. Nagy előnye 
ugyanis, hogy könnyű, szinte veszteségmentes és 
széles tartományban megvalósítható a -»szabá
lyozása. Hátránya, hogy bonyolult felépítésű, üze
meltetése felügyeletet és (nem mindig rendelke
zésre álló) egyenáramú hálózatot igényel, 
egyenes
geometriai alapfogalom.
egyenes arányosság
az X és y mennyiség egyenesen arányos, ha x-nek 
valahányszoros növekedése, ill. csökkenése y- 
nak ugyanannyiszoros növekedését, ill. csökke
nését vonja maga után. Másképpen, ha két válto
zó mennyiség x és y összetartozó értékeinek há
nyadosa állandó, akkor a két mennyiséget egye
nesen arányosnak mondjuk. Ezt az állandó érté
ket arányossági tényezőnek nevezzük. Ekkor:

- = a, a+0, хфО. Egyenes arányosság áll fenn 
x
pl. a négyzet kerülete és az oldala között, egye
nesvonalú egyenletes mozgásnál az út és az idő 
között stb.
egyenes hasáb
a végtelen hasábból az alkotókra merőleges pár
huzamos síkok által kimetszett test. 
egyenesre bocsátott merőleges 
egy megadott ponton áthaladó olyan egyenes, 
amely merőleges egy megadott egyenesre, 
egyenesszög
szárai egy egyenest alkotnak. Nagysága 180°.
egyenlet
egyenlőségjellel összekapcsolt két kifejezés, 
amely ismeretlent vagy ismeretleneket tartalmaz. 
Az egyenlet megoldásán az ismeretlen (ismeret
lenek) mindazon értékeinek (sokszor egy adott 
alaphalmazból vett értékeinek) meghatározását 
értjük, amelyek az egyenlőséget igazzá teszik, 
egyenletes eloszlás
a populáció egyebei szabályosan, egyenletesen 
helyezkednek el a térben. Állatoknál az ~ össze
függ a territóriumok-» kialakulásával.
Egyenlítő
a Föld két sarkától (pólusától) egyenlő távolságra 
lévő, a tengelyre merőleges legnagyobb gömbi 
kör, amelynek síkja a Földet két egyenlő félgömb
re osztja.
egyenlítői öv
frz. az Egyenlítő közelében elhelyezkedő éghajla
ti öv. Átlaghőmérséklete 20-30 °C közt van és alig

ingadozik; ált. csapadékban gazdag (1500-2500 
mm/év), s folyói bővizűek. Őserdeinek növény- és 
állatvilága fajokban igen gazdag; gyűjtögető né
pek és trópusi földművelők alkotják az őslakossá
got.
egyenlő oldalú háromszög
(szabályos háromszög) olyan háromszög, amely
nek mindhárom oldala egyenlő hosszú.
egyenlő szárú háromszög
olyan háromszög, amelynek van két egyenlő ol
dala.
egyenlőtlen eloszlás
a populáció-» egyebei különböző külső tényezők 
hatására egymástól függetlenül oszlanak meg a 
térben.
egyenlőtlenség
két kifejezés az egyenlőtlenség jelével ( <, ^, > , 
^) összekapcsolva. Az egyenlőtlenség megoldá
sa azt jelenti, hogy meghatározzuk egy adott 
alaphalmazon a benne szereplő ismeretlenek 
összes olyan értékeit, amelyekre az egyenlőtlen
ség teljesül, 
egyesülés
jogi személyek által saját gazdálkodásuk ered
ményességének előmozdítására és gazdasági te
vékenységük összehangolására, valamint szak
mai érdekeik képviseletére alapított gazdasági 
társaság. Az egyesülés saját nyereségre nem 
törekszik, vagyonát meghaladó tartozásaiért a 
tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek, 
egyesülési jog
mindenkinek joga van másokkal szervezetek, kö
zösségek létrehozására, azok tevékenységében 
való részvételre.
Egyesült Nemzetek Paktum 
szövetség, amelyet 1942. január 2-án 26 nemzet 
- köztük a SZU, az Egyesült Államok s Nagy- 
Britannia - kötött egymással, kifejezve, hogy
1. minden erőfeszítést megtesznek a német- 
olasz-japán hármasszövetség legyőzésére, és
2. az ellenféllel nem kötnek különbékét. Ebből a 
paktumból alakult ki a háború végére az ENSZ-*, 
egyetemlegesség
minden kötelezett harmadik személynek a teljes 
szolgáltatással, egymással szemben a vállalt kö
telezettségek arányában felel.
egyéves növények
növények, melyek egy éven belül alakítanak ki 
vegetatív és reproduktív hajtásokat, és termés
képzés után elpusztulnak. (Pásztortáska, petúnia 
stb.)
egyfélemagvúak
egysejtű, eukarióta-» állattörzs, képviselőinek 
több, de azonos működésű sejtmagja-» lehet. 
(Amőba.)
egyház
azonos valláshoz tartozó hívek szervezett közös
sége.
egyházi állam
a római pápák-» fokozatosan kialakult tartomá-
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nya Közép-ltáliában; az ol. egység kialakulásá
nak időszakában a forradalmárok megszuntete- 
sére törekedtek. IX. Pius-^ tiltakozása ellenere 
1870-ben az egységes olasz államhoz csatolták 
területét; a pápák csak a Vatikán-«- kis területet 
tartották meg. 
egyházi szláv
ószláv: eredetileg az a szláv nyelvjárás, amelyre 
a szlávok apostolai, Cirill és Metód a gör. szent 
könyveket lefordították. Azt a nyelvi állapotot tük
rözi amikor a szláv nyelvek még alig váltak el 
egymástól, saz~ nyelvet minden szláv nép meg
értette Később az ~ is nyelvjárásokra bomlott.
Ma már nem használják egyházi nyelvként, 
egyházpolitikai törvények
az Európa-szerte régóta megvalósult szabályzás
ra Wekerle-» kormánya nyújtotta be a javaslato
kat (a polgári anyakönyvezésről és házasságról, 
valamint az izraelita vallás egyenjogúságáról és 
a szabad vallásgyakorlásról; 1893. április-ma- 
jus). Hosszú viták s a katolikus egyház ellenállása 
miatt csak 1894-1895-ben került sor a törvények 
szentesítésére, 
egyivarú virág
a virágban csak vagy a női, vagy a himivarszerv 
található meg.
^Dunántúl magy. parasztjai közt terjedő szokás 
a két világháború közt: csak egy gyermeket ne
veltek, hogy a „birtok” egyben maradjon. Sok 
család gyermektelen maradt, s földjeiket a so - 
gyermekes „sváb" családok vették meg. A népi 
írók az ~ miatt a magyarság kiszorulásától, a 
németek előnyomulásától tartottak.

szabályos kristálytömb. Egy anyag kristályosodá
sa folyamán nagyon lassú lehűlés következteben 
egyszerre csak egy kristályosodási centrum jón 
létre. Az atomok a teljes kristálytömbben szabá
lyos geometriai elrendezés szerint rendeződnek.
A -»félvezetők legnagyobb részét ~ból készítik.
egylaki növény , . . „
növény, melynek virágai ugyan egyivaruak, de a 
növényen fejlődik porzós (hím) és termos (no,) 
virág is. (Pl. kukorica, tök, dió) 
egymás mellett fekvő csúcsok 
a sokszögben olyan csúcsok, amelyek ugyanah
hoz az oldalhoz tartoznak.
egynyűlványú idegsejt .. . ..
egyetlen nyúlvánnyal rendelkező idegsejt. A sejt- 
test csak a táplálásra szolgál, az ingerületet a 
végén elágazó egyetlen nyúlvány vezeti.
Egységes Párt
1922 február 22-én jött létre a Keresztény Nemze
ti Egyesülés Pártjának a Nagyatádi Szabó István 
vezette kisgazdapárttal való egyesülése réven; 
lényegében a koalíciós kormánypártok egyesülé
se volt ez; két vezetője N. Szabó István és Göm
bös Gyula volt, azonban az utóbbi hamarosan 
kivált a Bethlen István irányította —ból. -+NEP.

egység sugarú kör
olyan kör, amelynek a sugara egy hosszusagegy- 
ség.
egységvektor
egységnyi hosszúságú vektor.

o?yan élőlények, melyeknek minden életműködé

sét egyetlen sejt látja el.
egyszerű fehérjék
kém. csak aminosavakból álló fehérjék (kolla
gén-*, fibrin-», miozin-».)
egyszerű gépek
erő átvitelére alkalmas egyszerű mechanikai 
rendszer. Az —kel munkát megtakarítani nem 
lehet, csak elvégzésének módja tehető könnyeb
bé Alapvető típusai: -»emelő, -»csiga, -»ek, 
—►lejtő, -»csavar, különböző áttételek (szíj, fogas
kerék).
egyszerűsítés „
a törtet egyszerűsítjük, ha nagyobb egyenlő tört
részekből, vagyis kevesebb egyenlő részből állít
juk elő:

27 1
81 27 9 3 '

SrrÄTStr-Ä
lágyszárú-», mellékgyökérrendszeruk-» van, 
szállítónyalábjaik— szórtan helyezkednek el, le 
veleik mellékerezetesek-», virágtakaro levele
ik-» lepett alkotnak, 
együttélés 
-»szimbiózis, 
együttható 
-»polinom.
féléiét! reális létezés, jelenlét. 1. a skolasztikus 

filozófiában: a konkrét létezés, ellentétben az e - 
vont esszenciával-» 2. az egzisztencia!ista fi ozo- 
fiában : az egzisztenciális élmény révén tudatosu
ló egyéni lét. (lat.)
egzisztencializmus
filozófiai irányzat, amely egy elidegenedett irra
cionális világban az egyén felelősséget, dönté
seinek súlyát emeli ki. (lat.)
Ehrlich, Paul . , .
(1854-1915) német bakteriológus. A kemoterápia
megalapítója, mivel a beteg tervezetébe jutta- 
tott vegyületekkel (gyógyszerekkel) küzdött a kor
okozók ellen. 1909-ben felfedezte a vérbajt 
gyógyító Salvarzant, az első kemoterápiás 
anyagot.
éhségközpont .. . .,
a hipotalamusz-» paraszimpatikus hatasu, a tap- 
lálékfelvételt növelő magcsoportja.
EIA
(= Electronic Industries Association) [ilektronik 
indasztrísz esszosziésn] elektronikai ipari egye
sülés neve az USA-ban.
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Eichmann, Karl Adolf
(1906-1962) a háború alatt a náci Gestapo (titkos- 
rendőrség) tisztje volt, s ebben a minőségében 
több országban, így Mo.-on is irányította a zsidók 
deportálását, megsemmisítését. A háború után a 
felelősségre vonás elől Dél-Amerikába szökött; 
1960-ban izraeli nyomozók rátaláltak, s Izraelben 
bíróság elé állították. Hosszú per után halálra 
ítélték.
Einstein, Albert
(1879-1955) kiváló ném. fizikus. Főbb munkái : 1. a 
relativitáselmélet kidolgozása. 2. a tömegenergia 
ekvivalencia elve 3. fényelektromos jelenség ma
gyarázata.
Einstein-kristály
kristályok leírására szolgáló egyszerű modell. 
A Dulong-Petit-szabály-* értelmezéséhez alko
tott modell továbbfejlesztése. Az atomok rezgési 
energiája nem vehet fel akármilyen értéket (mint 
a klasszikus mechanikában), hanem egy megha
tározott energiaadag egész számú többszöröse 
lehet csak. Az atomok véletlenszerűen adhatnak 
át egymásnak egy-egy ilyen energiaadagot. Ezzel 
a modellel jól értelmezhető a kristályok mólhőjé
nek a Dulong-Petit-szabálytól való eltérése. 
Einthoven, Willem
(1860-1927) holland fiziológus. 1903-ban meg
szerkesztette az elektrokardiográfot, amellyel re
gisztrálni lehet a szív elektromos potenciáljának 
ritmikus változásait (EKG-»).
Eisemann Mihály
(1898-1966) zeneszerző; ifjan bárzongoristaként 
kereste meg kenyerét. A 20-as évek közepétől 
népszerűek dalai és több mint harminc operettje 
(köztük: Én és a kisöcsém; Fekete Péter; Bástya- 
sétány 77).
Eisenhower, Dwight
[ejzenháuör dvájt] (1890-1969) amerikai tábor
nok, elnök (1953-61).
ejakuláció
1. hirtelen, rövid kijelentés, kitörés. 2. bioi. az 
orgazmus csúcspontján az ondó-» kilövellése a 
húgycsövön keresztül. Reflexes szimpatikus jel
legű folyamat.
Ejzenstein, Szergej Mihajlovics
(1898-1948) a húszas-harmincas évek nagy szov
jet filmrendezője (Patyomkin páncélos, Október, 
A jégmezők lovagja, Rettegett Iván stb.).
ék
két talpával egymásnak fordított -»lejtő, amely az 
erő irányának és nagyságának megváltoztatásá
ra szolgál, -»egyszerű gép.
EKG - elektrokardiogram 
a szívről elvezetett és regisztrált elektromos po
tenciálváltozás. A műszer neve elektrokardiog- 
ráf. Igen fontos diagnosztikai eszköz, mert híven 
tájékoztat a szív működésének esetleges zavarai
ról.
Ekhnaton
egyiptomi fáraó, eredeti nevén IV. Amenhotep

(i. e. 1379-1362) trónra lépve megkísérelte a fő 
istenek nagy hatalmú papságának háttérbe szorí
tását, ezért a többi istenek tiszteletét betiltva 
egyedül Aton-» kultuszát engedélyezte. E reform 
nem vált be, s halála után emlékét is eltörölték. 
A Teli Amarna romjai közt talált iratok segítettek 
tisztázni ~ törekvéseit, 
ékírás
az ókori Mezopotámiában a sumerok-» által ki
alakított bonyolult szótagírás, amelynek jeleit pu
ha agyagtáblácskákba nyomták be; ezekből igen 
sok fennmaradt napjainkig. Az ~-t a múlt század
ban sikerült megfejteni. Átvették az ~-t a későbbi 
mezopotámiai népek, akik később már akkád, 
kanaánita és más nyelvekre is alkalmazták. I. e. 
1000 után a föníciai ábécé fokozatosan kiszorítot
ta.
eklektikus
1. különböző rendszerekhez tartozó, össze nem 
illő, logikailag nem kapcsolódó. 2. (ép.) különbö
ző történelmi stílusok együttese. 3. elemekből 
összeállított, nem-alkotói, (gör.)
eklipszis
csillagászati tünemény: egy égitestet egy köze
lebbi égitest eltakar, elhaladva előtte. ~ pl. a 
napfogyatkozás: a Nap előtt elhaladó Hold elta
karja a Napot, (gör.)
ekliptika
a csillagászatban a Nap látszólagos évi útja; mi
közben ugyanis a Föld kering a Nap körül, a Föld
ről nézve a Nap a csillagos égboltnak mindig más 
pontján látszik felkelni.
ekloga
1. válogatás, szemelvény; Vergilius eklogái a sa
ját pásztor-verseiből maga által válogatott tíz köl
temény. 2. ezek analógiájára később: pásztorköl
temény. (gör.)
Ék Sándor
(1902-1975) grafikus, festő, kommunista harcos; 
1919-ben a Vörös Hadsereg önkénteseként kez
dett rajzolni. 1920 után Berlinben, Párizsban ta
nult, majd a ném. KP-ben dolgozott, s nevét Alex 
Keilre fordította. Plakátjai, politikai rajzai ismertté 
tették. 1933 után a SZU-ban dolgozott: számos 
háborús plakátja készült. Hazatérve a főiskolán 
tanított, realista stílusban festett, 
ektoderma 
-»külső csíralemez.
Ekvátor
az Egyenlítő-» latin neve.
ekvatoriális
„egyenlítőirányú", vagyis egy gömb egyenlítői 
síkjában, vagy egy gyűrű síkjában elhelyezkedő, 
(lat.)
ekvipartició tétele
kimondja, hogy hőmérsékleti egyensúlyban-» 
minden szabadsági fokra-» kT/2 energia jut átla
gosan (k a Boltzmann-állandó-», T az abszolút 
hőmérséklet-»).
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ekvivalencia
az „akkor és csak akkor” („pontosan akkor ) logi
kai kapcsolatnak megfelelő logikai művelet. Ha 
A és В két állítás, akkor ezek ekvivalenciáját így 
jelöljük: A~B. Az A*-*B állítás pontosan akkor 
igaz, ha A és В értéke megegyezik, azaz mindket
tő igaz, vagy mindkettő hamis, 
ekvivalens átalakítások
az egyenletek vagy egyenlőtlenségek olyan át
alakításai, amelyek során az egyenlet vagy 
egyenlőtlenség megoldáshalmaza nem változik.
él
poliéderé: a poliédert határoló sokszöglapok ol
dalai.
elállás
megállapodás vagy jogszabály alapján a szerző
dő felek valamelyikének egyoldalú nyilatkozata, 
amely a szerződést felbontja, pl. a megvett dolog 
használatra alkalmatlan és megfelelően nem ja
vítható.

ókori tartomány Mezopotámiától délkeletre, a 
Perzsa-öböl partján. Királyai többször is beavat
koztak a mezopotámiai történelembe: megdön
tötték az úri Sumer-* Birodalmat, majd később 
Babilon-* birodalmát. ~ kultúrája szinte egyidős 
a sumerokével, s kapcsolatokat is mutat vele. 
Ismeretlen eredetű (sem sémi, sem iráni) népe 
később a perzsákkal olvadt össze, 
elasztikus rost 
-»rugalmas rost. 
elbirtoklás
a tulajdonszerzésnek az a módja, amely szerint 
aki tulajdonjogával hosszabb ideig nem él, a tu
lajdonjogot a sajátjaként birtokló szerzi meg.

1 ízléses, kecses és kifinomult, jól öltözött sze
mély. 2. csiszoltan, ízléssel alkotott irodalmi mű, 
műalkotás, (lat.)

1 a gör költészetben disztichonokban-* írt hosz- 
szabb költemény. 2. fájdalmas hangulatú, csen
des bánatot kifejező vers (esetleg más műfajú 
írás), (gör.)

a gör. regében Agamemnón argoszi király lánya, 
aki rávette bátyját, Oresztészt anyjuk, Klutaim- 
nesztra megölésére, hogy bosszút álljanak apjuk 
haláláért; -*Agamemnón. A tragikus történetet 
többen is feldolgozták az irodalomban, a képző- 
művészetben.
elektród . ...
áramforrás sarkára kapcsolt vezető végződés, 
amely révén áramot vezetnek zárt rendszerbe, pl. 
folyadékba (elektrolitba) vagy (meghatározott mi
nőségű és nyomású) gázzal töltött edénybe, (gór.)
elektrodinamika
az elektromos és mágneses jelenségekkel foglal
kozó tudomány. Legátfogóbb törvényrendszere a 
Maxwell egyenletek-*. Magába foglalja az elekt

rosztatikát-* és a magnetosztatikát is, valamint a 
változó elektromos és mágneses jelenségek le
írását is.
elektroenkefalográf
műsz., orv. elektronikus orvosi készülék, amely a 
koponya bőrfelszínére helyezett elektródákkal az 
ott mérhető elektromos (agyi) hullámokat érzéke
li, erősíti, majd a különböző hullámokat egyszer
re láthatóvá teszi (pl. többcsatornás szintíróval 
papírszalagra), 
elektrokardiográf
műsz., orv. elektronikus orvosi készülék, amely a 
szív elektromos jeleit érzékeli, erősíti, majd látha
tóvá teszi, papírszalagra jeleket írva.
elektrolit ,
olyan anyag, amelynek vizes oldata vagy olvadé
ka vezeti az elektromos áramot. Az ~ oldat iono
kat tartalmaz.
elektrolízis ....
során elektromos energia kém.-i energiává ala
kul' az elektrolitban lévő ionok az egyenfeszült- 
ség hatására az ellentétes pólusokhoz vándorol
nak, s ott semlegesítődnek.
elektromágneses indukció
jelenség, amelynek során a mágneses tér időbeli 
változása elektromos teret kelt.
elektromágneses sugárzás
sugárzás, amelyben az energia az elektromos es 
mágneses mező periodikus változása révén ter
jed tova; -»foton. Terjedési sebessége vákuum
ban hullámhossztól függetlenül 299 792,458 km/s. 
Csökkenő hullámhosszak szerint megkülönbözte
tünk rádió-, hő-, fény-, ibolyántúli-, röntgen-, y-su- 
garakat. Ez utóbbi az atommagból-* jön, a többie
ket általában az elektronhéj bocsátja ki. 
elektromos szinapszis
a szinapszisoknak az a viszonylag ritka fajtaja, 
amelyeknél a szinaptikus rés annyira szűk (2 mik
rométer), hogy minimális ellenállása miatt az 
axon végződéséhez érkező elektromos áram át
ugrik a másik neuron membránjára. Főképp a 
gerinctelenekben és az alacsonyabb rendű gerin
cesekben (halak, kétéltűek) található meg.
elektromos tér ,
erőtér, amelyben egy elektromosan toltott testre 
erő hat; energiasűrűsége: az adott pontbeli elek
tromos térerősség négyzetével arányos. Az ará
nyossági tényező a dielektromos állandó-* fele. 
elektromotoros erő t
feszültségforrás sarkai között ideális (végtelen 
nagy belső ellenállású) feszültségmérővel mért 
feszültség.

elemi részecske, minden atom alkotóeleme. 
Elektromos töltése: 1,60 219 10E-19 Cb. Tömege. 
9 107 E-29 kg. Részecske- és hullámtulajdonság 
is van (-*Milikan-kísérlet, -»elektroninterferen
cia, -»Broglie-összefüggés). 
elektronaffinitás
az az energiamennyiség (egysége kJ/mol), amely
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ahhoz szükséges, hogy 1 mól gáz halmazállapotú 
negatív ionból a negatív töltést hordozó elektro
nokat leszakítsuk. Ugyanennyi energia szabadul 
fel akkor, ha egy mól semleges atom elektronokat 
vesz fel. 
elektronágyú
műsz. a katódsugárcsövek-», képcsövek-* fontos 
eleme. A működtető elektronsugarat létrehozó 
fűtött katód és a sugár fókuszálását és erősségét 
szabályozó elektródarendszer összefoglaló elne
vezése, amely nevét nyújtott, hengeres alakjáról 
és funkciójáról kapta: az elektronok igen nagy 
sebességgel és energiával jutnak ki belőle, való
sággal „kilövődnek", 
elektronegativitás
a kötött atomok elektronvonzó képessége. Empi
rikus értéke 1 (lítium) és 4 (fluor) között változik. 
Fizikailag az -»ionizációs energiából-» és az 
elektronaffinitásból-> származtatható.
elektronfelhő
az atommag-* vonzási körében lévő elektronbu
rok neve; az elektronok megtalálási valószínűsé
ge az atommagtól távolodva csökken.
elektronhéjak
az atommag elektronjai a főkvantumszám meg
határozta héjakba, s a mellékkvantumszám által 
adott alhéjakba tartoznak. Ez korlátozza az egy- 
egy héjhoz tartozó elektronok számát: az 1. fő
kvantumszámhoz 2, a 2-höz 8, a 3-hoz 18, a 4-hez 
32 stb. tartozhat, 
elektroninterferencia
Az elektronok hullámtermészetét bizonyító jelen
ség. Katódsugárcsőben-* az elektronok útjába 
helyezett nagyon vékony fém vagy grafit fólián, 
mint optikai rácson az elektronhullámok interfe
renciát-* hoznak létre, amely az ernyőn megfi
gyelhető. Az „optikai rácsot" a kristályban szabá
lyos rendben elhelyezkedő atomok alkotják. Az 
elektroninterferencia kimutatását Davisson és 
Germer végezte el. 
elektronmikroszkóp
az elektronok sugártermészetét felhasználó na
gyítóberendezés. Nagyítása 150 000-200 000-sze- 
res. Ez a nagyítás fototechnikai úton egymillió
szorosra növelhető.
elektronvezetés
-»szennyezett félvezetők.
elektrosztatika
a nyugalomban lévő elektromos töltések és az 
elektromos mező leírásával foglalkozó tudomá
nyág. A tágabb értelemben vett elektrodinami
ka-» egy alfejezete.
elem
azonos rendszámú-» atomok kémiai viselkedés 
szempontjából egységes halmaza. A természet
ben a hidrogéntől az uránig 92 elem fordul elő. 
Mesterségesen sikerült előállítani 92-nél na
gyobb rendszámú „transzurán" elemeket is, ezek 
valamennyi izotópja-» azonban radioaktív-*, s 
így ezek elbomlanak. Az elemek fizikai és kémiai

tulajdonságaik alapján periódusos rendszerbe-* 
rendezhetők.
elementáris
elemi erejű, feltartóztathatatlan, (lat.)
elemi részecskék
olyan részecskék, melyek jelenlegi ismereteink 
szerint tovább nem bonthatók szét. Ilyenek pl. a 
foton-», az elektron-», a kvarkok-* stb. Tágabb 
értelemben elemi részecsének tekintünk minden, 
az atommag szintje alatt lévő részecskét (pl. pro
ton, neutron, mezonok stb ). 
elemi töltés
az elektromos töltés legkisebb adagja. e= 1,60 219 
E-19 Cb. Minden test töltése csak ennek egész 
számú többszöröse lehet. A proton töltése 1 pozi
tív ~, az elektroné pedig 1 negatív. (-»Millikan- 
kísérlet.)
elemi töltésegység
-»elemi töltés.
elengedési jog
az a szerződés, amelynél fogva a hitelező az 
adósát a kötelemből kibocsátja. Ez lemondással, 
vagy megszüntető szerződéssel történik és csak 
akkor válik joghatályossá, ha az adós az erre 
vonatkozó ajánlatot elfogadja, 
életciklus
főképp a növényeknél használatos fogalom, a nö
vényegyed teljes egyedfejlődését jelenti.
életfa
V. világfa a sámánizmus-» képzete: „égig érő fa”, 
amelynek ágain, emeletesen helyezkednek el a 
világ rétegei, legfölül a szellemek világa. A magy. 
népmesékben gyakran szerepel.
életföldrajz
biontogeográfia, növény- és állattársulások, a 
biocönózisok-», az ökoszisztémák-* és a bio- 
mok-» földrajzi elhelyezkedésével foglalkozó 
biológiai tudomány. Az ~ két legfontosabb rész- 
tudománya: növényföldrajz, állatföldrajz, 
életfunkció
az élettel összefüggő (ált. nem szándékos) tevé
kenység.
életjáradéki szerződés
az egiyk fél írásban kötött szerződés alapján 
meghatározott pénzösszeg, vagy terménymeny- 
nyiség időszakonként visszatérő szolgáltatására 
köteles. A szerződésre a tartási szerződés szabá
lyait kell megfelelően alkalmazni, 
életjelenségek
minden élőlényre jellemző megnyilvánulások, bi
ológiai folyamatok, közös vonások, melyek vizs
gálata alapján az élő természet általános össze
függései deríthetek fel. Az ~ a következők: 
anyagcsere-», fejlődés-», ingerlékenység-», 
mozgás-*, növekedés-*, öröklődés-*, szaporo
dás-», változékonyság-», 
életkép
az életből ellesett jelenet ábrázolása a képzőmű
vészetben vagy az irodalomban.
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életközösség
-»biocönózis.
élettan - fiziológia
a növények, az állatok és az ember életjelensége
it-* tanulmányozó, az életműködések törvény- 
szerűségeit feltáró és osztályozó biológiai tudo
mány.
élettani anatómia
az élőlények felépítését és működéseit tanulmá
nyozó biológiai tudomány, amely integrálja az 
élettan és a bonctan-» eredményeit és módsze
reit.
élettani regeneráció
az elhalt sejtek pótlása, melyre csak olyan szöve
tek képesek, amelyek a kifejlődött szervezetben 
is megtartották osztódóképességüket. (Pl. az em
ber szervezetében másodpercenként. 2,15 10 
vörösvérsejt pótlódik.) 
eleusziszi misztériumok
az Athéntől félnapi járásra lévő helységben, az 
óriási Démétér-templomban ünnepelték az isten
nő lányának, Perszephonénak csodás feltámadá
sát amelyet a misztériumokba beavatottak szá
mára adtak elő. Az ~ volt a legkorábbi ilyen 
kultusz a görögöknél.
elévülés ..
ha a jogszabály másként nem rendelkezik a köve
telések öt év alatt elévülnek. A gazdálkodó szer
vezetek között egy év, kötbérkövetelés esetén hat 
hónap az elévülési idő büntetőügyben: halálbün
tetés esetén 20 év, egyéb bűncselekményeknél 
legalább 3 év, nem évülnek el a háborús büntet
tek és az emberiség elleni egyéb bűncselekmé
nyek.
El Greco
[-ko] (= a Görög) eredeti nevén Theotokopuli, 
Domeniko (1547-1614) gör. származású sp. festő; 
Tiziano és Michelangelo tanítványa volt. Képeit 
barokk áhitat (Szűz Mária mennybemenetele,
A Szűz megkoronázása), elmélyültség, intenzív 
színek és merész szerkesztés jellemzi. Az imp
resszionisták korai elődjének tekintik, 
elhajlás
(diffrakció) a hullám terjedési irányának megvál
tozása, ha valamilyen akadály áll a hullám útjá
ban (pl. rés mögött kialakuló hullámkép). Értel
mezése a Huygens-Fresnel-elv-» alapján törté
nik.
Éliás
—»•Illés.
elidegenítési, terhelési tilalom
forgalomképtelen dolgok elidegenítése semmis. 
Egyes dolgok vevői csak meghatározott szemé
lyek lehetnek, az elidegenítés és terhelés joga 
szerződéssel is kizárható.
elidegenülés
társadalmi viszonyokból fakadó helyzet, amely
ben az emberek saját terméküket, a munkaszer
vezetet, a társadalmi viszonyokat, intézményeket

s az eszmei rendszereket tőlük idegen, felettük 
uralkodó dolgoknak tekintik.
Eliot, Thomas Stearns
[tamesz sztírnsz] (1888-1965) ang. költő; lírája az 
emberi létezés minden körét magába foglalja, 
mély humanizmus és tárgyilagosság jellemzi.
A század nagy ang. költőiéként tartják számon.
elismerés
jog: tartozás fennállásának megerősítése.
elismervény
szolgáltatás megtörténtét, vagy áru átvételét ta
núsító okirat.
elit 4 ,
„kiválasztott, válogatott rész". 1. fn. csoportnak, 
testületnek stb. legjobb rétege, része. 2. mn. kivá
ló, előkelő, (fr.)
Elizeus
próféta (Elisa) i. e. 850-800 közt tevékenykedett a 
két zsidó királyságban. Illés-* szántás közben 
talált rá, s ráterítette köpenyét: attól fogva követ
te. A Biblia sok legendás tettét említi ; a hadvezér 
jehu királlyá kenésével megbuktatta Achab-» há
zát.
Elízium
a boldog sziget a gör. mitológiában, ahova a leg
érdemesebbek kerülnek haláluk után. ~ határos 
a Kádésszel-», örökös nappal s meleg uralkodik 
itt, lakói zenével, vígsággal töltik az időt.
eljegyzés
két különnemű személy házasságkötésre szoló 
ígérete. A hatályos családjogi törvény nem sza
bályozza. A házasságkötés elmaradása esetén a 
felmerült kártérítési igény a polgári jog általános 
szabályai szerint érvényesíthető, 
elkobzás .
valamely vagyontárgy büntetésül történő lefogla
lása vagy elvétele, pl. csempészáru, 
elkülönülés 
-»izoláció, 
ellenjegyzés
beadványnak az aláírása a megbízott ügyvéd 
vagy jogtanácsos által.
ellenreformáció
katolikus mozgalom a reformáció-» visszaszorí
tására A tridenti zsinaton-» megreformálták az 
egyházat, majd a katolikus uralkodók országai
ban az egyházi szervezetet, a szerzetesrendeket 
(köztük az újonnan alapított jezsuita rendet-»), de 
a hatalom eszközeit is igénybe véve részben visz- 
szaszerezték a híveket, 
ellentmondás
bírósági eljárásban a fizetési meghagyás ellen a 
kötelezett 15 napon belül írásban vagy szóban 
ellentmondhat, ebben az esetben az ügy tárgya
lásra kerül.
Ellenzéki Párt
Kossuth-» pártja, amelyet a kormánypárti Kon
zervatív Párt megalakulása után, 1847 elejen ala
pított. Programja, az Ellenzéki Nyilatkozat, lénye
gében tartalmazza az utolsó rendi országgyülé-
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sen, már az 1848. évi forradalom után megszava
zott törvények, a polgári átalakulás elveit. A párt 
főbb vezetői Deák Ferenc, Batthyány Lajos voltak.
ellipszis
azoknak a síkbeli pontoknak a halmaza, amelyek
nek két adott ponttól (a fókuszoktól) mért távolsá
gát összeadva mindig ugyanaz az érték adódik. 
Az ellipszis kistengelye az a szimmetriatengelye, 
amely nem tartalmazza a fókuszpontokat, a nagy
tengelye, amely tartalmazza a fókuszpontokat, 
el nem kötelezettek 
->bandungi konferencia, 
elnyelési színkép
a fehér fény-* folytonos színképe, amelyből hiá
nyoznak a vizsgált anyag által elnyelt színek, s 
ezeken a helyeken a színkép sötét vonalakat tar
talmaz. A sötét vonalak hullámhossza és intenzi
tása a vizsgált anyagra jellemző, 
elnyelt dózis
egy anyag egységnyi tömegű része által az ioni
záló sugárzásból elnyelt energia. Egysége a J/kg 
(gray, Gy).
előagy
agyvelőrészlet. Részei: nagyagy-*, köztiagy-*.
elöbél
a bélcsatorna elülső szakasza. Részei a gerinces 
állatoknál és az embernél: a szájüreg, a garat, a 
nyelőcső és a gyomor.
előgerinchúrosok
újszájú, lárvaállapotú gerinchúros, kifejlett álla
potban zsákszerű képződménnyel borított, kopol
tyúbeles tengeri állatokat tartalmazó törzs. (Zsák
állatok.)
élőhely
-*biotóp.
előhívás
fényképészeti anyagok redukáló oldattal való ke
zelése: hatására a megvilágított ezüstsók (sötét 
színű) színezüstté redukálódnak, a kép megjele
nik.
Előidő
földtörténeti ~ proterozoikum (2600-570 millió 
évvel ezelőttig) az ősmasszívumok kialakulásá
nak ideje; a kőzetek kezdetleges élőlények, algák 
nyomait mutatják.
élőlény
önálló anyagcseréjű, sajátosan felépített anyagi 
rendszer, a faj-* egy populációjának-* egyede, 
melyet jellemez állandó kapcsolata a környezet
tel, belső környezetének optimális, dinamikus 
egyensúlyi állapota, individualitása (oszthatat
lansága), vmint a benne megnyilvánuló önszabá
lyozás-* és az önreprodukcióra-» való képesség, 
előreformáció
vallási mozgalmak a 14-15. sz. folyamán, ame
lyek a reformáció-* sok eszméjét előlegezték; 
mindenekelőtt az ang. Wyclif-* és a cseh Hús-* 
mozgalma sorolható ide. 
élősködés 
-* parazitizmus.

előtelep
a moháknál és a harasztoknál a spórákból-» fej
lődő növénykezdemény.
elővásárlási jog
illeti azt, aki valamely dolgot olyan kikötéssel ad 
el, hogy azt a vevőtől eladás esetén visszavásá
rolhatja. Több tulajdonos esetén az eladni szán
dékozó tulajdoni hányadára elővásárlási jog illeti 
meg a többi tulajdonostársat. Előfeltétele, hogy a 
harmadik személy által megajánlott feltételeknek 
eleget tesz. 
elővese
a gerinces állatok embrióiban lévő kiválasztó
szerv. Néhány halfajban végleges kiválasztó
szerv.
elővesécske
a laposférgek és egyes gyűrűsférgek kiválasztó
szerve. A másodlagos testüregből a lángsejt szű
ri ki az elvezetőcsatornába a bomlásterméket és 
a vizet. Az elvezetőcsatornában a lángsejt csiliói 
(csillangóláng) mozgatják a szűrletet. Itt további 
kiválasztás és visszaszívódás is történik, 
első bécsi döntés
1938. november 2-án Hitler és Mussolini - akik 
Csehszlovákia teljes felbomlasztását tervezték - 
hozzájárultak Dél-Szlovákia m.lakta vidékeinek: 
mintegy 12 ezer km2 területnek s egy millió polgá
ri demokráciához szokott lakosnak az ellenforra
dalmi s alacsonyabb életszínvonalú Mo.-hoz való 
csatolásához; sok felvidéki magyar ezért az el
lenzékhez csatlakozott, 
elsődleges biogén elemek 
a szén, a hidrogén, az oxigén és a nitrogén, me
lyek együtt a biogén elemek-* mennyiségének 
több mint 95%-át teszik ki. 
elsődleges biológiai produkció 
a termelőszervezetek-* által előállított szerves 
anyag és energia. Bruttó ~ = az összes szerves 
anyag és energia; nettó ~ = a bruttó ~ból az 
ökoszisztéma-* számára hasznosított rész. 
elsődleges fogyasztók
növényevő állatok, melyek közvetlenül a termelő- 
szervezeteket-» fogyasztják.
elsődleges nemi jellegek
szűkebb értelemben a hím XY- és a nőstény XX- 
kromoszóma jelenléte a sejtmagban, tágabb érte
lemben a külső és belső nemi szervek nemek 
közötti különbségei.
első jel
a valóságban létező inger.
első jelzőrendszer
az állatokra és az emberre ható ingerek rendsze
re.
első orosz forradalom
(1905-1907) a japán háborúban-* meggyengült 
cári hatalom ellen tört ki; polgári forradalom volt, 
de fő ereje a munkásság. Ekkor választottak elő
ször szovjeteket: forradalmi tanácsokat. A flotta 
lázadása (Patyomkin cirkáló-*) is segítette a pol
gári reformok követelését. A cárizmus átmeneti
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engedményekkel megosztotta a forradalmat, ez 
aztán egyenként segítette felszámolni gócait.
első zsidótörvény
1938. május 29-én, Imrédy Béla miniszterelnöksé
ge alatt hirdették ki az ~-t (1938: XV. te.) ; eszerint 
zsidó az, aki a zsidó felekezethez tartozik, s ezek 
a sajtóban, az ügyvédi, orvosi, mérnöki hivatás
ban s a kereskedelemben csak 20%-ban része
sedhettek. A szakszervezetek, de írók, tudósok és 
művészek is tiltakoztak az ~ ellen, 
eltolás
a tér egy ponttranszformációja. Bármely két A,
В ponthoz olyan Av B1 pontokat rendel, hogy az 
AA,, BB1 vektorok egyenlők. E vektorok irányát az 
eltolás irányának, nagyságát az eltolás távolsá
gának nevezik, 
eltolódás! áram
ha az elektromos tér fluxusa időben változik, ak
kor mágneses tér keletkezik. Az időegység alatti 
elektromos fluxusváltozás és a dielektromos ál
landó-» szorzatát nevezik eltolási áramnak, mert 
a valódi áramhoz hozzáadódva jelentkezik a 
mágneses örvény erősségében-» (Maxwell- 
egyenletek-»).
Éluard, Paul
[élüar pót] (1895-1952) az 1930-50-es évek kie
melkedő fr. költője A személyes és a társadalmi 
mondanivalót kiválóan ötvözte verseiben.
emancipáció
1. a rabszolgák felszabadítása. 2. jogfosztott vagy 
kevesebb joggal rendelkező emberek egyenjogú
sítása. (lat.)
embargó
1. hatósági tilalma annak, hogy egy kikötőt vagy 
egy ország valamennyi kikötőjét meghatározott 
idegen hajók, ill. áruszállítmányok felkeressék 
vagy elhagyják. 2. ált. kereskedelmi, forgalmi kor
látozás.
Emberi és polgári jogok nyilatkozata
-»jogok nyilatkozata.
emberi lényeg
az ember biológiai-» tulajdonságaiból és társa
dalmi viszonylatainak teljességéből összeálló el
vont rendszer, amely meghatározza az emberi
ség lehetőségeit, követendő útját.
emberré válás
az ember evolúciója-» az emberszabású majmok 
és az emberfélék közös ősétől a mai emberig.
embertan
antropológia, az emberfélék általános és össze
hasonlító biológiája.
embriócsomó
az emlősök embrionális fejlődése-» során a hó
lyagcsírában megjelenő képződmény, melynek 
továbbfejlődésével alakul ki a szervezet. Először 
két hólyag alakú képződmény fejlődik ki belőle, a 
felső egy részéből lesz az embriópajzs, többi ré
széből pedig a belső magzatburok. Az alsó hó
lyagból lesz a magzatot tápláló szikhólyag, a hó

lyagcsíra sejtrétegéből pedig külső magzatburok 
fejlődik ki.
embrionális fejlődés
az állatok egyedfejlődési szakasza, mely a meg
termékenyítéstől -» a peteburokból való kibújásig, 
vagy a tojásból való kikelésig, vagy a születésig 
tart. Szakaszai : barázdálódás-», csíralemezek ki
alakulása-», szöveti-szervi differenciálódás-», 
embriózsák-kezdemény
nyitvatermőknél és zárvatermőknél a női jellegű 
makrospóra. A zárvatermőknél a magház belse
jében helyezkedik el. Belőle alakul ki a női ivaros 
nemzedék, mely mindössze 8 sejt, a petesejt, az 
embriózsák vegetatív magja (kettős sejt), két kí
sérősejt és három ellenlábas sejt. A kettős meg
termékenyítést-» követően az embriózsákból fej
lődik ki a mag-», 
emelő
olyan merev rúd, amely egy pontja, a forgáspont 
körül elfordulhat. -»Egyszerű gép, mert egy test 
felemeléséhez a nagyobb erőkar miatt kisebb 
erőt kell kifejteni.
emésztés
a táplálékból a tápanyagok feltárása, elkülöníté
se, majd a tápanyagok makromolekuláinak lebon
tása kisebb, felszívható egységekre. Az ~ enzi
mek-» segítségével valósul meg.
emésztőmirigyek
emésztőnedvet termelő szervek. A gerinces álla
tok ~ ei : nyálmirigyek, máj, hasnyálmirigy, a gyo
morfal és a bélfal mirigysejtjei.
emésztőnedv
mirigysejtek, emésztőmirigyek által termelt, álta
lában emésztőenzimeket tartalmazó folyadék.
A gerinces állatok és az ember legfontosabb ~ ei : 
nyál-», gyomornedv-», hasnyál-», epe-», bél
nedv-». (Az epe nem tartalmaz enzimeket.) 
emésztő üregecske
az egysejtű állatok emésztő sejtszerve. A plaz
mában mozog, közben belőle felszívódás-» is 
történik, ily módon anyagszállító funkciót is be
tölt.
EMG - elektomiogramm
az izmok elektromos potenciálváltozását regiszt
ráló görbe. Az orvosi berendezés neve: elektro- 
miográf. Alkalmas az izmok kóros elváltozásai
nak kimutatására.
Emich Gusztáv
(1814-1869) könyvkiadó; könyvkereskedőként 
kezdte, s külföldi szakmai gyakorlattal 1841-ben 
nyitotta meg pesti Nemzeti Könyvkereskedését s 
kiadóját. Petőfi verseinek kiadója volt. 1848-ban 
nyomdaüzemet is alapított, s albumoktól újságo
kig kiadott mindenféle nyomdai terméket. Vállala
tából alakult az Athenaeum Rt, amelynek elnöke 
1891-től fia, a zoológus ~ volt. 
emigráció
kivándorlás, önkéntes politikai száműzetésbe vo
nulás. (lat.)
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emissziós színkép
Izzó anyagok által kibocsátott elektromágneses 
sugárzás-» színképe-», amely az anyagra jellem
ző hullámhosszúságú és intenzitású színes vona
lakból áll.
emitter
-»tranzisztor.
EMKE
-»Sándor József.
emlősök
tüdővel lélegző, szőrrel borított, állandó testhő
mérsékletű, zömmel elevenszülő, az utódokat 
kezdetben emlőből tápláló gerincesek. (Osztály.) 
Alosztályok: tojásrakó ~ (kloakások), erszényes 
~, méhlepényes ~-». 
emlősvese
páros kiválasztószerv, mely a vérből vizeletet 
állít elő, és azt a húgyvezetékbe juttatja. Az ~ 
kéregállománya vesetestecskékből és vesecsa- 
tornácskákból áll. A velőállomány - metszetben 
piramisszerű rajzolatot adó - elvezetőcsator- 
nácskákból, ill. csatornákból épül fel, ezekben 
szedődnek össze a mintegy 2 millió nefronban 
keletkező mikro-vizeletcseppecskék. Az ~ belse
jében található a vesemedence, ebből indul ki a 
húgyvezeték.
Emmanuél
Immanuél, tkp. „Isten velünk van!" (héb.) - Iza- 
jás-» könyvében az eljövendő megváltó, aki Dá
vid házából ered, a béke fejedelme lesz, s pusz
tán „ajka vesszejével” elűzi az erőszakosokat. 
„Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal..., 
együtt legelészik a borjú s az oroszlán, s egy 
gyermek is elterelgetheti őket..." 
emóció 
érzelem, (fr.) 
emocionális 
mn. érzelmi.
Ernőd Tamás
(1888-1938) költő, író; Nagyváradon Ady baráti 
köréhez tartozott. 1914-től Budapesten élt, sanzo
nokat, kabarétréfákat stb. írt, és színházi drama
turg, majd színigazgató volt.
empíria
tapasztalat, (gör.)
empíriokriticizmus
fii. irányzat a századelőn, amely a dolgokat az 
egyéni tapasztalásra vezette vissza, (gör.)
empirizmus
fii. irányzat, amely a tapasztalatot állítja közép
pontba, s ebből vezeti le a megismerést, (lat.)
emuláció
sz.tech. számítógépes szimuláció-», ahol az ere
deti és a modellt megvalósító eszközök felépíté
se, gépi kódja-» eltérő. Az ~-t megvalósító prog
ramban nagy szerepe lehet a mikroprogramok- 
nak-». Így elérhető pl., hogy egy adott szerkezetű 
számítógép programjai futtathatók legyenek egy 
- akár minden elemében és gépi kódjaiban is -

teljesen eltérő gépen, ezzel a felhasználható 
programok köre ugrásszerűen kibővülhet.
enantiomerek
izomer molekulák, amelyek egymásnak tükörké
pei, de nem azonosak egymással (térizomerek); 
fiz.-i tulajdonságaik viszont azonosak, -»királis 
szerkezet, (gör.)
enciklika
tkp. körlevél; a pápák által kiadott ünnepélyes 
irat, amely részletesen kifejti az egyház állás
pontját vmely kérdésben. Az ~-k címéül (ókori 
mintára) két-három kezdőszavuk szolgál; ezeket 
természetesen ennek megfelelően válogatják 
meg. Nyelvük többnyire, de nem kötelezően, a lat. 
(gör.)
enciklopédia
tkp. „kerek (teljes) nevelés" ; rendszerint sokköte
tes mű, amely a tudományok minden területéről 
alapvető, részletes ismereteket közöl, többnyire 
ábécé-sorrendbe rendezett cikkek, tanulmányok 
formájában, -»lexikon. A nagy fr. ~ 1751 és 1772 
közt jelent meg, szerkesztője a filozófus Diderot 
[didro] és a matematikus D’Alembert [dálamber] 
volt.
enciklopédisták
a felvilágosodásért harcoló filozófusok és tudó
sok köre, akik közreműködtek a fr. enciklopédia-» 
létrehozásában.
Endlicher István László
(1804-1849) botanikus, filológus; a bécsi udvari 
könyvtárban volt tisztviselő, majd a természetraj
zi múzeum őre. Híres növényrendszerező volt, de 
a magy. középkori források és okmányok kiadása 
terén is úttörő munkát végzett. Kínai nyelvtana az 
elsők közé tartozott, 
endocitózis
az aktív transzport-» sajátos formája, amelynek 
során kolloid méretű szilárd részecskék vagy fo- 
lyadékcseppek membránnal körülvett hólyagocs- 
kák formájában jutnak a sejtbe. Az ~ energiaigé
nyes. Az energia a membrán szerkezetének hely
reállításához szükséges. Az ~ különleges formá
ja a bekebelezés (fagocitózis), amely páldául a 
gyökérlábú egysejtűek (amőba) táplálkozási 
módja, 
endogámia
tkp. belül-házasodás; olyan házassági rendszer 
a nemzetségi-» társadalomban, amely csak a 
nemzetségen belüli házasodási engedélyezi, 
(gör.)
endokrin mirigyek
-»belső elválasztású mirigyek, 
endoplazmatikus membrán
kiterjedt hálózatot alkotó csőrendszer a citoplaz- 
mában-», melynek falát membrán-» alkotja. Az 
~ elhatárolja egymástól a citoplazmán belüli te
reket, és bizonyos anyagokat szállít. A durva fel- 
színű ~, melyhez riboszómák-» kapcsolódnak, a 
fehérjeszintézisben vesz részt. A sima felszínű ~ 
a sejten belüli ingerületvezetésben-» jelentős.

94



endoterm
hőfelvevő folyamat, (gör.)
Endre László
(1895-1946) szolgabíró, politikus; 1919-től az el
lenforradalmi szervezetek tagja. Fajvédő Szocia
lista Pártja 1937-ben egyesült Szálas! pártjával; 
ezt követően Pest vármegye alispánjává lett. 
1944-ben a Sztójay-kormány államtitkáraként a 
ném.ek embere volt, s Eichmannal együttműköd
ve nagy része volt a vidéki zsidók deportálásá
ban. 1946-ban a Népbíróság halálra ítélte.
Endresz György
(1893-1932) repülő; az első világháborúban tábo
ri pilóta volt, utána oktató, a polgári repülés úttö
rője. 1931-ben Magyar Sándor navigátorral együtt 
„Justice for Hungary” [dzsasztisz for hangeri] 
(Igazságot Mo.-nak) nevű gépével az amerikai 
Harbour Grace-ből Bicskéig repült leszállás nél
kül, 25 óra 40 perc alatt. A következő évben lezu
hant és életét vesztette.
Énekek éneke
a Biblia egyik könyve, amely valójában pajzán 
lakodalmi dalok gyűjteménye; igen költői versek 
alkotják.
energiahasznosulás
1. -»efficienda. 2. -»hatásfok.
energiahordozók
elsődleges ~ a természetben előforduló, energi
át tartalmazó anyagok (szén, olaj, fa stb.), hasa
dóanyagok, hasznosítható mozgásfolyamatok 
(szél, folyóvíz), vmint a Föld hője s a Nap sugárzá
sa; másodlagos ~ az ezek révén előállított gáz, 
gőz, elektromos áram. 
energiamegmaradás elve
-»zárt rendszerben, bármilyen folyamatok is 
mennek végbe a rendszeren belül, az energiák 
összege változatlan, (-»termodinamika főtételei.)
energiaminimum elve
a termodinamika II. főtételének (-»termodinamika 
főtételei) következménye nem zárt rendszerekre. 
Az ~ szerint környezetével hőkontaktusban lévő 
rendszer szabad energiája-» egyensúlyban mini
mális. (Hasonló állítás mondható el környezeté
vel hő- és mechanikai kontaktusban lévő rend
szer szabad entalpiájáról-»). Az ~ szerint mikro
fizikai rendszerekben (atom, molekula, kristály 
stb.) az elektronok a Pauli-elv-» által még megen
gedett legalacsonyabb energiájú állapotba törek
szenek. Ezért a gerjesztett atom (molekula, kris
tály stb.) többletenergiáját hamarosan kisugároz
za elektromágneses foton(ok)-» formájában, 
energiavölgy
atommagokban az egy nukleonra jutó átlagos kö
tési energia—» szemléltetésére szolgáló fogalom. 
Ha ennek az energiának a - 1-szeresét a tömeg
szám és rendszám függvényében ábrázoljuk, egy 
völgyhöz hasonló felületet kapunk. A völgy alján 
helyezkednek el a stabil atommagok, amelyek
ben a nukleonok a legerősebben kötöttek. Ezek
ben az atommagokban adott tömegszám mellett

a neutron-proton arány a kötési energia szem
pontjából optimális. Ez az arány a könnyű atom
magoknál egy, a nehéz atommagoknál pedig elto
lódik a neutronok javára.
engedményezés
a jogosult - ha a jogszabály másként nem rendel
kezik - követelését szerződéssel másra átruház
hatja.
Engels, Frigyes (Friedrich)
[-gelsz] (1820-1895) Marx^ közvetlen munkatár
sa, szocialista elméletének társ-alapítója. Vele 
együtt írta a Kommunista Kiáltványt-» s több más 
művet is; együtt vettek részt a politikai küzdel
mekben. Marx halála után tanításainak propagá
lóra; a II. Internaci.onálé-» megalakulásában 
(1889) is nagy szerepet játszott. Életműve jelentős 
része a marxista elméletnek, 
enigma
1. találós mese, rejtvényt tartalmazó irodalmi mu.
2. talány, rejtély, rejtvény. 3. talányos személy, 
helyzet, probléma, (gör.)
enigmatikus
rejtélyes, talányos, kérdést felvető, (gör.)
enjambement
Írod. átkötés, áthajlás: egy gondolat (mondat) 
folytatása a verssoron, versszakon stb. túl.
Enki
mezopotámiai földisten, az Alvilág ura is.
Enlil
a levegő istene Mezopotámiában.
ENSZ
Egyesült Nemzetek Szervezete; a washingtoni 
paktum-» aláírói és a később hozzájuk csatlakozó 
szövetséges hatalmak 1945. április 25-26-án, a 
háború végén konferenciára ültek össze San 
Franciscóban, és elhatározták az ~ létrehozását, 
valamint megfogalmazták alapokmányát. Az ~ 
szervei: a közgyűlés, a Biztonsági Tanács-», az 
UNESCO-», és más szervezetek. Az ~ székhelye 
New York; ügyvezetője a főtitkár, 
entalpia
nyílt rendszerben állandó nyomáson végbemenő 
folyamatok leírására szolgáló termodinamikai 
potenciál-». Az ~ nagyobb, mint a belső ener
gia-». A különbség a test nyomásának és térfoga
tának szorzata, 
entente cordiale 
-»antant, 
enthuziazmus
fn. tkp. megszállottság; lelkesedés, heves részvé
tel. (gör.)
entoderma
-»belső csíralemez.
entomológia
rovartan. (gör. er.)
entrópia
egy test belső rendezetlenségének mértéke. 
Makroszkopikus szempontból azonos állapot a 
testet alkotó részecskék nagyon sokféle elrende
ződésével (mikroállapot) jöhet létre. Az ~ egye-



nesen arányos a makroszkopikus állapotot létre
hozó lehetséges mikroállapotok számának ter
mészetes alapú logaritmusával. Az arányossági 
tényező a Boltzmann-állandó. Az ~ extenzív álla
potjelző. Zárt rendszerben egyensúlyban olyan 
makroszkopikus állapot alakul ki, amelyhez maxi
mális számú mikroállapot tartozik. Ezért az ~ is 
maximális. A testnek hő formájában átadott ener
gia növeli a test ~-ját. Az ~ változás egyenlő a 
hő formájában átadott energia és a test abszolút 
hőmérsékletének hányadosával, 
éntudat
az emberszabású majmok, a delfinek és elsősor
ban az ember agykérge modellező tevékenysé
gének terméke, melynek segítségével képes ön
magát elválasztani a környezettől. (Embernél „én 
én vagyok", „ilyen vagyok", „enyém”, „nekem" 
stb.)
enyvadó rost
-»kollagén rost.
enzimek
1. kém. globuláris fehérjék, amelyeknek aktív 
centrumai az élő szervezet meghatározott vegyi 
(biokém.-i) folyamatait katalizálni tudják. 2. bioi. 
fajlagos fehérjék, a biokém.-i folyamatok katalizá
torai-», 
enzimindukció 
-»szubsztrátindukció. 
eocén
földtörténeti kor, a harmadkor második szakasza; 
mintegy 58 millió évvel ezelőtt kezdődött, s 36 
millió éve zárult. A kihalt hüllők helyett emlősök 
népesítették be a szárazföldet. Nevének jelentése 
tkp. „a jelen hajnala”. Az —-ban keletkezett réte
gekben rejlő ásványi kincsek feltárása az ~ prog
ram. (gör.)
Eósz
a gör. mitológiában Hüperión-» lánya, a Hajnal 
istennője, aki naponta letépi a világról az éji sö
tétség fátylát.
Eössi András
(?-kb. 1600) lófő székely, sok teológiai könyv 
szerzője, a szombatos-» szekta megalapítója; 
ennek az unitáriusokkal rokon keresztény szektá
nak imakönyvet, kátét írt, s fiává fogadta a szom
batosokat pártoló Péchi Simont, a későbbi erdélyi 
kancellárt.
Eötvös-effektus
a Földön kelet-nyugati irányban mozgó tömegek 
súlyának megváltozása. Pl. Budapesten a Föld
höz képest nyugvó 700 N súlyú test súlya csak 
699,9 N lesz, ha a test 1 m/s sebességgel kelet 
felé mozog, s 700,1 N lesz, ha nyugat felé. Ennek 
oka, hogy a Földdel együtt a Földhöz képest álló 
test is körmozgást végez, azaz gyorsul. A kelet 
felé haladó test kerületi sebessége - s ezáltal 
centripetális gyorsulása is - nagyobb, a nyugat 
felé haladóé pedig kisebb mint az „állóé”. 
Eötvös Ignác
br. (1786-1851) aulikus főnemes, udvari másod

kancellár (1830), tárnokmester (1836-1841); E. Jó
zsef apja. Példája ösztönözte fiát, hogy más utat 
válasszon, s nemzetét szolgálja.
Eötvös-inga
-»torziós inga, amelynél a rendkívül vékony fém
szálon vízszintes rúd függ, ennek két végén egy
mással egyensúlyt tartó tömegek vannak. A -»gra
vitációs tér síkbeli változásainak hatására a két 
tömegre -»forgatónyomaték hat, s az inga szála 
elcsavarodik. így a gravitációs tér igen kis válto
zásai mérhetők.
Eötvös József
báró (1813-1871) író, reformpolitikus, miniszter. 
Sokoldalú képzés, európai körutazás (1836/37) 
után centralista politikusként és íróként a hűbéri 
intézmények, a vármegye bírálója volt; reformo
kat akart, de központi irányítással. 1848: nevelés
ügyi miniszter lett, szeptemberben azonban 
emigrált. A kiegyezés után újra miniszter, a köz
oktatás megújítója, a legjelentősebb államférfiak 
egyike.
Eötvös Károly
(1842-1916) író, újságíró, politikus; jogot tanult, 
1872-től Deák-párti képviselő, 1877-től ellenzéki. 
A tiszaeszlári perben (1883) a vádlottak védője 
(-»vérvád), majd függetlenségi pártvezér. Mint 
író népszerű volt mesélő, anekdotázó stílusa 
miatt is. A tiszaeszlári perről, valamint a Balaton
ról írt könyve ma is olvasott.
Eötvös Loránd
br. (1848-1919) fizikus, miniszter; E. József fia. 
Heidelbergben tanult, tanára volt Bunsen, Kirch- 
hoff és Helmholtz. 1872-től a pesti, ma nevét vise
lő egyetemen az elméleti fizika r. tanára; 1894- 
1895: vallás- és közoktatási miniszter, az (apjáról 
elnevezett) Eötvös-kollégium megalapítója. A fel
színfeszültséget (~-törvény-»), az 1880-as évek
től a gravitációt kutatta (~-inga-»). 
Eötvös-törvény
összefüggés a folyadékok különböző hőmér
sékleten mért felületi feszültsége és molekula- 
súlya közt; E. Loránd-» az 1870-es években kez
dett intenzíven foglalkozni a felszínfeszültség 
vizsgálatával, s ennek során ismerte fel e jelen
séget, 
epe
a máj emésztőnedve, mely a vékonybélben emul- 
geálja a lipidmolekulák nagy halmazait, s ezzel 
elősegíti, hogy a lipáz nagyobb felületen hathas
son. Emésztőenzimeket nem tartalmaz, ~savak 
és ~ festékek alkotják. (pH: 7,0-8,0.) 
epicentrum
geol. a földrengés fészkének (hipocentrum-») 
merőleges felszíni vetülete: rengésközpont, 
(gör.-lat.)
epifánia
„megjelenés" 1. a hellenizmus korától: isten 
megjelenése a Földön. 2. a keresztény teológiá
ban a gyermek Jézus Krisztus megjelenése a 
napkeleti bölcsek előtt (ünnepe: jan. 6.). (gör.)
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epigon
tkp. utód, követő 1. fn. más tevékenységét, főleg 
művészetét utánzó személy. 2. mn. eredetiség 
híján lévő (mű, tevékenység), (gör.)
epigramma
néhány soros, szellemes, csattanós költemény; 
rendszerint egy vagy két disztichon-*, (gör.)
epikureizmus
Epikurosznak-* és követőinek materialista, ato
mista-* és evilági értékrendű filozófiája.
Epikurosz
(i. e. kb. 342-kb. 270) gör. filozófus, az epikureiz
mus-* megalapozója.
epilepszia
az ókorban „szent betegségnek” nevezett kór, 
amely rángógörccsel, ájulással jár. A betegség 
serdülőkorban jelentkezik, s rohamai bizonytalan 
időközökben ismétlődnek. Az ~-s rohamok előtti 
felfokozott állapot emlékeztet a látnokok révületé
re. (gör.)
episzkopális egyház
-»anglikán egyház.
episztázis
génkölcsönhatás-*, akkor jön létre, ha egy domi
náns gén hatását egy másik domináns gén el
nyomja. F2 hasadási arány, ha a birecesszív ho
mozigótának önálló fenotípusa van: 12:3:1 (lo
vak szőrzetszíne), Ml. ha a birecesszív homozigó
tának nincs önálló fenotípusa: 13 : 3 (Leghorn és 
Wyandotte tyúkfajták keresztezésénél a szín 
öröklődése.) 
episztola
tkp. levél; irod. költői levél, (gör.)
építési napló
a felek közös okirata, amelybe a vállalkozó a 
munka előrehaladását jegyzi be és értesítik egy
mást a tervektől, vagy a költségvetéstől való elté
rés szükségességéről, illetőleg minden olyan kö
rülményről (határidő), amely veszélyezteti a telje
sítést.
építöfolyamatok
az intermedier anyagcserének-* azon energia- 
igényes folyamatai, melyek során a sejt saját 
anyagaivá építi fel a felvett szervetlen vegyiete
ket vagy a más élőlények által termelt szerves 
vegyületeket. 
epizód
1. epeiszodion: a gör. tragédiákban a színész 
közbevetett magyarázata a kar szavalatai közt.
2. átv. irodalmi művek, színművek mellékszála, 
amely közvetve kapcsolódik csak a fő cselek
ményhez 3. ~ színész: nem főszerepet játszó 
színész, (gör.)
eposz
hosszabb elbeszélő költemény, amely egy sze
mély vagy egy közösség hősi harcait beszéli el. 
Fennkölt, méltóságteljes stílus jellemzi, s a társa
dalom értékrendszerét, eszményeit fejezi ki.
EPROM
(= Eresable Programming Read Only Memory)

[iréjzebl progreming ríd onli memöri] müsz., 
sz.techn. ultraibolya fénnyel törölhető, csak ol-, 
vasható, programozható tár. Olyan digitális-* in
tegrált áramkör-*, amely abban különbözik a 
PROM-*-tól, hogy információtartalma megváltoz
tatható: ultraibolya fénnyel történő besugárzás 
hatására törlődik, majd erre kialakított készülék
be helyezve újra programozható.
Eratoszthenész
(i. e. 256-196) Az afrikai Kürénében született, gör. 
természettudós. Tőle származik a Földgömb zó
nabeosztása; kiszámította a Föld területét; meg
alapította a kronológiai tudományt. A mat.-ban a 
kör négyszögesítésével, szögharmadolással, a 
kocka kettőzésének problémájával foglalkozott. 
Hires a prímszámok kiválogatására szolgáló ~i 
szita.
Erdei Ferenc
(1910-1971) szociográfus, politikus; makói hagy
makertész fia, Szegeden tanult, 1930-tól falukuta
tó, szociográfus. 1932-ben izgatásért fogházra 
ítélték. 1936-tól makói szövetkezeti vezető volt. 
1937-ben kiadta a nagy feltűnést keltő Futóhomok 
c. művet. 1939-ben a Parasztpárt egyik alapítója. 
1945-től e párt képviselője, miniszter, 1957-től az 
MTA főtitkára, alelnöke. Több könyv szerzője, 
érdekegyesítés
a reformkor egyik fő jelszava : a nemesség, a 
polgárság és a parasztság fő érdekeinek egyezte
tése nélkül nem lett volna remény olyan nemzeti 
egységre, amely nélkülözhetetlen volt a nemzeti 
és polgári reformtörekvések megvalósításához; 
különösen a lengyel forradalmak tapasztalatából 
lehetett ezt tudni, -»varsói felkelés, -»krakkói fel
kelés.
Erdély
a régi nyelvben Erdőelve ; a történelmi Mo. délke
leti nagy tartománya. A 10. sz.-i gyér délszláv 
lakosság adta a korábbi helyneveket. Székely és 
magyar lakosságát a 12. sz.-tól német (szász) 
telepesek, a 13. sz.-tól román pásztorok növelték. 
A keleti (kun) támadások elhárítására saját vajdá
ja volt; e hivatalból alakult ki az erdélyi fejede
lemség Mohács után. 
érdemtelenség
az örökös olyan magatartása, tevékenysége, mu
lasztása, amely megfosztja attól a jogától, hogy 
az örökhagyó hagyatékából részesüljön ; pl. ha az 
örökhagyó életére tör.
Erdey-Grúz Tibor
(1902-1976) vegyész; Budapesten tanult, majd 
tanársegéd, magántanár, egy. tanár (1941) lett 
fizikai kémia szakon. 1952-56 közt felsőoktatási, 
oktatási miniszter, több ízben a MTA főtitkára, 
1970-től elnöke. Az elektrokémia kutatója, a felső
oktatásügy és a tudománytervezés kiváló irányí
tója volt.
Erdődy Tamás
(1558-1624) gr. (1607-től) dunántúli nagybirtokos, 
hadvezér; horvát bán. Többször is győzelmet ara
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tott török hadakkal szemben, így 1584-ben és 
1586-ban, majd 1593-ban Sziszeknél. 1594-ben 
elfoglalta Petrinja várát, e fontos végvárat.
erdők
fás társulások. Fajtáik: klímazonális---- >, intra-
zonális ~ -*.
erdős puszta
füves puszta erdőfoltokkal.
Erdős Renée
(1879-1956) költőnő, író; az emancipálódás felé 
törekvő századeleji nőtársadalom merész hangú 
szószólója. Verseket, színműveket, a húszas 
évektől regényeket is írt; írásait merészség, 
miszticizmus, szimbolista-expresszionista stílus 
jellemezte, 
erdős tundra
átmeneti öv a tűlevelű erdők és a tundra határán.
Érdy János
(1796-1871) történész, régész; az Akadémia 
éremgyűjteményének, majd régiségtárának őre, 
a Tudománytár szerkesztője (1838-1844). A róla 
elnevezett Érdy-kódex felfedezője és ismertetője; 
1848-ban ő tárta fel egyetlen épen maradt Árpád
házi királysírunkat, III. Béla és első felesége szé
kesfehérvári temetkezési helyét, 
eredeti tőkefelhalmozás
a tőkés termelés alapfeltételeinek: egyfelől a ter
melőeszközeitől-* megfosztott, szabad munkae
rőnek, másfelől a termelőeszközök tőkés tulajdo
nának létrehozása. A parasztokat elűzték földje
ikről, kényszerítve ezzel őket munkaerejük eladá
sára, s ugyanerre kényszerültek a manufaktú
rák-* konkurenciájával-* tönkretett kézműve
sek. Általában a 17-19. sz. folyamán zajlott le. 
erekció
a hímvessző megmerevedése. ~ kor a nemi izga
lom hatására a hímvessző kis ütőerei kitágulnak, 
fokozódik a beáramló vér mennyisége, a barlan
gos testek üregeit vér tölti ki, ugyanakkor a vénák 
falai összenyomódnak, ezáltal csökken a barlan
gos testekből elfolyó vér mennyisége. A ~ refle
xes, paraszimpatikus jellegű folyamat, 
érelmeszesedés
az artériák-* megbetegedése, mely az érfal el- 
meszesedésével, az erek megkeményedésével 
jár. Létrejöhet a nagyerekben, az aortán, a comb
verőerekben és a belső szervek kisebb erein, így 
a szív koszorúerein, az agyalapi és a veseereken. 
Kialakulása összefügg az egészségtelen, túl zsí
ros táplálkozással, 
eretnekség
1. a zsinatokon-* elfogadott dogmáktól-* eltérő 
tanítás, szervezet. 2. ált. egy egyház, tudomány, 
hivatás elfogadott nézeteitől való eltérés, (gör.)
érhártya
a szemgolyó ínhártyája belső felszínén, de az 
ideghártyától kifelé elhelyezkedő, erekben igen 
gazdag réteg.
Erinniszek
görögösen Erinnüszök; a bűnök miatt érzett lelki-

ismeretfurdalás megszemélyesítői a gör. hitvilág
ban, eredetileg talán az anyák ellen elkövetett 
bűnökéi. Sötét, bús és csúf alakok, akik minden
hová követik a bűnöst.
érintő
1. konvex görbénél olyan egyenes, amelynek 
egyetlen közös pontja van a görbével, az összes 
többi pontja pedig külső pont. 2. gömb ~je olyan 
egyenes, amelynek egyetlen közös pontja van a 
gömbbel. 3. kör ~je olyan egyenes, amelynek 
egyetlen közös pontja van a körrel 4. két kör 
közös ~je olyan egyenes, amely két adott kört 
egyaránt érint.
érintő egyenlete
adott görbét érintő egyenes egyenlete.
érintőnégyszög
olyan négyszög, amelynek minden oldala érinti 
ugyanazt a kört.
Erisz
a gör. mitológiában Arész hadisten nővére, a vi
szály istennője, aki egy lakodalom népe közé 
hajította azt az almát, amelyre ez volt írva: „A 
legszebbnek” - s ezzel viszályokat és háborút 
idézett elő. 
eritrociták 
-*vörösvérsejtek. 
erjedés
bioi. 1. szerves anyagokat tartalmazó oldatokban 
anaerob körülmények között baktériumok és er
jesztőgombák hatására lejátszódó folyamat. Faj
tái : tejsavas ~ (tejsavas baktériumok), ecetsavas 
~ (ecetsavas baktériumok), vajsavas ~ (vajsa
vas baktériumok), alkoholos ~ (élesztőgombák).
2. az intermedier anyagcserében-* anaerob kö
rülmények között a piroszőlősav-tejsav átalaku
lás. Gyakori tartós izomműködéskor (oxigénadós
ság-*).
Erkel Ferenc
(1810-1893) zeneszerző, karmester, a Himnusz 
zenéjének szerzője. Kolozsvárott, majd Pesten 
zongoraművész, színházi karnagy, 1837-től a 
Nemzeti Színház első karmestere. Első két operá
ja Báthori Mária, 1840; Hunyadi László, 1844; 
Egressy Béni szövegkönyvére íródott. Legnép
szerűbb operája (ugyancsak Egressy szövegé
vel) a Bánk bán (1861). A Pesti Sakk-kör alel- 
nöke is volt. 
erkölcsi kár
aki szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból 
kárt okozott a károsult nem vagyoni káráért is 
kártérítéssel tartozik.
Ernst Lajos
[-sz-] (1872-1937) műgyűjtő; 1912-ben alapította a 
róla elnevezett múzeumot, amely sokezer művé
szettörténeti és történelmi jelentőségű tárgyat 
tartalmazott. Ugyanott kiállításokat is szervezett 
többnyire fiatal művészek alkotásaiból. Művé
szettörténeti és irodalomtörténeti vonatkozású 
írásai is jelentősek voltak. Gyűjteménye ma a 
nagy múzeumokat gazdagítja.
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Erósz
a szerelem istene a gör. mitológiában; római 
megfelelője volt Cupido-».].
erotika
érzéki, testi szerelem, (gör.)
erózió
a föld felszínén a fagy, a víz, a szél hatására 
bekövetkező mállás, a talaj elvékonyodása, el- 
hordódása. (lat.)
erőpár
két azonos nagyságú és ellentett irányú, különbö
ző hatásvonalú erőből-» álló erőrendszer. Az 
erőpár vektori eredője zérus, ezért a -»tömegkö
zéppontot nem gyorsítja. Egyetlen erővel nem 
helyettesíthető. Az ~ által létrehozott -»szög- 
gyorsulás semmilyen tengelyre sem zérus. Az ~ 
-»forgatónyomatéka az erők nagyságának és a 
két erő -»hatásvonala távolságának szorzata, 
amely független a forgástengelytől, 
erősítő
a bemenetre vezetettnél nagyobb kimeneti telje
sítményt szolgáltató technikai rendszer. (Ehhez 
természetesen mindig külső vagy belső energia- 
forrásra van szükség.)
érsek
nagyobb egyháztartomány elöljárója, több püs
pök fölé helyezett magasrangú egyházi tisztség- 
viselő. Mo.-on Esztergom mellett Kalocsán és 
Egerben székel érsek. (gör. er.)
érszűkítő központ
szimpatikus hatású-», vérnyomásfokozó magcso
port a nyúltagyban.
értágító központ
a nyúltagy érszűkítő központjának működését 
gátló magcsoport a nyúltagyvelői formatió reticu- 
larisban-».
érték
-»csereérték.
értékkészlet
ha adott egy f : A-»B függvény, akkor а В halmaz
nak azok az elemei, amelyekhez van olyan A-beli 
elem, amelyhez f ezt rendeli hozzá, az f függvény 
~-ét alkotják. Szokásos jelölése: Rf.
értékpapír
pénzösszeg vagy árumennyiség átvételére jogo
sító okirat: kötvény, részvény, sorsjegy, kincstár- 
jegy, bankjegy, utalvány, váltó stb., amely bemu
tatóra vagy névre szól.
értékrendek
erkölcsi vagy más elvont értékek rendszerei.
értéktöbblet-elmélet
az ang. klasszikus politikai gazdaságtan munka- 
érték-elméletének-» hibáit kiküszöbölő elmélet, 
amelyet Marx-» dolgozott ki. Lényege, hogy a 
munkás a munkaerejét-» adja el a tőkésnek, aki 
annak révén nagyobb értéket állít elő, mint a 
munkaerő értéke. Az ~ teszi érthetővé a profit és 
a kizsákmányolás eredetét, 
értelmes egoizmus 
-»értelmes önzés.

értelmes önzés
értelmes egoizmus; a felvilágosodás alapján ki
alakított erkölcsi magatartási norma, amely az 
értelem révén akarta áthidalni az egyén és közös
ség, a családi stb. szféra konfliktusait, abból kiin
dulva, hogy a jól felfogott önérdek nem egyéb a 
közös érdeknél, 
értelmezési tartomány
ha adott egy В-be képező függvény, akkor azok az 
elemek, amelyekhez az f függvény egy B-beli 
elemet rendel, f ~át alkotják. Szokásos jelölése: 
D,
érzékelés
a külső és belső környezetből származó ingerek 
ingerületté alakítása, az érzőingerület eljuttatása 
az idegi központba, és feldolgozása. A központo
suk idegrendszerű állatokban és az emberben 
minden érzékelő rendszernek három fő része 
van : receptor-», érzőpálya-», érzőközpont-», 
érzéklet
az inger visszatükröződése az érzőközpontban. 
Az adekvát ingereknek megfelelően az ~ is adek- 
vát.
érzékszerv
a szervezetben meghatározott adekvát inger-» 
felvételére és ingerületté alakítására tömörült re
ceptorok.
érzőközpont
a központi idegrendszer azon meghatározott te
rületei, melyekben a receptorokban keletkezett 
ingerület érzékletet-» kelt.
érzőneuron
általában a központi idegrendszeren kívül elhe
lyezkedő, kétnyúlványú idegsejt, mely a központ 
felé vezeti az ingerületet. Rostjai az afferens ros
tok.
Erzsébet
„thüringiai” (1207-1231) II. András magy. király 
lánya; gyermekként eljegyezték Lajos thüringiai 
őrgr.-fal, akitől három gyermeke született. Férje 
korai halála után Marburgban szerzetesi életet 
élt, jótékonykodó szervezetet alapított. Igen nép
szerű volt, s már halála után néhány évvel szentté 
avatták ; a legnépszerűbb ném.országi szentek 
egyike. Kultusza itthon is elterjedt.
Erzsébet
(1300-1380) magyar királyné, I. (Anjou) Károly 
felesége (1320); öt fiút szült férjének, s annak 
halála után fontos szerepe volt az ország kor
mányzásában, mert I. Lajosra nagy befolyása 
volt. 1370-1375 közt, majd 1377-ben Lengyelor
szágot is kormányozta. Elgondolásai kudarcot 
vallottak; így András fia nápolyi királyságát sem 
tudta (a pápának juttatott óriási „ajándékokkal” 
sem) realizálni.
Erzsébet
(1339-1387) magyar királyné, I. Lajos felesége, 
három lány anyja. Férje halála után Mária lánya 
nevében igyekezett uralmi elképzeléseit megva
lósítani, de Kis Károly megválasztását, királlyá
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koronázását nem tudta megakadályozni. Végül 
ugyan megölette a királyt (1386), de az ellene 
lázadók elfogták és megfojtották.
Erzsébet
(kb. 1409-1442) magyar királyné, Habsburg Albert 
magy. király felesége, Zsigmond király lánya. 
Férje halála után elismerte Ulászló királyságát, 
de miután megszületett utószülött László fia, a 
későbbi V. László király, azt csecsemőként az 
ellopott koronával megkoronáztatta (1440), majd 
a koronával s fiával III. Frigyeshez menekült. Ha
lála előtt azonban-fia jogait fenntartva-elismer
te Ulászló uralmát.
Erzsébet, Amália Eugénia 
(1837-1898) magyar királyné, osztrák császárné, 
Ferenc József felesége (1854), a Wittelsbach ba
jor királyi ház sarja, kora feltűnő szépsége. Tün
tető rokonszenvet mutatott a magyarság iránt, 
magyarul tanult s sokat tartózkodott az ország
ban; ez oka, de következménye is volt a férjével 
való ellentéteknek. Fia, Rudolf halála (1889) után 
búskomor lett; anarchista merénylő ölte meg 
Genfben.
Erzsébet, I.
(1533-1603) ang. királynő (1558-1603), Vili. Hen
rik-» lánya; hosszú uralma idején Anglia tengeri 
nagyhatalommá lett (a „győzhetetlen armada"-* 
megsemmisítése), megkezdte Észak-Amerika 
gyarmatosítását, fejlődött ipara (posztó), kereske
delme (kereskedőtársaságok távoli országokban, 
a londoni tőzsde megnyitása), s kultúrában is az 
élre került (Shakespeare-*, F. Bacon-*). 
Erzsébet, II.
(sz. 1925) ang. királynő (1952-től).
Erzsébet Izabella
(kb. 1264-1304) királyné, IV. (Kun) László felesé
ge, nápolyi Anjou hercegnő. Férje elhanyagolta, 
s kunjai társaságában élt; egy ideig el záratta 
feleségét a margitszigeti kolostorba. Gyermekük 
nem is született. Férje halála után visszavonult, 
s 1300-ban egy nápolyi domonkosrendi kolostor
ban apáca lett.
Erzsébet, Kun
(1240-1290 után) előkelő kun család lánya, V. Ist
ván király felesége, IV. (Kun) László anyja. Állan
dó ellenségeskedés közepette élt: az oligarchák 
csoportjait nem tudta megfékezni.
Ésajás
-*lzajás.
escape
[iszkép] 1. sz.tech. váltókarakter: többnyire utasí
tás és parancs módban is használható vezérlőka
rakter. Az utána következő karaktertől függően pl. 
módosulhat a kijelzés formátuma stb. 2. irod. me
nekülés a valóságtól.
Escher Károly
(1890-1966) fotóművész, riporter; filmhiradó- 
riporterként, majd a két világháború közt elismert 
fotóriporterként dolgozott (az Est-lapoknál). 1945

után a képeslapok legnépszerűbb fotósa. Művé
szi portréi értékes kordokumentumok is.
esedékesség
a szolgáltatás teljesítésének időpontja. Elmulasz
tása esetén a kötelezett késedelembe esik, mely 
hátrányos jogkövetkezményekkel jár.
esemény
véletlen ~ : a valószínűség-számításban egy kí
sérlet vagy megfigyelés lehetséges eredményei
nek (kimeneteleinek) vmilyen meghatározott ösz- 
szessége. Az ~ eket nagybetűkkel jelöljük. Pl. : ha 
a kísérlet a kockadobás, akkor ún. elemi ~ek az 
1, 2, 3, 4, 5 és a 6-os dobása; összetett ~ pl. a 
páratlan dobás, amely az 1, 3, 5 elemi ~ek hal
maza, 
eskü
ünnepélyes ígéret valamely kötelesség teljesíté
sére.
esküdtszék
választott vagy kijelölt esküdtekből (általában 12 
főből) álló testület, amely súlyosabb vádak esetén 
Ítélkezik vagy minősíti a bűncselekményt, hivatá
sos bíróra bízva az ítéletet. A polgári forradalmak 
követelései közé tartozott a részrehajló bírák he
lyett ~-ek bevezetése, különösen főbenjáró s a 
politikai ügyekben, 
esperes
keresztény egyházak szervezetében egyházkerü
let vezető lelkésze, papja; megfelel a gór.-lat. 
archidiakónusnak. (Valószínűleg ol. eredetű, ta
lán szláv közvetítéssel; első szótagja talán a 
magy. „ős" szó.)
Espersit János
(1879-1931) újságíró, ügyvéd; 1910-től a Makói 
Független Újság szerkesztője, majd 1918-ban a 
polgári forradalom makói híve. A forradalmak 
után internálták, majd újra a makói Újságot szer
kesztette. Juhász Gyulával, majd 1921-től József 
Attilával jó barátságban volt. 
esszé
irod. műfaj: tömör, szellemes, közérthető érteke
zés fii., történelmi, irodalmi témákról, (ang.)
esszencia
1. lényeg, lényeges tulajdonság. 2. kivont vagy 
sűrített lényeges alkatrész. 3. a skolasztikus tik
ban: a lét alapjául szolgáló magasabb rendű lé
nyeg. (lat.)
Esterházy Miklós
gr. (1582-1645) protestáns köznemesként ifjan ka
talizált, majd házassága révén nagy vagyon ura 
lett, s mint a Habsburgok és az ellenreformáció 
híve nagy adományok is gyarapították vagyonát. 
1613: báró, 1625: nádor, 1626: gr., Fraknó várá
nak ura. Az erdélyi fejedelemség független voltá
nak ellenzője.
Esterházy Miklós
herceg (1765-1833) E. Miklós József unokája, tá
borszernagy; katonai pályáját a napóleoni hábo
rúk során futotta be. 1809-ben Napóleon a magy. 
trónra akarta jelölni. Zenekarának vezetője egy
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ideig Haydn; Beethoven az ő rendelésére szerez
te C-dúr miséjét (1807). Híres képgyűjteménye 
később a Szépművészeti Múzeum alapjává lett.
Esterházy Miklós József
herceg (1714-1790) tábornagy (1757-től); Mária 
Terézia háborúiban tűnt ki, 1764-től a nemesi test
őrség kapitánya. A nagyszerű fertődi kastély épít
tetője: itt és Kismartonban udvari színtársulatot, 
operatársulatot, s Haydnnal mint udvari karmes
terével (1760-1790) az élén zenekart tartott. 
Esterházy Miksa
gr. (1837-1883) diplomata, a magy. sport sok ágá
nak kezdeményezője; külföldi példák alapján ter
jesztette az atlétikát s az ökölvívást. Megalapítója 
s haláláig elnöke volt az első hazai sport
egyesületnek, a Magyar Athletikai Club-nak 
(1875), írt és íratott is sport szakkönyveket. 
Esterházy Móric
gróf (1881-1960), legitimista politikus, IV. Károly 
miniszterelnöke (1917), a háború után legitimista 
képviselő. A II. vh. alatt Kállay-» híve.
Esterházy Pál
herceg (1635-1713) nádor (1681-től); harcolt a tö
rökök ellen Zrínyi oldalán, majd részt vett Bécs 
felszabadításában és Buda visszafoglalásában. 
Mint nádor 1687-ben elfogadtatta az országgyű
léssel a Habsburgok örökös királyságáról szóló 
javaslatot, ezért újabb hatalmas birtokadományo
kat és birodalmi hercegséget kapott. A kismartoni 
kastély építtetője, a barokk zene művelője volt. 
Est lapok 
-»Az Est lapok, 
északkeleti átjáró
sokáig keresett víziút Európa és Ázsia északi 
partjai mentén az Atlanti- és a Csendes-óceán 
közt. Ma már, a korszerű, atom-meghajtásos jég
törő hajók segítségével az év nyári hónapjaiban 
hajózható.
észak-ném. szövetség
a prágai békében-» elfogadott, 1867. április 16-án 
megalakult új szövetség; egyidejűleg megszűnt a 
német szövetség-». Az ~ nagyjából a ném. vám
szövetség-» résztvevőiből alakult, a dél-német 
államok (mindenekelőtt Ausztria és Bajorország) 
kimaradtak belőle. Örökös elnöke a porosz király. 
Az ~ már közvetlen előzménye volt az öt év 
múltán megalakuló ném. császárságnak-», 
eszer
a „szociálforradalmár" (szociálnüj revolucioner) 
kifejezés rövidítése; az ~ párt az okt. forr. előtt 
ellenzéki párt, amelynek a parasztság körében 
volt befolyása.
Esze Tamás
(1666-1708) tarpai jobbágy; 1697-ben részt vett a 
hegyaljai felkelés előkészítésében. 1703-ban Rá
kóczi elé ment Lengyelországba, hogy megnyerje 
a felkelés vezetőjének. Mint ezeres kapitány, 
1707-től mint brigadéros számos csatában harcolt 
hajdúival a Felvidéken; a fejedelem nemességre

emelte (1708), faluját, Tarpát pedig hajdúkiváltsá
gokkal ruházta fel.
eszkatológia
a teológiának az ún. „végső dolgokkal", vagyis a 
halállal s a halál utáni történésekkel foglalkozó 
része. Ide tartozik a világvége s az utolsó ítélet 
tana; az ~ különböző felfogásaiban néha a világ 
végének időpontját is megadják, (gör.) 
eszperantó
a legelterjedtebb mesterséges nyelv, amelynek 
célja, hogy a nemzetközi érintkezést megkönnyít
se s az egyes nemzeti nyelvektől, ill. az azokhoz 
tapadó politikai képzetektől megszabadítsa. Dr. 
Zamenhof lengyel pedagógus dolgozta ki s tette 
közzé 1887-ben. Az ~ nyelvtana egyszerű, szótö
vei az európai nyelvek ismert szavaiból erednek, 
könnyen tanulható. Szépirodalmi művek is ké
szültek már ~ nyelven. Fordítás-irodalma is van. 
Eszter
a Biblia egyik könyvének hősnője; az irodalmias, 
történelmi forrásokkal nem igazolható elbeszélés 
szerint a zsidó ~-t a perzsa király nejének vá
lasztotta, s ezután módja lett megmenteni üldö
zött népét, 
észterek
karbonsavak és alkoholok vegyületei : felfoghatók 
a karbonsavak származékainak, amelyekben egy 
hidrogénatomot alkilcsoport helyettesít. Nagy
számú és fontos vegyületcsoport. Nevükben elöl 
az alkohol, utána a sav neve szerepel, pl. az 
ecetsav etil-~e: etil-acetát. 
esztéta
esztétikával, vagyis a filozófia művészeti ágával 
foglalkozó tudós. (gör. ered.)
etatizmus
fn. 1. az állam központi, irányító politikai, gazda
sági szerepét középpontba állító tanítás. 2. törek
vés az állam fontosságának növelésére, (fr.)
éter
1. az ókorban az ég felső köre, amelyben a csilla
gok keringenek. 2. ég, a légkör ritka rétege. 3. fiz. 
régebben feltételezett, a világot betöltő közeg, 
amelynek rezgései lennének az elektromágneses 
rezgések (ahogyan a hang a levegő rezgése); 
innen „az ~ hullámai". 4. könnyen párolgó kábító 
hatású folyadék, orvosi érzéstelenítő. 5. kém. két 
alkil-gyök kötéséből keletkező molekula, (gör.) 
éteri
légies, mennyei; ~ szerelem: igen kifinomodott, 
légies érzés.
éthosz
az erkölcs gyökerei, az alapjául szolgáló elmélet, 
(gör.)
etika
a filozófiai tudomány egyik ága, amely az erköl
csöt, az erkölcsi tudatot és az ember erkölcsi 
magatartását vizsgálja, (gör.)
etimológia
tkp. „eredetkeresés" 1. szófejtés, egy szó erede

101



tének megállapítása. 2. a szófejtésekkel foglalko
zó tudomány, (gór.)
Etna
működő vulkán Dél-Olaszországban.
etnikum
1. népesség, nyelvi-társadalmi közösség. 2. ilyen 
közösség jellegzetes vonásai, (gör.)
etológia
viselkedéstan, az állatok viselkedésével, maga
tartásával foglalkozó biológiai tudomány.
Etruria
tartomány az ókori Közép-ltáliában; nevét lakói
ról, az etruszkokról kapta.
Eufémia
(7-1139) királyné, Kálmán király második felesé
ge, II. (Monomachosz) Vlagyimir lánya. Kálmán 
házasságtörésen kapta, ezért várandósán apjá
hoz küldte vissza; ott született Borisz-* fia, aki a
12. sz.-i magy. történelemben mint trónkövetelő 
játszott szerepet, 
eufónia
(mesterkélt) jóhangzás; ellentéte a kakofónia-», 
(gör.)
Eugen
herceg -»Savoyai Jenő.
eukarióta
sejtes szerveződésű élőlény. ~ az összes élő
lény a vírusok, a baktériumok és a kékmoszatok 
kivételével.
Eukleidész
Euklidesz (i. e. 365-300) gör. matematikus Ale
xandriában, I. Ptolemaiosz uralkodása idején. 
Nevéhez kapcsolódik az aritmetikában az ~i al
goritmus, geometriában az ~ i szerkesztés. Azt a 
geometriai rendszert, mely ~ tételeinek (axióma, 
posztulátum) következménye, ~inek nevezzük, 
euklideszi szerkesztés
csupán körző és beosztás nélküli vonalzó segít
ségével elvégezhető szerkesztés.
Euler-féle egyenes
a háromszög magasságpontja, súlypontja és a 
háromszög köré írt kör középpontja ezen az egye
nesen van rajta.
Euler, Leonhard
[ajler] (1707-1783) svájci matematikus és fizikus. 
Lefektette a mai trigonometria alapjait. ~ tétele 
az egyszerű zárt poliéderekre vonatkozik. A fizi
kában a modern fényhullám-elmélet megalapító
jának tekinthető. A fizikában legjelentősebbek az 
elméleti mechanikával, a fényhullám-elmélettel, 
a súrlódásos folyadékokkal és a rugalmas szilárd 
testek leírásával kapcsolatos munkái.
Euripidész
(i. e. 480-406) az egyik legjelentősebb „legtragi
kusabb" gör. drámaíró; számos drámája közül 
legismertebbek: Medeia, Iphigenia Auliszban, 
Iphigenia Tauriszban stb.
Európa
„napnyugat" 1. a Föníciától nyugatra elterülő vi
lág neve, amely gör. közvetítéssel jutott el Euró

pába, s lett e földrész nevévé 2. Agenor föníciai 
király lánya a gör. mitológiában, akit Zeusz meg
kívánt, s bikává változva hátára vett, majd Krétára 
úszott vele. Három fiút szült Zeusznak, köztük 
Minószt. (főnie.)
Európai Gazdasági Közösség 
más néven Közös Piac; 1957. március 25-én írták 
alá a résztvevők s 1958-tól működik. Alapítói 
Franciaország, az NSZK, Olaszország, a Bene- 
lux-államok; célja a belső vámhatárok eltörlé
se, a gazdaság integrálása. Időközben több 
nyugat-európai állam utólag belépett tagjai kö
zé, így Anglia, Spanyolország, Dánia, Görögor
szág.
Europe Standard 1
[juöröp sztenderd van] műsz. VCR-STANDARD-».
Eurüdiké
Orpheusz [-fe-] felesége a gör. mitológiában, aki 
kígyómarástól meghalt; Orpheusz azonban any- 
nyira elbűvölte zenéjével az alvilági hatalmakat, 
hogy megengedték, hogy a másvilágról visszavi
gye a földre. Közben azonban a tilalom ellenére 
ránézett, s emiatt örökre elvesztette.
Euterpé
-»múzsák.
eutrofizálódás
a tiszta élő víz elöregedési folyamata, feldúsulá- 
sa szerves anyaggal, feltöltődése iszappal, mo
csaras, lápos területté válása.
eutróf víz
tápanyagokban túlzottan gazdag, iszaposodó, 
oxigénben szegény víz, amelyben felszaporod
nak a heterotróf szervezetek, és növekszik a mér
gező anyagcseretermékek mennyisége (H2S vagy 
NH3).
evangélisták
az evangélium (jó hír) elmondói; a Biblia négy 
evangéliuma mondja el Jézus Krisztus születé
sét, működését és kereszthalálát, amelynek ré
vén a megváltás elkövetkezett. A négy evangé
lium szerzői: Máté, Márk, Lukács és János az ~ ; 
mindegyikük más közösség tagjaként és mégis 
nagyjából egybevágóan mondja el Jézus Krisztus 
életét.
évelő növények
évről évre vegetatív és reproduktív hajtásokat 
alakítanak ki, élettartamuk meglehetősen hosszú 
is lehet. (Fás növények.)
évgyűrű
fás növények szára keresztmetszetének körkörös 
rajzolata, mely abból adódik, hogy a tavaszi in
tenzív vízfelvételkor nagyobb átmérőjű, ősszel 
viszont kisebb átmérőjű, vastagabb sejtfalú víz
szállító csövek alakulnak ki. 
evidencia
1. nyilvánvaló (igazság), szemmel látható dolog.
2. igazolásra nem szoruló bizonyíték. 3. ~-ba 
vétel: nyilvántartásba vétel, (lat.)
evolúció
fejlődés; az élővilág fejlődése, törzsfejlődése.
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Fajtái : adaptív -—», nem adaptív ~ fokozatos 
—», ugrásszerű ~ -».
evolucionista
aki az evolúció, vagyis a fokozatos fejlődés elvét 
vallja, szemben a revolúció, vagyis a forradalmi 
(viharos) átalakulás elvével (pl. az élővilág vagy 
a társadalom fejlődésében), (lat.)
exhibíció
tkp. „mutogatás”; kiállítás, (lat.)
exhibicionista
1. kitárulkozó; olyan ember, aki a maga lelkét, 
lényét meg akarja ismertetni a környezetével, a 
világgal. A legtöbb művész ~. 2. önmagát lemez
telenítő, mutogató, beteges hajlamú férfi, -»sza- 
tír. (lat.) 
exocitózis
az aktív transzport-» sajátos formája, melynek 
során folyadékcseppecskék, molekulahalmazok 
vagy nagyobb szemcsék a sejt belsejéből jutnak 
ki a membránon keresztül. (Pl. a mirigysejtek 
működése, ingerületátvivő anyagok bekerülése a 
szinaptikus résbe stb.) 
exogámia
tkp. kívül-házasodás; olyan házassági rendszer a 
nemzetségi-» társadalomban, amely tiltja a nem
zetségen belüli (endogám-»), és előírja az azon 
kívüli házasodási. Sokszor az is szabályozva van, 
hogy mely nemzetség szülötte mely másik nem
zetségből kell hogy házastársat keressen magá
nak. Létezik továbbá matrilokális-» és patriloká- 
lis—♦ rendszer, (gör.) 
exoterm
hőleadó folyamat, (gör.)
exponenciális bomlás 
-»bomlástörvény, 
exponenciális függvény
ha adott egy a > 0 valós szám és minden x e R-hez 
hozzárendeljük a* értéket, akkor az a alapú expo
nenciális függvényt kapjuk.
expozíció
1. fényérzékeny anyag megvilágítása, fénynek ki
tevése. 2. irodalmi műben a cselekmény beveze
tése, a szereplők bemutatása. 3. zenei művekben 
a témák bemutatása. 4. kiállítás (lat.)
expresszionizmus
tkp. „kifejező” stilus; századunk elején kialakult 
művészeti irány, amely a művész belső feszültsé
geit, meghökkentő mondanivalóját nem minden
napi, meghökkentő, sokszor drámai eszközökkel, 
szokatlan színekkel és formákkal stb. akarja kife
jezni. (lat.) 
expresszív 
kifejező, (lat.) 
extatikus
izgatott, felfokozott, önkívületi (állapotban lévő), 
(lat.)
extázis
önkívület, (lat.)
extenzív állapotjelzők
olyan állapotjelzők, amelyek rendszerek egyesí

tése során összeadódnak. Ilyenek pl. a tömeg, a 
belső energia, a térfogat stb.
exteroreceptorok
a külső környezetből származó ingereket felfogó 
és ingerületté alakító receptorok-».
extra
tkp. „vmin kívül ' 1. különleges, nem szokásos. 
2. szám feletti, külön, soron kívüli, (lat.)
extracelluláris
sejten kívüli. Pl: ~ folyadék, ~ víztér stb.
extracelluláris víztér
az állatok és az ember szervezetében a sejt
membránon kívül található víz. Embernél a testtö
meg mintegy 20%-át teszi ki. A zárt keringési 
rendszerű állatoknál (gerincesek) és az embernél 
ez két víztérre osztható, melyet az érfal választ el 
egymástól : megkülönböztethetjük az erekben ke
ringő vér-» vízterét, és az ereken kívül, ugyanak
kor a sejteken is kívül helyet foglaló intersticiális 
vízteret, 
extraordinárius 
-»kettőstörés, 
extrapiramidális rendszer
a piramispálya rendszeren kívüli mozgatórend
szer, mely a törzsmagvakban, majd a középagy
ban átkapcsolódik és a nyúltagyban részben átke
reszteződik. A tudattól függetlenül működik, és az 
elemi életfeltételek (légzés, vérkeringés, emész
tés) mozgásszükségletének irányítását látja el, 
vmint kialakítja az izomtónust-». Az ~ látja el a 
már automatizálódott tanult mozgások irányítását 
is.
Eyck, Hubert Van
(1365-1425) ném.alföldi festő ; bátyjával, Jannal 
együtt alkotott, s a hagyomány szerint ők vezették 
be az olajfestékek használatát.
Ezékiel
próféta, a Biblia egyik könyvének szerzője. I. e. 
597-ben száműzték őt is Babilonba, s ott kezdte 
hirdetni a Jahve istenhez való hűséget, a bálvá
nyoktól való elfordulást.
Ézsau
Izsák első fia, aki elsőszülöttségi jogát eladta 
öccsének, Jákobnak egy tál lencséért. ~ vadász 
volt, míg Jákob pásztor; a Biblia szerint ~ az 
edomiták őse.
ezüstkor
-»aranykor.

F

utódnemzedék, filialis generatio.
fabliau
[fablió] középkori fr. verstípus, amely röviden és 
elmesélve mindennapi, gyakran mulatságos tör
ténetet ad elő. (fr.)
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Fábry Zoltán
(1897-1970) szlovákiai magy. író; Budapesten 
tanult, de 1919-től szülőhelyén, Stószon élt. 
1920-tól a csehszlovákiai magy. lapokban, va
lamint az erdélyi Korunkban jelentek meg írá
sai, amelyek magy. és baloldali szemléletét 
hirdették. Szociográfiát, esszégyűjteményeket 
adott ki. 1945 után mint elkötelezett baloldali 
szólt a magyarság érdekében. Cikkeit, levele
zését kiadták, 
fabula 
mese. (lat.) 
facilitât* diffúzió
aktív transzportfolyamat, amely ugyanabban az 
irányban folyik, mint azt a koncentrációkülönbség 
megszabja, de a sejt aktív működéssel megnöveli 
a diffúzió sebességét. Pl. a ~ az alapja a cukrok 
felszívódásának a vékonybélben.
Fadrusz János
(1858-1903) szobrászművész; zsellérgyerekként 
lakatosmesterséget tanult, s szinte csak véletle
nül ismerték fel tehetségét. A szobrászatét Prágá
ban, Bécsben tanulta; Mátyás király lovas szobrát 
(Kolozsvár), Mária Terézia és más történeti sze
mélyek szobrát készítette el, s nagy elismerést 
aratott a budai várat díszítő szobraival, valamint 
legismertebb művével a Toldi a farkasokkal c. 
kompozíciójával, 
faggyú
a ~ mirigyek váladéka, amely védi a bőrt, első
sorban a vízzel szemben. A madaraknál a fartő
mirigy, az emlősöknél a szőrtüszőkbe nyíló miri
gyek termelik.
fagocitózis
a gyökérlábú egysejtűek, a nyálkagombák és a 
magasabb rendű állatok falósejtjeinek táplálko
zási módja. A vízben, nyirkos avarban vagy a 
testfolyadékban lévő parányi élőlényeket, szer
ves anyagdarabokat vagy „nem saját” anyagokat 
állábak folyják körül, majd a sejtbe kerülő anyag 
körül emésztő üregecske alakul ki. 
fágok
-»bakteriofágok.
Failoni, Sergio
[fajlőni szerdzsó] (1890-1948) karmester, 1928-tól 
a budapesti Opera karnagya. Az ol. muzsikus 
Milánóban tanult, ott is kezdte pályáját Toscanini 
mellett; attól kezdve azonban, hogy Budapestre 
meghívták, zenei tevékenysége szinte kizárólag 
a magy. fővároshoz kapcsolódott. Nagy érdemei 
vannak a két háború közti zenekultúra fejleszté
sében, s Bartók, Kodály műveinek tolmácsolásá
ban, 
fáizás
a régi magy. nyelvben a fák, faágak vágása s a 
rőzsegyűjtés megjelölése; a falvak határában lé
vő erdőkből a jobbágyok és zsellérek tüzelőnek 
valót gyűjthettek (~ joga). A XVIII. sz. végétől a 
földesurak igyekeztek kisajátítani a falvak erdőit, 
s a ~ joga körül viták támadtak.

faj
a rendszerezés alapegysége, mindazoknak az 
egyedeknek az összessége, melyek minden lé
nyeges tulajdonságban megegyeznek és egy
mással termékeny utódot képesek létrehozni. Ge
netikai szempontból a ~ olyan szaporodási kö
zösség, amely más, hasonló szaporodási közös
ségekkel nem képes kereszteződni, alléleket ki
cserélni, 
fajhő
az a hő formájában közölt energia, amely egység
nyi tömegű anyag hőmérsékletét 1 K-nel növeli. 
A ~ csak egy adott halmazállapot esetén értel
mezhető, halmazállapot-változás közben az 
anyag által felvett hő nem változtatja a hőmérsék
letet. Gázoknál megkülönböztetjük az állandó 
nyomáson és az állandó térfogaton mért fajhőt, az 
előbbi mindig nagyobb, mint az utóbbi, 
fajlagos ionizáció
vmely anyagban az áthaladó ionizáló sugárzás 
által egységnyi úton keltett ionpárok száma.
fajsúly
a test -»súlyának és térfogatának hányadosa.
fajta
elsősorban mezőgazdasági kultúrfajoknál hasz
nált, fajon belüli rendszertani egység. (Pl. az őszi
barackfajták: „Champion”, „Dixired”, „Sunbeam”, 
„Mariska” stb. ~i.)
fajvédő
az 1919 utáni ellenforradalmi korszakban azok 
neve, akik a „m. faj védelmével” indokolták anti
szemitizmusukat.
falanszter
a fr. Fourier [furjé] utópista szocialista elképzelé
se zárt emberi közösségekről, amelyekben a ter
melés, a köz- és a családi élet, a gyermeknevelés 
is közös intézményekben szabályozottan folyik, 
(fr.) 
falanx
[fa-] 1. ókori hadi alakzat: gyalogosok sora, akik 
pajzsukat összekapcsolják, hosszú lándzsájukat 
pedig előremeresztik. A szorosan mögöttük hala
dó hasonló sorok az előző sor harcosai közt nyújt
ják előre lándzsájuk hegyét. Fülöp-» macedón 
király vezette be, s fia, Nagy Sándor 16 soros 
~ -szál harcolt. 2. átv. zárt alakzat, tömör csoport.
(g°r.)
Fáik Miksa
(1828-1908) publicista, politikus; fiatalon feltűnt 
újságírói tehetségével. 19 évesen bölcsészdok
tor; a bécsi s hazai ném. lapokba, s a magy. 
újságokba egyaránt írt. A Döblingben élő Széche
nyi szűkebb köréhez tartozott, majd a kiegyezés 
előkészítésén dolgozott cikkeivel. 1867 után a te
kintélyes Pester Lloyd szerkesztője, képviselő, 
falósejtek
a RES-+ sejtjei. A vöröscsontvelőben termelőd
nek, innen a vérrel jutnak el a szervezet minden 
részébe. Amőboid mozgással mozognak. A szer
vezetbe került kórokozó antigének ellen először
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bennük termelődő fehérjebontó anyagokkal küz
denek. Ha ez a védekezés nem hatásos, bekebe
lezik (fagocitózis-») őket. A küzdelemben elpusz
tuló ~ bői, a szétesett szövetekből és az elpusztí
tott kórokozókból keletkezik a genny, 
falu
olyan kisebb lélekszámú település, ahol a lako
sok nagyobb része hagyományosan a mező- és 
erdőgazdaságban dolgozik; vannak azonban ipa
ros- és bányászfalvak, amelyek lakói jelentős 
vagy döntő mértékben nem mezőgazdasági mun
kából éltek. Századunk fejlődése során a falvak 
életében a mezőgazdaság szerepe csökken. 
Falud! Ferenc
(1704-1779) író, költő, műfordító. Mint a jezsuita 
rend tagja itthon, majd Bécsben tanított, Rómá
ban lelkészkedett; majd a rend pozsonyi könyvtá
rát vezette. A rend feloszlatása után Rohoncon, a 
Batthyány-kastélyban élt. Életében prózai, akkor 
igen népszerű, nevelő célzatú könyvei jelentek 
meg; a modern magy. próza egyik megteremtője. 
Könnyed, gyakran a nép életét bemutató rokokó 
verseit halála után tették közzé, 
faluközösség
gazdálkodási módszer, amelyben a falu határát 
dűlőkre osztják, s minden gazdaság (család) min
den dűlőből részt kap. A dűlőket vetésforgóban-» 
művelik.
falukutató irodalom
az 1930-as évek elején Mo.-on kialakuló irodalmi
szociográfiai irányzat, amely a magy. falvak vilá
gának addig fel nem tárt mélységeire kívánta a 
közfigyelmet felhívni. Fő témakörei voltak a pa
rasztok nyomora és földnélkülisége, az egyke, s 
egyes dunántúli megyékben a nem magy. parasz
ti elem (a svábok) térfoglalása a magyarok rová
sára.
fametszet
simára csiszolt falapra metszi a művész vésővel 
a művet, majd ezt festékes hengerrel megfestik, 
s papírra nyomtatják a képet, amit a kiemelkedő, 
érintetlen felület ad (a bevésett mélyedésekbe a 
festőhenger nem visz festéket). Sokszorosított 
grafikai művek egyik készítési módja, 
familiáris
1. fn. személyi függésben lévő szabad ember; 
főnemeseket szolgáló kisnemes; kolostorokhoz 
tartozó nem szerzetes dolgozó. 2. mn. családias, 
bizalmas, (lat.)
fanatizmus
rajongás; túlzott, az értelmet meghaladó lelkese
dés érzelem vagy vakhit hatása alatt; vakbuzgó 
cselekvés, (lat.)
fantasztikus
1. a szertelen képzelet terméke. 2. elképesztő.
3. irod. a képzeletből eredő.
fantázia
képzelet, képzelőerő, (gör.)
fantom
1. kísértet, szellem, jelenésben látott alakzat).

2. valójában nem létező dolog (pl. amputált test
rész „^-fájdalma"). 3. orv. egy. oktatásban hasz
nált műanyagból készült ~-testrész, (fr.)
Faraday-féle indukciós törvény
Maxwell-törvények-».
Faraday, Michael
[férődé májkel] (1791-1867) ang. tudós fizikus; 
kísérleteivel megalapozta az elektromos induk
ciónak és az áram mágneses hatásának tudomá
nyát, a modern elektrotechnika alapjait. Főbb 
munkái: 1. Első elektromotor. 2. Indukciótörvény.
3. Elektrolízis törvényei.
Faraghó Gábor
(1890-1953) altábornagy, politikus; vezérkari tisz
ti pályát futott be, 1940-1941-ben attasé Moszkvá
ban, utána a minisztérium elnökségének vezető
je, altábornagy és a csendőrség felügyelője 
(1943). 1944. október 11-én Moszkvában Horthy 
delegációjának vezetőjeként aláírta a fegyver- 
szünetet. Az Ideiglenes Kormány minisztere volt 
1945 nyaráig.
Faragó László
(1911-1966) pedagógus; a budapesti egyetemen 
szerzett diplomát, majd ugyanitt, a pedagógiai 
tanszéken oktatott (1933-1947). Megszervezte, és 
évekig igazgatta a budapesti Pedagógiai Főisko
lát; később a pedagógiai intézet matematikai tan
székének vezetője. A matematikaoktatás volt fő 
kutatási témája, s ebben nemzetközileg elismert 
eredményeket ért el. 
farce
[farsz] 1. fr. vásári bohózat valószínűtlen és ne
vetséges eseményekkel, sokszor durva humor
ral. 2. vásári bohózatok alantas humora, tréfái, 
(fr.)
farész
a harasztokban, a nyitvatermőkben és a zárvater
mőkben a gyökértől a feldolgozó szervek felé 
irányuló víz és ionok szállítására kialakult rend
szer. Alapegysége a hosszúra nyúlt vízszállító 
sejt. A zárvatermőkben a vízszállító sejtek ha
rántfalainak részbeni vagy teljes felszívódásával 
vízszállító csövek fejlődtek. A vízszállító sejtek és 
csövek fala elfásodik. 
farizeusok
1. Jézus korában a zsidók népes csoportja, amely 
a mózesi törvényeket magyarázta; Jézus Krisztus 
gyakran vitába szállt tanításaikkal. 2. átv. vallá
sos írástudó, álszent.
Farkas István
(1887-1944) festőművész; Budapesten, majd 
Münchenben és Párizsban tanult. Az első világ
háborúban olasz hadifogságban, majd itthon és 
újra Párizsban festett. Festészete a szürrealiz
mus felé haladt. Sikeres pályafutását ott hagyva 
apja halála után (1932), kötelességének érezte, 
hogy hazatérjen átvenni az Új Idők Kiadó vezeté
sét. 1944-ben a ném.ek elhurcolták és megölték. 
Farkas Károly
(1843-1907) munkásvezér; 1869-től az Internacio-
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nálé Mo.-i főmegbízottja, az Általános Munkás- 
egylet egyik vezetője. Frankel Leóval együtt a 
Mo.-i Általános Munkáspárt megalapítója. 
A Munkás Heti Krónika egyik kiadója is volt.
Farkas Mihály
(1904-1965) politikus, honvédelmi miniszter; a sp. 
polgárháborúban harcolt, majd a SZU-ban dolgo
zott a háború folyamán. 1944 végétől újra itthon : 
politikai bizottsági tag, majd 1946-tól főtitkárhe
lyettes, 1948-1953: honvédelmi miniszter. Fősze
repe volt a törvénytelenségekben, ezért 1956 után 
tisztségeiből leváltották, 
farkasvakság 
-►szürkületi vakság, 
farsz 
-►farce.
Fassole Henrik 
-►Fazola Henrik, 
fás szárú növények
száruk összefüggő kambiumhengert tartalmaz, 
ezáltal vastagodik. A korábban keletkezett faele
mek fala elfásodik.
fatalista
1. aki a fátumban, végzetben hisz, ezért nem pró
bálkozik semmit sem tenni a sors ellenében. 2. 
aki bízik jósorsában, (lat.)
fatalizmus
végzethit, amely a természet, a társadalom s az 
egyén létének fordulatait a vak végzetre (fátumra) 
vezeti vissza, (lat.)
fátlan társulások
fás növényeket nem tartalmazó társulások. Fajtái 
hazánkban: homoki gyep-*, szikesek-*, szikla
gyepek-*, lejtősztyepprétek-*, kaszálórétek-*, 
láprétek-*, mocsárrétek-*, magassásos társulá
sok-*, nádasok-*, a vízi- növényzet társulásai-*, 
fauna
állattan; a flórával-* együtt a természetrajz két 
alaposztályát képezik, (lat. er.)
faunok
ember alakú, de kecskelábú és -szarvú félistenek 
a római mitológiában: a parasztok és a pásztorok 
segítői.
Faust Imre
(1897-1963) baloldali könyvkiadó; orosz hadifo
golyként került kapcsolatba a forradalmi mozga
lommal. 1919 után Jugoszláviában, 1927-től itthon 
könyvkiadóként dolgozott. A Társadalmi Szemle 
kiadásáért börtönben volt; a háború alatt a Gesta
po is letartóztatta. 1944 őszén Moszkvában részt 
vett a fegyverszüneti tárgyalásokon. 1949-1954: 
koholt vádak alapján börtönben volt. 1956 után 
rehabilitálták.
Fáy András
(1786-1864) író, reformpolitikus; 1818-tól népsze
rű író, a könnyed elbeszélő próza mestere. 1835- 
től követként a reformellenzék egyik kiválósága, 
Széchenyi támogatója, a Nemzeti Színház, a taka
rékpénztár és sok más intézmény kezdeménye

zője, az irodalmi élet egyik szervezője. A szabad
ságharc után nem vett részt a közéletben.
Fazekas Mihály
(1766-1828) költő, botanikus; félbeszakított isko
lái után katona, majd főhadnagyként leszerelve 
(1796) Debrecenben élt, 1806-tól városi és kollégi
umi tisztségekben tevékenykedett. Híres költemé
nyében, a Lúdas Matyiban (1804, első kiad.: 1815) 
egy parasztsuhanc igazsága győz a földesúron, 
előrevetítve a nagy társadalmi változásokat. Dió
szegi Sámuellel-* kiadta a Magyar Füvészköny- 
vet (1807). 
fázis
1. -»fázisszög. 2. heterogén anyagi rendszer ösz- 
szefüggő homogén része. A különböző fázisokat 
fizikai határfelületek választják el egymástól. Kü
lön fázist alkotnak pl. egyensúlyban egy adott 
anyag különböző halmazállapotai-* (víz és jég), 
de lehetnek azonos halmazállapotú, különböző 
belső szerkezetű fázisok is. 
fáziseltolódás
kapacitív és/vagy induktív ellenállást is tartalma
zó áramkörben váltakozó áram esetén az áram
erősségnek és a kapocsfeszültségnek a fázisa 
nem egyezik meg. A fáziseltolódás! szög koszinu
sza az ohmikus ellenállás-* és az impedancia-* 
hányadosa, 
fázissebesség
haladó szinuszhullámoknál az azonos fázisú pon
tok terjedési sebessége. A hullámhossz és a frek
vencia szorzata.
fázisszög
harmonikus-* rezgőmozást végző test esetén an
nak a szögnek az értéke, amelynek szinuszával 
a test egyensúlyi helyzettől mért kitérése ará
nyos.
Fazola Henrik
(kb. 1730-1779) ném. vasműves; 1758-ban Bar- 
kóczy egri püspök Egerbe hívta, ahol ma is látha
tók gyönyörű kovácsoltvas munkái. A közeli Bükk- 
ben vasérctelepekre bukkanva 1771-ben megala
pította a diósgyőri vasmű ősét, az ómassai nagy- 
olvasztót és vasverő üzemet.
FCC
(= Federal Communication Comittee) műsz. Szö
vetségi Hírközlő Bizottság. Az USA szervezete, 
előírásait az amerikai kontinens országai és Ja
pán használják.
februári forradalom
1848 februárjában Párizsban a régi politikai köve
telésekhez járult a munkanélküliség és a magas 
árak miatti felháborodás. A tüntetésekből forra
dalom lett: Lajos Fülöpöt, a „polgárkirályt" elker
gették. Az ideiglenes kormány a követeléseket 
teljesítette, s az állástalan munkások számára 
„nemzeti műhelyeket”-* is alapított. A ~ nyomán 
Európa-szerte forradalmak törtek ki. 
februári pátens
1861. február 26-án kibocsátott osztrák császári 
pátens-*, amely az októberi diplomát-* mintegy
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kiegészítve, valójában annak intézkedéseit is 
gyengítve egy birodalmi tanács hatáskörébe utal
ta a nem tartományi törvényhozást; benne Mo., 
Erdély és Horvát-Szlavonország együtt is csak 
120 mandátummal rendelkezett a 343-ból. A biro
dalmi kormány nem e tanácsnak: a császárnak 
felelős.
Fedák Sári
(1879-1955) színésznő; első nagy sikereit operet
tekben aratta, de prózai szerepeket is játszott. 
Legnagyobb sikere a János vitéz címszerepe volt. 
Sokat szerepelt külföldi: ném.-, fr.-, ang.-, ameri
kai színpadokon is. Egy ideig Molnár Ferenc-» 
felesége volt. A második világháborúban uszító 
propagandára vállalkozott, ezért a népbíróság 
egy évi börtönre ítélte, 
fedezet
a hitelező részére nem teljesítés esetére adott 
biztosíték.
fedezet biztosítás
fedezethiány elkerülése végett szerződésben a 
felek megállapodhatnak abban, hogy a fizetésre 
kötelezett vállalat a jogosult részére a szolgálta
tás teljesítése előtt a pénzügyi fedezetet előzete
sen biztosítja, 
fegyelmi büntetések
szóbeli megrovás, írásbeli megrovás, pénzbír
ság, előlépés megvonása, áthelyezés, elbocsá
tás.
fegyelmi eljárás
szolgálati kötelezettség megszegése miatt indí
tott eljárás.
fegyelmi jog
közcélok vagy erkölcsi érdekek előmozdítására 
kötelező szabályok alkotásával felriházott fegyel
mi hatalom, melynek joga a szabályok betartásá
nak ellenőrzése és az ellene vétők megbünteté
se.
fegyverszüneti küldöttség
1944. szeptember 28-án elindult és október 1-jén 
Moszkvába érkezett Horthy 3 tagú ~-e, Faraghó 
Gábor vezérezredes vezetésével. Október 8-án 
vették át Molotov külügyminisztertől a szövetsé
gesek fegyverszüneti feltételeit: a magy. hadak 
az 1937. évi határra vonuljanak vissza, s üzenje
nek hadat a náciknak. Október 11-én a ~ ezt 
aláírta; -»kiugrási kísérlet, 
fehérállomány
a gerinces állatok és az ember központi idegrend
szerének-» idegrostokat, pályákat tartalmazó ré
sze.
fehér fény
olyan (idealizált) keverék fény, amelyben a külön
böző hullámhosszakra jutó kisugárzott teljesít
mény a teljes látható tartományában azonos. Ma
gas hőmérsékletű abszolút fekete testek-» közelí
tőleg ~-t bocsátanak ki. A Nap fénye is közelítő
leg fehér fény.
Fehér Géza
(1890-1955) régész; az isztambuli Magyar Intézet

munkatársa, majd 1922-től bulgáriai lelőhelyek 
feltárója, a m.ság őstörténetének kutatója. Évekig 
a Top Kapi Szeráj múzeum munkatársa volt Isz
tambulban, majd hazatérve a zalavári ásatásokat 
vezette. Mo. honfoglalás kori régészetének, külö
nösen az itt élt szlávok hagyatékának kiváló kuta
tója volt. 
fehérjék
bioi., kém. proteinek, húszféle, peptidkötéssel 
összekapcsolódó fehérjeépítő aminosavból álló 
szerves anyagok, a szervezetekben építőanya
gok, enzimek-», izom~, oxigénszállítók és -meg
kötők stb. 
fehér törpe
naptömegnyi vagy annál kisebb tömegű csilla
gokból a vörös óriás-» állapot után jön létre. A vi
szonylag kis tömeg miatt a hélium elhasználódá
sa után a gravitációs összehúzódáskor nem sza
badul fel elég energia ahhoz, hogy a csillag bel
sejét nagyon felmelegítse. így a szén és oxigén 
atommagok már nem tudnak tovább fuzionálni. 
Az összehúzódás következtében a csillag felülete 
lecsökken, az energia kisugárzása kicsi, és ezért 
még sok milliárd évig ebben az állapotban ma
rad.
fehérvérsejtek
leukociták, a vöröscsontvelőben és a nyirokszer
vekben képződő, 5-20 mikrométer átmérőjű sej
tek, melyeknek alapvető jelentőségük van a szer
vezet belső védekezésében. (Immunitás-», 
RES-», immunrendszer-») Számuk az ember 
1 mm3 vérében 6-8000. Fertőzés esetén ez a 
szám jelentősen nőhet. Élettartamuk 8-9 nap. 
Féja Géza
(1900-1978) író, szociográfus; Budapesten tanult, 
Esztergomtáborban tanított 1932-ig. 1927-től adott 
ki verseket, s a falukutatás egyik kezdeményező
je volt. 1937-ben kiadott Viharsarok c. szociográ
fiája miatt perbe fogták, elbocsátották. Szabó Pált 
és Sinka Istvánt ő fedezte fel; publicisztikájába 
progresszivitás és jobboldaliság vegyült. 1945 
után könyvtáros, gyakran megjelenő író volt. 
Fejér György
(1766-1851) történetíró, teológus; mint fiatal pap 
dogmatikát és teológiát tanított, 1824-től a pesti 
Egyetemi Könyvtár igazgatója. A Tudományos 
Gyűjtemény alapítója volt, s 43 kötetben kiadta 
máig is használatos középkori okmánygyűjtemé
nyét, a Codex diplomaticus Hungáriáé... c. művet. 
Számos más kiadvány mellett történelmi tanul
mányokat, valamint szépirodalmi műveket is írt. 
Fejér Lipót
(1880-1959) matematikus. Főként az analízis terü
letén dolgozott. Érdeklődési köre: Fourier-sorok 
elmélete, függvényelmélet és interpoláció-elmé
let voltak. A ~-tételt, amely a Fourier-sorok ösz- 
szegzési eljárására vonatkozik, 1900-ban közölte 
a fr. akadémia folyóirata. Igen sokat tett Bolyai 
János érdemeinek hazai és külföldi elismerteté
séért.
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Fejérpataky László
(1857-1923) történész, az Árpád-kor kutatója, szá
mos középkori forrás feldolgozója és kiadója. 
A budapesti egyetemen az oklevél- és címertan 
professzora volt. Kiadta a pannonhalmi apátság 
alapító levelét, s két kötetben a magy. címeres 
emlékeket.
Fejérváry Géza
(1833-1914) táborszernagy, politikus; Ferenc Jó
zsef bizalmasa, 1862-től osztrák, majd 1875-től 
magy. báró. 1884-1903: honvédelmi miniszter;
1905-ben parlamenti többség nélküli miniszterel
nök (-»„darabont-kormány"). Az ellenzékkel 
szemben az általános választójog jelszavával a 
munkásságot próbálta mozgósítani. Egy évvel ké
sőbb a koalíciónak adta át a kormányt, 
fejgerinchúrosok
újszájú, lárva- és kifejlett állapotban is gerinchú- 
ros, kopoltyúbeles tengeri állatokból álló törzs. 
(Lándzsahalak.)
fejlődés
életjelenség, mely az egyedi élet kezdetétől a 
halálig minőségi változások sorozatában nyilvá
nul meg. A ~ egyrészt magába foglalja a növeke
dést-*, másrészt lényege az új sejtek, szövetek, 
szervek, szervrendszerek, vmint élettani műkö
dések és tulajdonságok kialakulása, amit diffe
renciálódás néven foglalunk egybe. (~ = növe
kedés + differenciálódás.) 
fejlődési szakasz
az egyedi élet szakasza, melyre meghatározott 
szervek kialakulása, élettani működések megje
lenése jellemző. A ~ok szigorú sorrendben kö
vetik egymást, nem cserélődhetnek fel és nem 
maradhatnak ki. 
fejlődéstörténeti rendszer 
olyan rendszer, melynél a rendszerezés alapja a 
fajok rokonsága, a köztük levő származási kap
csolat.
fejlődő országok 
-»harmadik világ.
fekete csütörtök
1929. október 24-én, csütörtökön a New York-i 
tőzsdén a spekuláció-» által magasra hajtott 
részvényárfolyamok hirtelen mintegy felükre zu
hantak, majd pénzintézetek is fizetésképtelenek
ké váltak, s kitört a század legsúlyosabb túlterme
lési válsága-», amely az egész világra kiterjedt, 
és csak évek múltán kezdett enyhülni, 
fekete doboz
(ang. black box) 1. egy -»rendszer olyan modell
je, amely csak a bemenet és a kimenet kapcsola
tát tükrözi, a belső tulajdonságokat (szerkezetet, 
részeket) nem. 2. ismeretlen felépítésű rendszer, 
emlynek bemenetére adott meghatározott vizsgá
ló jelek reakciójaként keletkező kimenő jelek 
megfigyelésével meghatározhatók a rendszer 
transzformációs tulajdonságai, a bemenet és a 
kimenet közötti összefüggések (-»karakteriszti
ka). 3. közlekedési eszközök (elsősorban repülő

gépke) információrögzítő egysége, amely tárolja 
az üzemeltetés egy meghatározott időszakra vo
natkozó legfontosabb jellemzőit. Ezek az adatok 
különösen fontosak egy esetleges baleset okai
nak utólagos elemzéséhez, 
fekete humor
iszonyatos, félelmetes dolgoknak természetükkel 
ellentétesen, humorral való kezelése. Az ebből 
eredő ambivalens-» hatás erőteljesen kiemeli az 
iszonyú dolgok embertelenségét.
Fekete István
(1900-1970) író; gazdatiszt, 1941-től vadászati 
előadó, tudományos kutató volt; A koppányi aga 
testamentuma c. ifjúsági regényével (1938) tűnt 
fel mint író egy irodalmi pályázaton. Termékeny 
évtizedei alatt számos állatregényt, regényt, élet
rajzot írt. 
fekete lyuk
a csillagfejlődésnek az az állapota, amelynél a 
szupernóva-robbanás-» után a maradvány olyan 
kicsi átmérőjűre omlik össze, hogy a nagy gravi
táció miatt semmilyen sugárzás nem távozhat 
belőle. Gravitációs hatása révén vehetjük észre 
létezését, 
fekete péntek
1873. május 9. Ezen a napon a bécsi tőzsde össze
omlott a legnagyobb tőzsdeügynökségek fizetés- 
képtelensége miatt, s kitört az „alapítási válság", 
amely a néhány éves „alapítási fellendülésnek” 
véget vetett. (Jókai a Fekete gyémántok c. re
gényben írja le mo.-i hatását.) A válság sok évig 
elhúzódott, és sok kisebb vállalkozót tönkretett. 
Fekete Sándor
(1915-1972) újságíró, ref. lelkész; Budapesten ta
nult teológiát, 1938-1946 közt lelkészkedett, a ref. 
egyház antifasiszta irányzatának vezető tagja 
volt. 1945 után ref. lapok, 1948-tól az Út felelős 
szerkesztője. 1952-től esperes, 1956-tól a Magyar 
Rádió munkatársa, 1964-től az MTV belpolitikai 
rovatvezetője. 1969-től az Elnöki Tanácsnál osz
tályvezető. A MUOSZ vezetőségi tagja volt. 
fekete test
-»abszolút fekete test.
felbontóképesség
műsz. adott tartományban egymástól elkülöníthe
tő részek száma. A tv és videotechnikában a kép
ernyőn egymástól megkülönböztethető világos
sötét képrészletek száma, melyet egymástól füg
getlenül értelmezünk vízszintes és függőleges 
irányban. így pl. tv-készülékre tipikusan : függőle
gesen 625 sor, vízszintesen 400...450 oszlop, 
felcserélhetőség
(kommutativitás) az összeadásnak és a szorzás
nak az a tulajdonsága, hogy tagjaikat, ill. tényező
iket felcserélhetjük úgy, hogy az összeg, ill. a 
szorzat értéke nem változik. Vagyis minden a és 
b valós számra igaz, hogy a + b == b + a, ill. 
a b = b • a. 
feldolgozás fogalma 
egy dologból új dolog előállítása.
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félegyenes
az egyenest egy pontja két félegyenesre bontja 
fel. (A pont mindkét félegyenes kezdőpontja.)
felelős minisztérium
olyan kormány, amely választott parlamentnek 
felelős; ellentéte az abszolút monarchiák-* kor
mánya, amely csak az uralkodónak felelős, annak 
utasításait hajtja végre. A ~ a magy. reformkor 
baloldali ellenzéki követelései közt szerepelt, s 
az 1848. áprilisi törvények-* magukban foglalták. 
Az első magy. ~ elnöke Batthyány Lajos-* lett 
1848 áprilisában, 
felelős őrzés
akinek hatalmába kerül olyan dolog, amelynek 
birtoklására nem jogosult, vagy azért marad 
birtokában, mert a dolog átvételére jogosult 
személy nem vette át, köteles a dolog őrizeté
ről az átvételig gondoskodni, a gyorsan romló 
dolgot értékesíteni és a tulajdonossal elszá
molni, 
felezési idő
az az idő, amely alatt egy radioaktív anyag aktivi
tása a kezdeti aktivitás felére csökken. Az aktivi
tás két felezési idő alatt a negyedére (felének a 
felére), három alatt a nyolcadára stb. csökken. 
(-* bomlástörvény), 
felező merőleges
az az egyenes, amelyik egy szakasz felezőpont
ján áthalad és a szakaszra merőleges.
felezőpont
egy szakaszt két egyenlő hosszúságú szakaszra 
bont fel.
felfelé ívelő fejlődési szakasz
az állatok és az ember posztembrionális fejlődé
sének szakasza, amelyben növekedés és fejlődés 
egyaránt jellemző. A/D>1. Embernél 25 éves 
korig tart.
félgömb
a gömböt a középpontján áthaladó sík két fél
gömbre osztja.
felhajtóerő
1. statikai: folyadékba vagy gázba merülő testre 
ható, a folyadék vagy gáz által kifejtett nyomóerők 
eredője. A felhajtóerő felületi erő-*. 2. dinamikai : 
folyadékban vagy gázban haladó testre kifejtett 
erőnek a haladás irányára merőleges komponen
se. Ez szükséges a repüléshez, 
felhalmozás
a gazdaságban a profit—* tőkévé—* változtatása 
(termelőeszközök vásárlása stb. révén) ; ezáltal a 
termelés bővül s a gazdaság terjeszkedik.
felhalmozódó eloszlás
a populáció-* egyedei a térben kisebb csoporto
kat alkotva helyezkednek el. Főként növényeknél 
figyelhető meg, és szaporodási sajátosságokkal 
(indák, sarjak) kapcsolatos.
felhang
az alaphang felharmonikusa-*, az alaphangot kí
sérő részhang.

felharmonikus
az alaprezgésnél-* nagyobb frekvenciájú saját
rezgés: felhang.
felhő
lebegő parányi vízcseppek, amelyek a levegőből 
csapódnak ki, ha a hőmérséklet a harmatpont-* 
alá csökken.
félig áteresztő hártya
olyan hártya, mely a vizet (oldószert) átengedi, a 
benne oldott ionokat viszont nem.
felirati párt
Deák Ferenc-* vezette párt az 1861-es ország- 
gyűlésen (-»határozati párt); Deák május 13-án 
terjesztette elő első felirati javaslatát. Ezt csekély 
többséggel elfogadták, de az uralkodó nem vette 
át; a második, keményebb hangú felirati javasla
tot már egyhangúan fogadta el az országgyűlés, 
válaszul az uralkodó feloszlatta a parlamentet 
(augusztus 22.). 
fellebezés
jogerőre még nem emelkedett bírói, vagy egyéb 
hatóság határozataival szemben a joghátrány el
hárítására irányul. Fellebbezésre jogosultak bün
tető ügyben a vádlott, védő, ügyész, polgári per
ben: a felek, az ügyész, a beavatkozó, egyéb 
érdekeltek, akikre vonatkozóan az ítélet rendel
kezést tartalmaz.
Fellini, Federico
[-ko] (sz. 1920) világhírű olasz filmrendező, aki 
sok kitűnő filmje között az Édes élet c. művel 
egyszerre teremtett iskolát, és egy szimbólummá 
vált fogalomkört.
felmondás
a szerződésen alapuló jogviszonynak egyoldalú 
megszüntetése, amely vagy azonnal, vagy bizo
nyos idő elmúltával következik be.
felnőttkor
az ember 20-25 éves kortól mintegy 55-60 éves 
korig tartó fejlődési szakasza.
felosztás
az [a, b] intervallum egy felosztásának nevezzük 
a következő feltételeket kielégítő {x0, xv .... xn} 
valós számokból álló halmazt:

a — Xq ^ Х-j X2 ^ ^ xn b.

félparazita
félélősködő, olyan növény, mely szerves anyagait 
maga állítja elő (fotoszintézis-*), de a vizet és az 
ásványi sókat vmely gazdaszervezettől vonja el. 
(Pl. a fehér fagyöngy.)
felségterület
-»territórium.
félsík
a síkot egy egyenese két félsíkra bontja fel. (Az 
egyenes a két félsík közös határegyenese.)
Felsőbüki Nagy Pál
(1777-1857) szabadelvű nemesi politikus; a job- 
bágyterhek mérsékléséért s a magy. nyelv fele
meléséért harcolt. Először az 1807. évi ország-
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gyűlésen volt követ, majd az 1825, évi országgyű
lésen követelte a jobbágyok örökváltságát s a 
magy. nyelv használatát; az ő hatására javasolta 
Széchenyi az Akadémia alapítását.
felső légutak
az orrüreg és a garat. A garatban a levegő és a 
táplálék útja kereszteződik.
felső tábla
1848 előtt a magy. kétkamarás törvényhozás-» 
felsőházának vagy főrendi házának neve. Tagjaik 
születésüknél fogva tartoztak a ~-hoz, s többsé
gük általában az udvar álláspontját követte. Az 
udvarnak kellemetlen törvényjavaslatok többnyi
re már a ~-nál elakadtak, 
felszálló pálya
a központi idegrendszer-» alacsonyabb szintjéről 
magasabb szint felé haladó pálya-». Főirány: a 
gerincvelő-» alsó részétől az agykéreg-» felé.
felszámolás
tartós fizetésképtelenség címén a gazdálkodó 
szervezet felszámolását a hitelező, valamint ma
ga a gazdálkodó szervezet kérheti a bíróságtól.
felszívási zóna
a gyökér -»gyökérszőrökkel borított része.
felszívódás
az emésztett tápanyagok bejutása egysejtűeknél 
az emésztő üregecskéből a citoplazma állomá
nyába, ősszájú és újszájú állatoknál a bélből a 
testfolyadékokba.
féltér
a teret egy sík két féltérre vágja. (Ez a sík a két 
féltér határolósíkja.)
feltétel
olyan bizonytalan jövőbeli esemény, amelynek 
beállásától, vagy be nem állásától a felek az ügy
let hatályát függővé tették. Bekövetkeztével a 
szerződés hatálya beáll, ellenkező esetben 
- vagyis akkor, ha a feltétel nem teljesül - meg
szűnik.
feltételes reflex
az egyedi élet során kialakuló, nem öröklődő ref
lex, mely meg is szűnhet. Lehetővé teszi a kör
nyezethez való alkalmazkodást-». Kiépüléséhez 
egy már meglevő reflex, egy megelőző közömbös 
inger és megerősítés szükséges, 
feltételes valószínűség
legyen A és В egy kísérlettel kapcsolatos két 
tetszőleges esemény. Ekkor az A esemény В fel-

P(AB)
tétel melletti valószínűsége P(A | B) = ~p^~ • Ha

már tudjuk, hogy В bekövetkezett, akkor annak 
valószínűsége, hogy az A esemény is bekövetke
zik, P(A I B). Pl. : A jelentse azt az eseményt, hogy 
egy szabályos kockával dobott szám páratlan, 
В azt, hogy az esemény kisebb, mint 4. Ekkor 
annak valószínűsége, hogy az, hogy a dobott 
szám páratlan, azon feltétel mellett, hogy az 
eredmény 4-nél kisebb:

6 2 
3 ~ Э 
6

feltétlen reflex
öröklött reflex-», mely meghatározott inger hatá
sára az állat egész élete során bekövetkezik.
felületaktív
anyagok azok, amelyek vmely folyadék felületén 
egy molekula vastagságú (monomolekuláris) ré
teget alakítanak ki (pl. a szappanok a vízzel), s 
ezáltal csökkentik az oldat felületi feszültségét; 
így e folyadék vékony rétegei levegőt diszpergál- 
hatnak: habot képeznek, 
felületi energia
1. folyadékok határfelületének kialakításából 
származó energia. Nagysága a felület és a -»felü
leti feszültség szorzata. 2. atommagokban a felü
leti és a belső nukleonok-» kötési energiájának-» 
különbsége szorozva a felületi nukleonok számá
val. A felületi energia arányos a tömegszám-» 
2/3-ik hatványával, 
felületi erő
kiterjedt felülettel érintkező testek között a felüle
ten fellépő erő. Ilyen pl. a súrlódási erő.
felületi feszültség
a folyadékok határán egységnyi hosszúságon fel
lépő erő számértéke, vagy folyadék felszínének 
egységnyi területtel való növeléséhez szükséges 
munka. A felületi feszültség a hőmérséklet növe
lésével csökken, és függ attól a közegtől is, 
amellyel a felület kívülről érintkezik. Ezért a felü
leti feszültséget a saját gőzével érintkező folya
dékra szokás megadni, -»kapillaritás, -»nedvesí
tő folyadék, 
félvezetők
azok a kristályos anyagok, amelyekben a legfelső 
betöltött elektronállapot fölött csak nagyon kes
keny tiltott sáv van. Ezért már a termikus energia 
vagy fényenergia is elegendő ahhoz, hogy az 
elektronokat a tiltott sávon átemelje, és a kristály 
vezetővé váljék. Alacsony hőmérsékletű, sötét
ben lévő félvezető szigetelőként viselkedik. A fél
vezetők vezetési tulajdonságai szennyezéssel 
változtathatók (-»szennyezett félvezetők) 
felvilágosodás
a 17. sz.-ban kibontakozó művelődési és politikai 
irányzat, amely a fejlődő tudományra támaszkod
va a korábban általános előítéletek, különösen a 
vallási nézetek s az elterjedt tévedések leküzdé
sét, s a tömegek felvilágosítása révén felemelé
sét tűzte ki céljául, 
fémek
olyan szilárd testek, amelyekben a legutolsó be
töltött elektronállapot fölött közvetlenül nincs til
tott sáv, hanem további nagyon sok üres állapot 
van. Ezek nagyon kis energia befektetésével elér
hetőek. A fémek jó elektromos vezetők, mert a
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sok üres elektronállapot miatt az elektronok 
könnyen elmozdulhatnak.
fémes kötés
a fémrács atomjai delokalizált vegyértékelektron
juk révén kötődnek egymással, amelyek a ~ ese
tében vmennyi atom közös elektronrendszerét 
alkotják; ezért könnyen elmozdulnak, s a fémeket 
ez teszi jó hő- és elektromos vezetőkké. A ~ 
erőssége függ a vegyértékelektronok számától s 
az atom méretétől. Hő hatására a kötés meglazul, 
a fém megolvad, 
feniiketonuria
az ember recesszíven öröklődő betegsége, en
zimzavar, melynek következtében a szervezet
ben elmarad a fenilalanin aminosavnak egy má
sik aminosavvá alakítása. Szellemi visszamara
dással jár. 
fenomén
1. tünemény, jelenség. 2. átv. rendkívüli tehetség, 
(gör.)
fenomenológia
1. a jelenségek tana. 2. Hegel rendszerében a 
tudat útja a jelenségtől az erkölcsön, valláson, 
filozófián keresztül az abszolút tudásig. 3. E. Hus
serl [-szeri] (1859-1938) szerint a megismerés 
útja, amely a lényeg meglátásával, intuíció—► ré
vén ismeri fel a dolgok jelentőségét, lényegét, 
kirekesztve egyéni, csupán jelenség értékű reali
tásukat-*. (gör.) 
fenotípus
megjelenési forma, megjelenési típus, azoknak a 
tulajdonságoknak az összessége, amelyek a ge
notípusból a környezet hatására kialakulnak.
fény
az elektromágneses sugárzás-* látható tartomá
nya. Hullámhossza 7 • 1СГ7 m-5,8 -10 7 m-ig, 
frekvenciája 4 • 1014 Hz-8 • 1014 Hz-ig terjed. A ~ 
is kettős természetet mutat. Van hullám- és golyó
sajátossága is. -*foton, —»fényelektromos jelen
ség.
fényelektromos jelenség
a fény golyó természetét bizonyító egyik jelenség. 
Fém felületére eső fény elektronokat üt ki a fém
ből (-»fotocella). A kilépő elektronok mozgási 
energiája a klasszikus hullámelméleti várakozás
sal ellentétben nem függ a beeső fénynyaláb in
tenzitásától, hanem csak a fényhez rendelt hul
lám frekvenciájától. A beeső fény intenzitásától 
az időegység alatt kilépő elektronok száma függ. 
A ~ magyarázatát a foton hipotézis segítségével 
A. Einstein adta meg. Az Einstein-összefüggés 
szerint a kilépő elektron mozgási energiáját a 
fényhez rendelt golyó energiája (energiakvan
tum, foton-*), és a fémből való kilépéshez szük
séges munka (-»kilépési munka) különbsége adja 
meg. 
fényelem
műsz. A fény (pl. napfény) energiáját közvetlenül 
elektromos energiává átalakító eszköz megneve
zése. Anyaga egykristályos, ill. polikristályos

szilícium, amelyen pn átmenetet hoznak létre.
A félvezető-átmenetre eső fény szabad töltéshor
dozókat hoz létre, s ez elektromos áramként érzé
kelhető. A hatásfok növelése érdekében a félve
zető-átmenet a lehető legnagyobb felületű, 
fényemittáló dióda
műsz. olyan félvezető-* dióda-*, amely a rajta 
nyitóirányban átfolyó áram hatására fényt bocsát 
ki. A dióda alapanyaga galliumvegyület, melynek 
összetételétől függ a kibocsátott fény színe. Lé
teznek infravörös, nem látható fényű típusai is, 
amelyeket pl. a televíziók, képmagnetofonok ve
zeték nélküli távvezérlőegységében használnak 
a jelek átvitelénél. Élettartama igen nagy. 
fényenergia
a klasszikus elektrodinamikái hullámelképzelés 
szerint a fény energiája a benne rezgő elekro- 
mágneses mező energiájával egyezik meg.
A fényben az energia a terjedési irányban fényse
bességgel terjed. A mikrofizikai értelmezésben 
egy fénynyaláb által szállított energia egyetlen 
foton-* energiájának egész számú többszöröse 
lehet csak. 
fényérzékenység
egyes anyagok tulajdonsága: a fény hatására, az 
azzal közvetített energia révén kém.-i bomlás in
dul meg bennük. A ~ különösen jellemző az 
ezüst-halogenidekre (ezüst-klorid, -jodid, s legin
kább az ezüst-bromid); 1838-ban e tulajdonságuk 
alapján találták fel a fényképezést.
Fényes Adolf
(1867-1945) festőművész; Budapesten, Weimar- 
ban, Párizsban tanult, 1895-től állított ki. 1900-ban 
Párizsban díjat nyert; részt vett a szolnoki mű
vésztelep megalapításában, s 1902-től nyarait ott 
töltötte. Nemzetközi elismerést aratott sok képe. 
A szegény emberek élete és a plain air festés 
foglalkoztatta. 1936 után keveset festett. 1944-ben 
elhurcolták. Súlyos betegen érte meg a háború 
végét.
Fényes Elek
(1807-1876) a magy. statisztikai tudomány első 
nagy művelője; Nagyváradon és Pozsonyban ta
nult, s 1836-tól foglalkozott statisztikával. Kitűnt 
Mo.-nak mostani állapotja c. hatkötetes művével 
(Pest 1840); a reformokat támogatta. 1849 után 
börtönbe került, majd a biztosítási statisztikát mű
velte. Részletes statisztikái nélkül aligha ismer
hetnénk a régi Mo.-ot.
Fényes Imre
(1917-1977) fizikus, F. Elek-* leszármazottja; Bu
dapesten, Debrecenben, Kolozsvárt tanult, 1945- 
től Kolozsvárt dolgozott, 1950-től Debrecenben, 
1953-tól Budapesten oktatott, 1960-tól professzor. 
A kvantumelmélet s az irreverzíbilis termodina
mika nemzetközi hírű kutatója volt, Heisenberg- 
gel együttműködve. Érdeklődött a fizika filozófiai 
problémái iránt is. Kiváló pedagógus volt. 
fényhasznosulás 
-»efficienda.
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fényképezés
feltalálása: a fr. Daguerre, Louis [dager lui] 
(1789-1851) nevéhez fűződik. A ~ valamely tárgy 
képének előállítása fényérzékeny anyagon a 
fénysugarak optikai tulajdonságának és kémiai 
hatásának felhasználásával. A színes ~ alapja 
az a felismerés, hogy minden szín három alap
színből állítható elő. 
fénylátás
fényérzékelés látószerv nélkül, a fényérzékeny 
sejtek csak a fény jelenlétét képesek érzékelni. 
(Földigiliszta.)
fénymásolás
gyorsmásoló eljárás, amely az elektrosztatikus 
vonzás tulajdonságát használja ki. A ~ eszközei
ben fényérzékeny anyagként szelénnel bevont 
fémlemez (vagy henger) van, amelyet pozitív 
elektromossággal töltenek fel, erre rávezetik a 
másolandó eredetit és megvilágítják. Pozitív töl
tését azokon a helyeken megtartja, ahol a máso
landó lap sötét volt, míg a többi pontban elveszti, 
fénymikroszkóp
optikai eszköz szabad szemmel nem látható tár
gyak vizsgálatára. A vizsgálandó metszeten átha
ladó fény a tárgylencsén (objektív) és a szemlen
csén (okulár) keresztül jut a szembe. A ~ nagyí
tását a tárgylencse és a szemlencse nagyításá
nak szorzata adja. 
fénynyomás
a fénynyaláb által a megvilágított felületre gyako
rolt nyomás. Bizonyítja, hogy az elektromágne
ses sugárzásnak lendülete is van. Függ a sugár
zás lendületétől és a megvilágított felület tulaj
donságaitól (visszaverődés, elnyelés), 
fényorgona
műsz. olyan készülék, amely a hozzákapcsolt 
fényforrások (izzólámpák, fénycsövek) fényerejét 
az elhangzó hangeseménytől függően vezérli. Ál
talában az átvitt hangtartományt több sávra bont
ják, s egy-egy adott sávhoz meghatározott színű 
fény tartozik. Ezzel igen érdekes hatások érhetők 
el, melyeket úgy fokoznak, hogy a sztereorend- 
szer mindkét csatornájában külön-külön fényor
gona működik.
Fenyő Miksa
(1877-1972) gazdaságpolitikus, esszéíró, lapszer
kesztő; jogot végzett, 1904-ben a GYOSZ (Gyár
iparosok Országos Szövetsége) titkára lett. Ady 
lelkes híve volt, s a Nyugat egyik alapítója (1908), 
anyagi támogatója. Ott közölte irodalmi esszéit, 
közgazdasági, politikai írásait. A ném.ek elől 
emigrált, 1948-tól külföldön, 1953-1970 közt New 
Yorkban élt. Megírta emlékezéseit a Nyugatról, 
fénysorompó
műsz. nyalábolt - általában infravörös - fényt 
kibocsátó forrásból és ettől adott távolságra lévő 
- ezt érzékelő - eszközből felépített berendezés, 
amely képes a fénysugár megszakítását érzékel
ve - a hozzá kapcsolódó elektronika segítségé
vel - a megfelelő beavatkozást megtenni (pl. ri

asztás). A fényforrás lehet pl. infravörös fényű 
LED-»-dióda, az érzékelő pl. fotodióda, fotoellen- 
állás stb.
fényszakasz
bioi. 1. a növények virágképzéshez szükséges 
fejlődési szakasza-». 2. a fotoszintézis-» csak 
világosban lejátszódó szakasza, mely a víz bontá
sával, tehát oxigén és hidrogén, vmint nagy 
mennyiségű ATP keletkezésével jár. Szakaszai: 
fotolízis-», fotoszintetikus foszforiláció-». 
fénytörés 
sugártörés-», 
fenyves
klimazonális, magas hegységi, 1000 és 2000 m 
tengerszint feletti magasság között tenyésző egy 
lombkoronaszintes erdő, melynek állományát fe
nyők (erdeifenyő, lucfenyő) alkotják. Cserjeszint
je nincs, gyepszintje szegényes, benne sok a mo
ha, zuzmó és gomba. Hazánkban a ~ek csak kis 
kiterjedésűek és elegyesek, 
fényvisszaverődés 
visszaverődés-», 
ferde hasáb
olyan hasáb, amelynek alkotói az alaplap síkjával 
90°-ná! kisebb szöget zárnak be.
Ferdinand, I.
(1503-1564) ném.-római császár (1556-tól), magy. 
és cseh király (1526-tól); a mohácsi csata után 
került a magy. trónra. Szapolyai Jánossal 1538- 
ban megegyezést kötött, amelynek értelmében ~ 
kapta volna meg az egész országot; ez azonban 
nem valósult meg, így a „királyi Magyarország" 
uralkodójaként megszervezte az alá tartozó or
szágrészben a Habsburg közigazgatást. A törö
köket nem tudta az országból kiűzni, sőt 1547-ben 
békét kötött velük s elismerte hódításaikat. 
Ferdinánd, II.
aragóniai király (1479-1516) és felesége, Izabel
la-» felszabadítják a Pireneusi-félsziget utolsó 
arab uralom alatti területét (1492), s létrehozzák 
a sp. királyságot. Kiűzik az országból a zsidókat 
(1492) és a moszlimokat (1502), megerősítik az 
inkvizíciót-». Pártolják és pénzelik Kolumbusz 
Kristóf-» útját.
Ferdinánd, II.
(1578-1637) 1618-tól magy. király, 1619-től ném.- 
római császár; a protestánsok esküdt ellensége. 
Az osztrák tartományokban, s a fehérhegyi csata 
(1621) után Csehországban is megtörte a pro
testáns rendeket. A magy. rendek Bethlen Gá
borra-» támaszkodva ellenálltak törekvései
nek.
Ferdinánd, III.
(1608-1657) II. F. fia, 1637-től trónjainak örököse, 
a 30 éves háború folytatója; a Német-római Biro
dalomban a vesztfáliai béke (1648), Mo.-on az 
I. Rákóczi Györggyel kötött linzi béke (1644) gátol
ta meg a teljhatalom érvényesítésében. 
Ferdinánd, IV.
(1633-1654) III. F. fia; apja magy. királlyá koronáz-
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tatta (1647-ben), de ténylegesen nem uralkodott, 
mert még apja életében meghalt.
Ferdinánd, V.
(1793-1875) I. Ferenc császár fia; apja 1830-ban 
magy. királlyá koronáztatta, s apja halála (1835) 
után osztrák császár is. Gyenge képességei miatt 
a kamarilla-» kormányzott helyette; 1848-ban a 
forradalomtól való féltükben aláíratták vele a 
magy. áprilisi törvényeket—» is; ősszel, amikor 
ezeket vissza akarták vonni, ~-t lemondatták a 
trónról, 
féregnyúlvány
a vakbél nyúlványa, nyirokszerv, mely szűri a 
béltartalomból a kórokozókat. Gyulladásos álla
potát tévesen vakbélgyulladásnak nevezik.
ferences rend
franciskánusok, minoriták; szerzetesrend, ame
lyet Assisi Szt. Ferenc alapított 1209-ben. Az ere
deti szabályzat teljes szegénységet kívánt (kol
duló rend), később enyhébb irányzata is kialakult.
A magy. rendtartomány fontos szerepet játszott 
az 1514-es parasztháború szervezőjeként; majd 
az ezért megbüntetettek közül sokan a reformá
cióhoz csatlakoztak.
Ferenc Ferdinánd
(1863-1914) Ferenc József öccsének fia, aki Ru
dolf halála (1889) után trónörökös lett. Morganati- 
kus-> házassága miatt utódai nem kerülhettek 
volna trónra; igen becsvágyó terveket kovácsolt 
a monarchia centralizált átszervezéséről. A halá
lát okozó szarajevói merénylet (1914. június 28.) 
világháború kitöréséhez vezetett.
Ferenc, I.
(1768-1835) ném.-római császár (1792-1806), 
osztrák császár (1804-1835), magy. király (1792- 
1835) ; uralmának idejére esett a fr. forradalom és 
a napóleoni háborúk - osztrák vereségek - kora, 
Mo.-on a jakobinus összeesküvés leleplezése, 
megtorlása. Napóleonhoz adta feleségül lányát, 
Mária Lujzát, aki Napóleon egyetlen fiát szülte 
(-»a reichstadti herceget). A „szent szövetség-»" 
egyik alapítója volt (1815).
Ferenc József, I.
(1830-1916) V. Ferdinánd-»- lemondatása (1848. 
december. 2.) után került a monarchia trónjára. 
A kiegyezésig több formában próbálta birodalmát 
egységes, centralizált állammá tenni, de (főleg a 
magy. ellenállás és katonai vereségei miatt) 
kénytelen volt a dualista-* megoldás mellett 
maradni. Külpolitikáját a háborúhoz vezető 
balkáni törekvések és a ném. szövetség ha
tározta meg. 1867-ben koronázták magy. ki
rállyá.
Ferenc Károly
főherceg (1802-1878) V. Ferdinánd-» öccse, I. Fe
renc József apja. Bátyjával egy időben lemondott 
a trón örökléséről fia javára. Felesége, Zsófia 
bajor főhercegnő a kamarilla-» legbuzgóbb csel
szövője volt, s maradt is fia uralmának első ide
jén.

Ferenczi Sándor
(1873-1933) ideggyógyász, pszichiáter; Freud el
ső magy. tanítványa. A század elejétől foglalko
zott pszichoanalízissel, 1913-ban megalapította a 
Magyar Pszichoanalitikai Egyesületet. 1918-ban 
tanszéket kapott az egyetemen, de 1919 őszén azt 
megszűntették. Freud több munkáját magy.ra for
dította, de kutatásaival is hozzájárult az új tudo
mány fejlődéséhez.
Ferenczy Béni
(1890-1967) szobrászművész, grafikus; F. Károly 
fia. Nagybányán, Firenzében, Münchenben, Pá
rizsban tanult; korai plasztikái antik hatást mutat
nak. 1919 után külföldön élt, s a kubizmus-» hatá
sa alatt dolgozott; 1932-1935 közt a SZU-ban al
kotta jelentős emlékérem-sorozatát. 1936-tól újra 
itthon dolgozott. Itthon és külföldön számos kiállí
tással szerepelt.
Ferenczy Ida
(1839-1928) Erzsébet királyné-» udvarhölgye, bi
zalmasa; vele volt azon az úton is, amelyen Géni
ben egy anarchista leszúrta úrnőjét.
Ferenczy István
(1792-1856) szobrászművész; apjánál lakatossá
got, majd Bécsben rézmetszést tanult, mielőtt a 
szobrászat felé fordult. Thorvaldsentől s Genová
tól tanult Rómában. Klasszicista felfogású szob
rai itthon sikert arattak (Pásztorleányka avagy a 
szép mesterségek kezdete stb.), s portrékra, 
templomi szobrokra és síremlékművekre kapott 
megbízást, de nagyszabású köztéri szobortervei
re már nem.
Ferenczy Károly
(1862-1917) festőművész; Rómában, München
ben, Párizsban tanult, 1896-ban csatlakozott a 
nagybányaiakhoz, s sajátos impresszionizmust 
fejlesztett ki. Már a századfordulón a legjelentő
sebb kortársak közé sorolták; a nagybányai isko
lát erősen befolyásolta művészete. Késői, poszt
impresszionista művei a század magy. festésze
tét erősen meghatározták.
Ferenczy Noémi
(1890-1957) festő, gobelinművész, F. Károly lá
nya; a gobelinszövést Párizsban tanulta, s 1913- 
től önállóan szőtte müveit. Maga tervezte és fes
tette meg a szövés alapjául szolgáló kartonokat, 
maga festette meg hagyományos, növényi festé
kekkel a fonalakat, s maga szőtte meg műveit; 
kompozíciói egyszerre monumentálisak s részle
teikben líraiak.
Fermat, Pierre
(1601-1665) fr. matematikus és fizikus. Kiemelke
dő számelméleti eredményeivel messze túlszár
nyalta kora tudásszintjét. Nevét viseli a „nagy ~ 
tétel” és a „kis ~ tétel”. Fontos szerepe volt a 
valószínűség-számítás alapjainak lerakásában. 
Fermi Enrico
(1901-1954) ol. fizikus. Főbb munkái: 1. A kvan
tumstatisztikai elmélet. 2. A ß-bomläs elmélete.
3. Mesterséges atommag-átalakítás neutronok-
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kai. 4. Az első magfizikai láncreakció kidolgozá
sa.
fermionok
olyan mikrorészecskék gyűjtőneve, amelyek a 
rendelkezésre álló állapotok betöltésében az 
elektronokhoz-» hasonlóan viselkednek (-»Pauli- 
elv). Közös tulajdonságuk, hogy sajátperdületük 
(-»spin) h/(2pi) páratlan számú többszöröse. Az 
elektronon kívül a legjelentősebb ~ a proton-» 
és a neutron-», 
feromonok
egyes állatokban termelődő jelzőanyagok, me
lyek segítségével kém.-i kommunikációt-» folytat
nak.
ferromágnesség
a vas és a vascsoportba tartozó fémek (kobalt, 
nikkel) tulajdonsága: könnyen mágnesezhetők, 
és mágneses tulajdonságaikat a mágnesezés ha
tása után is megtartják, (ferrum = vas; lat.) Mik
roszkopikus magyarázatát az adja, hogy az 
anyagban lévő elektronok-» mágneses momen
tuma-» rendeződik, s a sok egy irányba álló mág
neses dipólus makroszkopikusan is jelentős mág
neses mezőt hoz létre.
Festetics György
gr. (1755-1819) katonatiszt, nagybirtokos; alezre
desként javasolta a magy. ezredek itthontartását, 
ezért lemondott rangjáról, ellenzékiségéért az 
udvarból is kitiltották (1798). 1797-ben alapította a 
Georgikont birtokán, Keszthelyen (ez egyike volt 
Európa első mezőgazdasági iskoláinak). 1817-től 
rendezte a Helikon ünnepségeket, a korabeli 
magy. irodalom fesztiváljait.
Feszi Frigyes
(1821-1884) építőművész; a romantikus stílus leg
jelentősebb hazai képviselője. Számos épülete 
közül a legjelentősebb a pesti Vigadó, továbbá az 
Alagút Lánchíd felőli bejárata. A pesti Lipótváros 
(V. kerület északi része) több házát is ő tervezte. 
Feszty Árpád
(1856-1914) festőművész; Münchenben és Bécs- 
ben tanult. Itthon történelmi és vallási tárgyú ké
peket festett; legismertebb műve a Magyarok be
jövetele c. monumentális körképe volt (1896), 
amely a második világháborúban megsérült, s 
restaurálva Pusztaszeren lesz látható. Az Opera
ház előcsarnokát díszítik freskói, 
feszültség
1. rugalmas feszültség-». 2. elektromos feszült
ség—».
feszültség! rezonancia
olyan váltakozó áramú áramkörökben lép fel, 
amelyekben a párhuzamosan kapcsolt induktív és 
kapacitív ellenállás-» nagysága megegyezik. Ez 
az eset olyan körfrekvenciánál valósul meg, 
amelynek reciprok négyzete az öninduktivitás-» 
és a kapacitás-» szorzata.
FET
(= Field Effect Transistor) [fíld ifekt trenszisztor] 
műsz. térvezérlésű tranzisztor. Működési elvé

ben eltér a bipoláris (hagyományos) tranzisztor
tól-». Vezérlése az elektródáira kapcsolt feszült
ség hatására létrejövő elektromos térrel történik, 
ami alig igényel teljesítményt (ez az egyik nagy 
előnye). Si alapanyagból készítik. Két fő típusa a 
záróréteges JFET-» és a szigetelt elektródás 
MOSFET-». 
fétis
fn. 1. tárgy, amelynek természetfeletti tulajdonsá
got, varázserőt tulajdonítanak. 2. átv. dolog, 
amellyel szemben különös, szinte megmagyaráz
hatatlan tiszteletet, ragaszkodást érez valaki, 
(port.-fr.) 
feudális
hűbéri; fn. lánc: a feudum-» által kapcsolódók 
lánca, pl. a királyt a bárókkal, azokat vitézeikkel, 
végül a vitézeket a földművesekkel összefűző ka
pocs. Ez egyben a ~ piramis (gúla) is, mivel 
lejjebb egyre szélesebb, 
feudális anarchia
a központi hatalom meggyengülése és a tarto
mányurak, nagybirtokosok hatalmának erősödé
se a hűbéri rendben ; az urakkal szemben a törvé
nyeknek nem lehet érvényt szerezni, a rend meg
bomlik. -»anarchia, 
feudum
hűbéri viszony; a hűbéres (vazallus-») földet kap 
művelésre urától (dominus-»), akinek védelmét is 
élvezi, viszonzásul fegyveres vagy más szolgála
tokat, szolgáltatásokat vállal.
Feuerbach, Ludwig
[fajerbah] (1804-1872) ném. ifjú-hegeliánus, ma
terialista filozófus; Hegel fejlődéselméletét és 
valláskritikáját továbbfejlesztve az egyes valláso
kat kritikus szemlélettel az emberiség egyes tör
téneti korszakaihoz kapcsolta. (A kereszténység 
lényege, 1841.) Később Marx azon az alapon bí
rálta, hogy „a világot nem megmagyarázni, ha
nem megváltoztatni kell”, 
fez
csonkakúp alakú, piros színű, karimátlan kalap, 
amelynek tetejére bojtot erősítenek. Kemál forra
dalma előtt török nemzeti fejviselet volt. Nevét a 
marokkói Fez városáról kapta, ahol először készí
tették.
Fiáth János
(1653-1727) hajdútiszt, helytartósági tanácsos; 
Buda 1686. évi ostromában kitűnt, s elsőnek tűzte 
ki a falakra a magy. zászlót.
Fichte, Johann Gottlieb
[-lib] (1762-1814) ném. flozófus; Jénában, majd 
Berlinben professzor; a jakobinus elvek híve volt, 
ugyanakkor az eszmék hatásának filozófusa. 
A Napóleon elleni ném. nemzeti ellenállást báto
rította. Nagy hatással volt a múlt század sok ne
ves személyére, így Lassalle-ra is. 
fiction
[fiksn] -»fikció; ált. nem a valóságon, a tényeken 
alapuló mű. -»non-fiction; -»science fiction, 
(ang.)
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fiesta ,
[-esz-] ünnep, ünnepség, ünnepély, szabadság
(munkától), (sp.)
figura etimologica
[-ka] stilisztikai fogás, amely a szavak eredeti 
vagy más jelentéseivel játszik, (gör.-lat.)
fikció
1. feltételezés. 2. feltételezett, kitalált dolog. 3. az 
író képzeletéből eredő írás. (lat.)
fiktív
1. kitalált, képzelt. 2. nem valódi, (fr.)
fillér t „
eredetileg kis ezüstpénz, „kis dénár-» , amit 
1390 után vertek 1427-ig. Tiszta ezüsttartalma 
0,18 g volt. Később réz, vas, alumínium aprópénz.
filogenetika
-»törzsfejlődés.
filológia
tkp. „a szavak szeretete" 1. tudomány, amely 
elsősorban írott szövegek elemzésével, eredeté
nek, kapcsolatainak feltárásával, hitelességének 
vizsgálatával foglalkozik. 2. vmely nyelv vagy 
nyelvcsalád nyelvtanának, szóállományának, 
szövegeinek vizsgálata (pl. germán ~) (gór.) 
filozófia
társadalmi tudatforma 1. teoretikusan-», tudo
mányos igénnyel megalapozott világszemlélet.
2. a természet, a társadalom, a gondolkodás
általános mozgástörvényeit vizsgáló tudomány.
(gör.)
filtráció
-»szűrés.
finánctőke
az ipari tőke és a banktőke összefonódása a fej
lett ipari társadalmakban; a banktőke előnyomu
lása és fokozódó fölénye jellemzi a folyamatot.
finnugor
nyelvcsalád tagjai a finn nyelvek: finn, észt, lapp, 
mordvin, zűrjén stb., valamint az ugor nyelvek: 
magy., manysi, hanti. Az utóbbi két nép az Uraitól 
keletre, az Ob folyó mellékfolyói mentén él.
E nyelvek ősei egy feltételezett és részben kikö
vetkeztetett finnugor ősnyelv egymással közeli 
rokon változatai voltak. A ~ nyelvek legkorábbi 
írott emlékei magy.ok; a ~ rokonság első bebizo
nyítja a magy. Sajnovics-» volt.
Fitzgerald, F. Scott
[ficdzseröld szkot] (1896-1940) amerikai regény
író; az első világháború után tűnt fel az irodalom
ban, mint a zavart értékrendű ifjúság ábrázolója. 
Nagy hatása volt a modern irodalomra.
fixálás
rögzítés; ennek során előhívott-» fényképészeti 
anyagokból kioldják az el nem bontott fényérzé
keny anyagot, hogy későbbi bomlását megelőz
zék.
fixegyenes
adott transzformáció esetében olyan egyenes, 
amelynek minden pontja helyben marad a transz- 
formáció során.

fixpont
olyan pont, amelynek egy transzformáció során a 
képe önmaga.
fizikai inga
vízszintes tengely körül lengő -»merev test.
fizetési meghagyás
bíróság előtt folyó nem peres eljárás, mely a 
gyorsaság és egyszerűség érdekében a fél meg
hallgatása nélkül és a bizonyítás mellőzésével 
meghatározott értékhatárig pénzfizetésére, vagy 
ingó dolog kiadására irányul. Ellentmondás ese
tén a peres eljárás szabályai az irányadók, 
fiziológia 
-»élettan, 
fiziológiás oldat
olyan oldat, melynek ionösszetétele és -koncent
rációja azonos a testfolyadékéval.
Fleischmann Rudolf
(1879-1950) magyar növénynemesítő. 1919-től ha
láláig a kompolti (Heves megye) növénynemesítő 
telepen dolgozott. Főképp szárazságtűrő gabona
fajták és heteróziskukorica előállításával foglal
kozott. Híresebb fajtái : F-481 búza, F-kukorica, 
F-rozs. Ipari, takarmány és erdészeti növényfaj
tákat is nemesített.
Fleming, Alexander
(1881-1955) skót bakteriológus. 1928-ban először 
ismerte fel, hogy a Pénicillium notatum gombafaj 
a gennykeltő baktériumok szaporodását gátló ve- 
gyületet termel, amelyet penicillinnek nevezettel.
flogiszton-elmélet
a 18. sz.-ban az égés magyarázatára megalkotott 
feltevés; eszerint minden éghető anyag egyik 
összetevője a flogiszton, amely azután az égés 
alkalmával távozik belőle. Lavoisier-» azonban 
felfedezte az oxigént, kimutatta, hogy az égés az 
oxigénnel való egyesülés folyamata, és ezzel 
megcáfolta a ~-et. 
floppy disk
[flopi diszk]: sz.tech. hajlékony mágneslemez. 
Adatok és programok tárolására használt számí
tógépes tárolóeszköz. Az információk mágneses 
úton vannak rögzítve, így azok törölhetők, írhatók, 
olvashatók.
Flora
a tavasz és a virágok római istennője; ünnepét 
ápr. 28-máj. 1. közt tartották, (lat.)
flóra
egy terület növényvilágának gyűjtőneve, (lat.)
Florey, Howard Walter
(1898-1968) ausztráliai születésű angol mikrobio
lógus. Chainnel együtt igazolták és tömeggyár
tásra alkalmassá tették a penicillin antibiotikumot 
(1944).
fluoreszcencia
bizonyos anyagok vmilyen sugárzás hatására lét
rejövő fénykibocsátása.
Foch, Ferdinand
[fos] (1851-1929) fr. marsall; tiszti pályáján nagy 
elismerést szerzett stratégiai tudásával, s 1914-
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ben ő állította meg a ném. támadást a Marne fokszám folyté
[marn] folyónál. Később a szövetséges csapatok egy polinom vmely tagjának ~a a változók hat- azfv
főparancsnoka lett, s a háborúnak véget vető, a ványkitevőinek összege. Pl.: 3x4yz2 hetedfokú. bárnn
ném. vereséget véglegessé tévő compiégne-i Polinom fokszámát a legmagasabb fokú tagja ad- nak,
[kompeny] fegyverszünet feltételeit is ő diktálta. ja. x e D
Fodor József fókusz folyt«
(1898-1973) költő, újságíró; 1923-tól az Est-lapok középpont 1. ellipszisé: a síknak az a két pontja, olyat
irodalmi rovatánál volt, majd berlini tudósító lett. amelyeknek az ellipszis vmennyi pontjától mért ban
Később lapoknál, könyvkiadóknál dolgozott, távolsága összegül állandó értéket ad. 2. hiperbo- színi
1923-tól jelentek meg versei, a 30-as évek máso- Iáé: a síknak az a két pontja, amelyeknek a hiper- mine
dik felétől harcos, antifasiszta verseket, cikkeket bola pontjaitól mért távolságait véve e távolságok főne!
írt. 1945 után az Új Idők szerkesztője 1949-ig; különbségének abszolút értéke állandó érték. higa
későb az Irodalmi Tanács tagja, 1958-tól a Látó- (lat.) ~-t,
határ szerkesztője. fókuszpont náln
fogamzásgátlás (gyújtópont) optikai leképző rendszer (lencse, főne
a terhesség megakadályozása különböző mód- gömbtükör) olyan pontja, amelyből kiinduló fény- a sz
szerek, eszközök vagy tabletták segítségével. sugarak az optikai rendszeren áthaladva (ill. arról sége
Fogarasi Béla visszaverődve) párhuzamos nyalábot alkotnak, fonó
(1891-1959) filozófus; a Galilei-kör, 1918-tól a vagy amelyben a párhuzamosan beérkező suga- fel ta
KMP tagja, majd moszkvai emigráns. 1945 után rak találkoznak. [har
budapesti egy.-i tanár, a filozófiai intézetet igaz- fókusztávolság főne
gáttá (1957-től). (gyújtótávolság) a fókuszpont és a lencse, ill. az e
foglalkozási szerkezet gömbtükör optikai középpontjának-» távolsága. son
a népesség megoszlása a gazdaság különböző folklór font
szektorai (ipar, mezőgazdaság, a szolgáltatások 1. egy nép szóbeli hagyományanyaga, a hiede- l.si
anyagi és nem anyagi ágazatai) közt; egy ország lemvilágtól a népmeséig, népköltészetig. 2. szel- kén
gazdasági fejlettségének fontos mutatója. lemi néprajz, (ang.) 408
foglaló folklorisztika rési
a szerződés megkötésekor - a szövegezésből a folklór-» tudománya. Anç
kétségtelenül kitűnő - és a kötelezettségvállalás folklorizáció súl}
jeléül átadott pénzösszeg vagy más dolog, mely folyamat, amelynek során eredetileg nem a folk- For
a teljesítésbe beszámít. Meghiúsulás esetén az lórból-» eredő anyag a nép ajkára kerül és a (18(
adott foglaló elvész, a kapott foglalót kétszeresen folklór részévé lesz. auti
kell visszatéríteni. Csak írásban köthető ki. folyadék halmazállapot am
fogyás a folyadékok térfogata gyakorlatilag állandó (ősz- Ole
azt mondjuk, hogy az f valós függvény fogyó, ha szenyomhatóságuk kicsiny), részecskéi azonban, fon
tetszőleges xv x2e D„ x,<x2 esetén f(xj>f(x2). akárcsak a gázokéi-», állandó mozgásban van- ha
fogyasztószervezetek nak. A mozgás következtében részecskéi a felü- érti
a heterotróf szervezetek-» közül a növény- és létről a környező gázba szöknek (párolgás); a me
húsevő állatok, amelyek közvetlenül vagy közvet- részecskék mozgása és a párolgás a hőmérsék- (ач
ve a termelőszervezetek által előállított szénián- lettel nő. Az egyes folyadékok rájuk jellemző hő- est
cokra szorulnak. Fajtái: elsődleges ~ -», másod- mérsékleten, a forrásponton gázállapotúvá lesz- áll
lagos ~ -», harmadlagos ~ -». nek. hói
fok folyadékkristályos kijelző ror
a szögmérés egysége, az egyenesszög 180-ad műsz. az RCA laboratórium által 1968-ban bemu- tét
része. Jele: e. tatott elektronikus kijelzőegység neve. Azóta már for
Fokos-Fuchs Dávid Rafael igen sok cég gyártja kedvező paraméterei miatt, a
[fuksz] (1884-1977) finnugor nyelvész; 1911-ben mint pl. nagyon kis felvett teljesítmény, lapos kivi- tes
és 1913-ban kutatott a zűrjének közt, a háború tel, integrált áramkörökhöz-» jól illeszthető stb. ny
idején hadifoglyok közt gyűjtött nagy zűrjén szó- Működése azon alapul, hogy a folyadékkristály kö
tárához (megj. 1959), szöveggyűjteményéhez. molekulái elektromos tér hatására rendeződnek, Fő
Más permi, valamint az obi-ugor nyelvek kutatá- s így a fényáteresztő képessége az adott helyen gr
sával is foglalkozott, sőt kutatásai az uralisztika megváltozik. Karórák, hordozható berendezések be
szinte minden területére kiterjedtek. ideális kijelző eszköze. éli
fokozott (vétlen) felelősség folyószámla szerződés ra
a jogellenes károkozó nem csak vétkessége ese- olyan megállapodás melynek értelmében a felek kö
tén köteles kártérítésre, hanem a vétlen károko- arra vállalnak kötezettséget, hogy meghatározott vo
zás esetében is kivéve ha a kárt elháríthatatlan jogviszonyból származó kölcsönös pénzköveteié- se
külső ok (vis maior) vagy kizárólag a másik fél seiket egységes számlán számolják el. foi
hibája okozta. a
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folytonos függvény
az f valós függvény folytonos az a e Df pontban, ha 
bármely e>0 számhoz van olyan környezete a- 
nak, hogy ha x ebbe a környezetbe tartozik és 
X e Df, akkor |f(x)-f(a)| < e.
folytonos színkép
olyan színkép—», amelyben egy adott tartomány
ban minden színárnyalat előfordul. Folytonos 
színképe van pl. az izzólámpának s általában 
minden izzó szilárd (és folyékony) anyagnak.
foncsor
higanyban oldott fém; tükrök készítésére ezüst
ét, fogak tömésére keményebb fémeket hasz
nálnak.
fonendoszkóp
a szervek működése közben létrejött hangjelen
ségek észlelését elősegítő műszer.
fonógép
feltalálója 1763-ban az ang. Hargreaves, James 
[hargrevz dzsémsz] (7-1778).
fonográf
az első hangrögzítő; feltalálója az amerikai Edi
son-», 1877-ben.
font
1. súlymérték, amelynek pontos nagysága koron
ként és helyenkén változott. I. István idejében a 
408 g súlyú karoling ~ volt használatos a pénzve
résben (-»pénzláb). A mai ~ mint súlymérték 
Angliában és az Egyesült Államokban 453,59 g 
súlyú. 2. ang. pénzegység neve. (lat. er.)
Ford, Henry
(1863-1947) amerikai autógyáros ; gépész volt, aki 
autót tervezett. 1903-ban autóüzemet nyitott, 
amely csakhamar a legnagyobb lett Amerikában. 
Olcsó T-modelljén „tanult Amerika autón járni”.
fordított arányosság
ha két változó mennyiség x és y összetartozó 
értékeinek szorzata állandó (a), akkor a két 
mennyiség fordítottan arányos. Ekkor x y = a 
(эфО). Pl.: egyenes vonalú egyenletes mozgás 
esetén megadott út esetén fordított arányosság 
áll fenn a sebesség és az idő között. Ez azt jelenti, 
hogy ha egy test sebességét kétszeresére, há
romszorosára növeljük, akkor ugyanazon út meg
tételéhez fele-, harmadannyi időre lesz szükség 
fordulatszám
a -»tömegpont -»körmozgásának vagy merev 
test forgásának jellemzésére használatos meny- 
nyiség. Számértéke az időegység alatt megtett 
körülfordulások száma, mértékegysége 1/s.
Forgách Miklós
gr. (kb. 1731-1795) nyitrai főispán; nyíltan szem
beszegült II. József reformjaival, ezért a király 
elmozdította tisztségéből. A király halála után új
ra főispán lett. Névtelen röpirataiban reformokat 
követelt az Ausztriához való viszonyban. Titkára 
volt a később kivégzett Hajnóczy József és a ké
sőbb szintén megvádolt Batsányi János is. 
forgalomképtelen dolgok
a föld kincsei, folyóvizek, csatornák, természetes

tavak, ezek medre, a folyóvízben keletkezett szi
get, a közutak, közterek stb. Egyes dolgok forga
lomképessége hatósági engedélyhez kötött pl. 
külföldi fizetőeszköz, aranytárgyak, robbanó
anyagok, lőfegyverek stb. 
forgási energia
rögzített tengely körül forgó -»merev test ~-ja a 
-»szögsebesség négyzete és a -»tehetetlenségi 
nyomaték szorzatának a fele.
forgáskúp
olyan kúp, amelynek csúcsa az alapkör síkjára a 
kör középpontjában emelt merőleges egyenesen 
van.
forgásszög
a síkban egy félegyenes kezdőpontja körül forgat
va egy kezdő helyzetből egy véghelyzetbe jutva 
~-et ír le.
forgástest térfogata
az [a, b] intervallumon értelmezett f függvényről 
tegyük fel, hogy folytonos és nemnegatív. Ekkor 
az y = f(x) egyenletű görbe [a, b] intervallumhoz 
tartozó darabjának x tengely körüli forgatásakor 
keletkező forgástest térfogata:

b
V = n J f2(x) dx.

a

forgatás
1. síké: olyan síkmozgás, amelynek során egy 
pont helyben marad. Ez a forgás középpontja 
(forgáscentrum). 2. téré: olyan térmozgás, amely
nek során a tér egy egyenese helyben marad, az 
erre az egyenesre merőleges síkokat pedig az 
egyenessel alkotott döféspontjuk körül forgatja el. 
forgatónyomaték
egy pontszerű testre ható —»erő adott pontra vo
natkoztatott ~a az erőnek és az erő karjának a 
szorzata. Az erő karja az erő hatásvonalának az 
adott ponttól mért merőleges távolsága. Tulaj
donképpen a forgásponttól az erő támadáspontjá
ig-» húzott helyvektor és az erő vektoriális szor
zata-», 
forint
1. aranyforint: az első magy. aranypénz, 1325-tol. 
Neve a firenzei („fiorentinus”) aranyakra utal, 
amelyeket súlyban követett (3,52 g tiszta súly). 
Kezdetben 100 dénárt—» ért. 2. ezüstforint az 
Osztrák-Magyar Monarchiában 1892-ig hasz
nált ezüstpénz; tiszta ezüsttartalma 11,11 g.
1 ~ = 100 krajcár. 3. mai pénzegység neve ha
zánkban, 
forma
1. a jelenségek külső, a felszínen mutatkozó jel
legzetes, megkülönböztető vonásai. 2. a filozófiá
ban: azon vonatkozások összessége, amelyek 
egy jelenség szerkezetét, struktúráját-» alkotják, 
mintegy megformálják, (lat.) 
formabontó
művészet: az avantgárd egyik jellegzetes voná
sa, a hagyományos formák, műfajok elvetése.
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formanyelv
azoknak az alaki jegyeknek összessége, amelyek 
révén egy művészeti ág vagy stílus kifejezi ma
gát.
formatio reticularis
[-ció -rísz] agytörzsi-> hálózatos állomány, a 
szervezet egyik legnagyobb neuronhálózata-*, 
szabályozó rendszer, mely a szabályozott szer
vekkel nincs közvetlen kapcsolatban, hanem a 
leszálló és felszálló pályák-* pontos beállítását, 
koordinálását végzi. A ~ legfontosabb működé
sei: az agykéreg-* ébrenlét! és gátolt (alvó) álla
potának kialakítása, általános agyvelői serken
tés, az izomtónus-* serkentése és gátlása stb. 
formula
1. szabott szövegű előírás, pl. ráolvasás, eskü
szöveg stb. 2. kitöltendő űrlap. 3. vmely szer vagy 
készítmény összetételének előírása, (lat.) 
Forradalmi Kormányzótanács 
a Tanácsköztársaság kormánya, amelynek tagjai 
a népbiztosok voltak. Minden népbiztosnak he
lyettese volt, s kettőjük közül az egyik általában 
a kommunista, a másik a szociáldemokrata párt
ból került az egyesült pártba, amely 1919 júniusi 
kongresszusán a Szocialista-Kommunista Mun
kások Mo.-i Pártja nevet vette fel. 
forradalmi naptár
a fr. konvent 1793. okt. 5-i dekrétumában kötele
zővé tett új időszámítás; a 30 napos hónapok 
tíznapos dekádokra oszlottak, s 5 vagy 6 ünnep
nappal toldották meg az évet. Az év kezdete 
szept. 22 volt, a hónapok neve innen számítva: 
(ősz) Vendémiaire [vandemier], Brumaire [brü- 
mer], Frimaire [frimer], (tél) Nivose [nivoz], Plu
viose [plüvioz], Ventose [ventoz], (tavasz) Germi
nal [zserminal], Floréal [floréal], Prairial [préri
al], (nyár) Messidor [messzidor], Thermidor [ter- 
midor], Fructidor [früktidor]. 
forrás
-►folyadék halmazállapot.
forráserősség
zárt felület határolta térrész elektromos-, ill. mág
neses ~-ét megkapjuk, ha a határoló zárt felület 
minden kis felületelemét összeszorozzuk az ott 
lévő elektromos-, ill. mágneses térerősség felü
letelemre merőleges komponensével, s ezeket a 
szorzatokat összeadjuk. Tulajdonképpen a tér
részből kilépő és az abba belépő elektromos-, ill. 
mágneses erővonalak száma, 
forráshő
a forráspont hőmérsékletén lévő, egységnyi tö
megű anyag elforralásához szükséges energia. 
Lecsapódáskor ez hő formájában felszabadul.
forráspont
-»folyadék halmazállapot.
forte
zene: erősen, hangosan, (ol.)
fortepiano
a zongora régi neve (mivel azon hangosan is, 
halkan is lehet játszani; -Horte, -»piano), (ol.)

FORTH
[forsz] : sz.tech. negyedik generációs számítógé
pekre kidolgozott regiszterorientált-*, új típusú 
programnyelv.
fortissimo
[-tisszi-]. 1. igen erősen. 2. zene: igen nagy hang
erővel, a leghangosabban, (lat.)
FORTRAN
(= Formula Translation) [formula transzlésn] 
sz.tech. „képletfordító" : magas szintű program
nyelv, főként műszaki-tudományos célokra.
Fortuna
a római istenek közt a szerencse, a vaksors isten
nője, akit bekötött szemmel ábrázoltak, mivel el
képzelésük szerint „vakon”, kiszámíthatatlanul 
cselekszik, s juttat a halandóknak jó és rossz, 
forgandó szerencsét. Megfelelt a gör. Tükhé is
tennőnek, 
fórum
fn. 1. piac, vásártér. 2. központi tér köz
épületekkel, templomokkal: a közélet központja. 
Rómában a ~-ra nyílt a szenátus épülete, a ponti
fex maximus-* háza, ott volt a szónokok emelvé
nye stb. 3. átv. közélet, nyilvánosság, (lat.) 
foszfatidok
bioi., kém. lipidek—*, a foszfatidsav származékai, 
melyek a membránok-* kialakításában vesznek 
részt. Molekulájuknak poláros és apoláros része 
is van.
foszforeszkálás
műsz. lumineszcencia-*.
fotocella
a fényelektromos jelenségen-* alapuló fényérzé
kelő eszköz. Légritkított üvegburába forrasztott 
két, egymástól elszigetelt elektródból áll. Sötét
ben az elektródok között nem folyhat áram. Fény 
hatására az egyik elektródból elektronok lépnek 
ki, s így áram indulhat meg. Az áramerősség 
közelítőleg arányos a beeső fény intenzitásával, 
fotolízis
a fotoszintézis fényszakaszának-* része, vízbon
tás fényenergia segítségével.
foton
az elektromágneses sugárzás elemi energia
adagja. Az elektromágneses sugárzás adagossá
ga kibocsátáskor és elnyelődéskor nyilvánul 
meg, ilyenkor használjuk a fotonhipotézist. Terje
déskor a hullámszerű viselkedés a jellemző. 
(-»Planck-törvény). 
fotoreceptorok
fényingereket felfogó és ingerületté alakító recep
torok-*.
fotorendszer
növényi festékanyagok (xantofill, karotin, kloro- 
fill-b és klorofill-a) fényenergiát megkötő rend
szere. A fény által gerjesztetett ~ elektronokat ad 
le az elektronszállító rendszernek. A leadott 
elektronok a víz bontásából pótlódnak, 
fotoszintetikus foszforiláció 
a fotoszintézis fényszakaszának ATP-termelése



ADP-ből, vagyis a fényenergia átalakítása kém.-i 
energiává két fotorendszej és egy részben körbe 
záródó elektronszállító rendszer segítségével.
fotoszintézis
a zöld növények szénhidrátépítő folyamata-», 
melynek során a levegő szén-dioxidjából és a 
talajból felvett vízből a nap fényenergiája segítsé
gével glükóz és oxigén keletkezik. A legjelentő
sebb biológiai anyagképző folyamat, a földi élet 
alapja. Szakaszai : fényszakasz-», sötét sza
kasz-».
Fouché, Joseph
[fusé zsozef] (1763-1820) fr. politikus, rendőrmi
niszter; ilyen minőségben szolgálta a forradal
mat, majd Napóleont, annak bukása után a visz- 
szatért Bourbonokat is.
Fourier, François
[furié franszoá] (1772-1837) fr. közgazdász, utó
pista szocialista; műveiben élesen és szelleme
sen bírálta kora viszonyait. A jövő társadalmi és 
gazdasági egységei szerinte a falanszterek, ame
lyek a mezőgazdasági s az ipari tevékenységet 
egyaránt szervezik, s az embereknek így bizosít- 
ják a kellemes életfeltételeket.
Fourier, Jean Babtiste
[furié zsan batiszt] (1768-1830) fr. matematikus és 
fizikus. Főleg az elméleti fizika részére igyekezett 
mat.-i apparátust adni. A parciális differenciál
egyenletek megoldásában trigonometrikus soro
kat használt. Az ő nevét viselik a ~-sorok. 
Fourier-tétel
minden -»rezgés (még a legszabálytalanabb ala
kú is) felbontható -»harmonikus rezgések össze
gére.
föderáció
államforma, amely egyenjogú államalakulatok 
szövetségére, ~ -jára épül ; az egész ~ központi 
kormánya intézi az általános érdekű ügyeket, míg 
a helyi ügyeket a helyi kormány (pl. a SZU-ban), 
vagy az állami kormányzó és munkatársai (pl. 
Egyesült Államok) intézik, a helyi választott kép
viselőház törvényhozása alapján, (lat.) 
főemlősök
öt ujjú, talpon járó, szembehelyezhető hüvelykuj
jú, metszőfogakból és gumós zápfogakból álló 
fogazató, előrenéző szemű emlősök. Ide soroljuk 
a majmokat és az embert.
föerezetes levél
egy középső főér és az abból kiinduló oldalerek 
hálózata, (kétszikűek-».)
főgyökérrendszer
főgyökér és abból elágazó oldalgyökerek. (Két
szikűek-».)
főkvantumszám
egyedülálló atomok elektronállapotainak jellem
zésére használt fogalom. A ~ természetes 
szám-», és eggyel több, mint az állapotfüggvény
ben lévő csomók (csomósíkok és csomógömbök 
együttes) száma. A hidrogénatom gerjesztett ál
lapotainak energiája első közelítésben csak a fő

kvantumszámtól függ, és annak négyzetével for
dítottan arányos.
Földnélküli János
1. ang. király (1199-1216) ; Fülöp Ágost-» tőle sze
rezte vissza az ang. királyok fr.országi hűbérbir
tokáit. 1215-ben főnemeseinek nyomására kiadta 
a Magna Chartát-», amely az ang. közjogi fejlő
dés alapjává lett. 2. a magy. irodalomban a sze
gényparaszt szimbolikus figurája, 
földrajzi burok
a litoszféra-» felső része, az atmoszféra-» alsó 
része, a hidroszféra (vízburok: tengerek, felszíni 
vizek), a bioszféra (élővilág) és a pedoszféra-» 
(talaj) együttese.
földrajzi izoláció
földrajzi vagy földtani okokból (hegyképződés, 
folyóképződés stb.) bekövetkező izoláció-».
földrajzi munkamegosztás
az egyes területek eltérő természeti és társadal
mi adottságain és gazd. hasznosításán alapuló 
munkamegosztás a termelés, csere, fogyasztás 
területén.
földrajzi övék
-»egyenlítői öv; -»trópusi öv; -»térítői öv; 
-»szubtrópusi öv; —»mérsékelt öv; —»boreális öv; 
-»sarkköri öv; -»sarkvidéki öv.
földreform, magy.
az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. március 
18-án kiadta rendeletét a —-ról: mintegy 3,6 mil
lió holdat (2,1 millió hektárt) osztottak fel össze
sen 642 000 igénylő közt. E gyökeres reform meg
szüntette a nagybirtokokat, éppígy a földtelen ag
rárproletariátust is; gyökeresen átalakította a 
magy. társadalom szerkezetét, 
földrengés
a földfelszínen is érezhető kéregmozgás; általá
ban a kőzetlemezek-» mozgása, különösen torló
dása, ütközése során felhalmozódó feszültségek 
kipattanása okozza változó mélységben. A ~ 
erősségének jelzésére a Richter-skálát használ
ják: 4,5-es erősségtől károk keletkeznek, 6,5-től : 
komoly károk, 8-on felül súlyos rombolás. A Mer- 
calli- Sieberg-skálát is használják, 
földtörténeti idők
a földtörténetet időkre, időszakokra, s a harmad- 
és negyedidőszakot korokra is osztjuk, -»ősidő 
(archeozoikum), -»előidő (Proterozoikum), 
-»óidő, -»középidő, -»újidő; még -»földtörténeti 
időszakok, -»földtörténeti korok, 
földtörténeti időszakok
az Óidőben : kambrium, ordovicium, szilur, de
von, karbon, perm ; a Középidőben: triász, júra, 
kréta (e nevek a jellegzetes ásványok vagy lelő
helyek neveiből erednek) ; az Újidőben harmad
időszak, negyedidőszak. Még -»földtörténeti 
idők, -»földtörténeti korok, 
földtörténeti korok
a harmad- és negyedidőszakot, vagyis a földtörté
neti újidőt korokra osztjuk; -»paleocén, eocén,
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oligocén, miocén, pliocén, pleisztocén (jégkor) és 
holocén (jelenkor).
főn
nagy hegységek szélárnyékos oldalán (így az Al
pok északi oldalán, ahol nevét kapta) lebukó me
leg, száraz szél. Érzékeny emberek fejfájást, 
idegbántalmakat kapnak tőle. (ném.-lat.)
Fönícia
ókori tengerparti tartomány Egyiptom és Kis- 
Ázsia közt; az i. e. 3. évezred közepétől sémi nép, 
a kanaániak lakták. Városai a Kis-Ázsia, Egyip
tom és Mezopotámia közti kereskedelem révén 
kifejlődött gazdaságinak és kultúrájúk. A 2. évez
red végétől mint hajós kereskedők kiváltak; betű
írásuk szinte minden mai írás őse. Nyelvük, vallá
suk, kultúrájuk hatott a Bibliára, -»punok, 
főnix
az ókorban mondabeli madár, amely 500 éven
ként tüzet szít s abban elégeti magát, de hamvai
ból új életre kél.
főszínek
a fehér fény-» főbb (látásunkkal jól megkülönböz
tethető) összetevői : vörös, narancs, sárga, zöld, 
kék, ibolya.
fővállalkozási szerződés
amelyben a fővállalkozó arra vállal kötelezettsé
get, hogy a megrendelő részére a teljes beruhá
zást, vagy a beruházás több állóeszközből álló 
önálló feladat ellátására alkalmas komplex gaz
dasági műszaki egységét a szerződésben meg
határozott időre az abban kikötött gazdasági és 
műszaki mutatókkal megvalósítja.
Fraknói Vilmos
(1843-1924) történetíró, kanonok. Egyházi pályá
ján c. apát, majd c. püspök, az Akadémia főtitkára 
(1879-től), majd másodelnöke (1889-től), a római 
magy. történeti intézet alapítója (1892). Igen ter
mékeny történész volt, aki szinte minden korsza
kot kutatott, de főleg a középkort. Megbízható 
adatoló, konzervatív, egyházias szellemű törté
nész volt egész pályáján.
France, Anatole
[transz -tol] (1844-1924) fr. író; szellemes regé
nyei a történelem és kora visszásságait élesen 
bírálták. írásaival és a felvilágosult nézetek ter- 
jesztőjeként nagy népszerűségnek örvendett a 
századfordulón.
Francia Kiss Mihály
(1887-1957) fehérterrorista; az első világháború
ban altiszt, majd „fehérgárda”-szervező. A Ta
nácsköztársaság bukása után a Héjjas-különít- 
mény tagjaként elképesztő kegyetlenségeket kö
vetett el az Alföldön. 1945 után álnéven élt; távol
létében halálra ítélték. 1957-ben kézre került, új 
tárgyaláson halálra ítélték, és felakasztották. 
Franck-Hertz-kísérlet
Higanygőzzel töltött elektroncsőben három elekt
ród van. A kátédból kilépő elektronokat a pozití
vabb rács gyorsítja, a rácson áthaladtakat pedig 
a rács és az anód közé kapcsolt kis fékező feszült

ség lassítja. Az anódáram a rácsfeszültség növe
lésekor kezdetben nő, majd egy kritikus értéknél 
hirtelen lecsökken. Ennek magyarázata, hogy a 
felgyorsított elektronoktól a Hg-atomok gerjesztő- 
désük közben energiát vesznek fel, s az így lelas
sult elektronok már nem jutnak el az anódra, mert 
nem képesek legyőzni a rács és az anód közé 
kapcsolt fékező feszültséget. A kritikus feszültség 
értéke különböző anyagokra más és más. A kí
sérlet bizonyítja, hogy az atomok nemcsak a fény
től, hanem elektronoktól is csak meghatározott 
energiaadagot vehetnek át.
Franco, Francisco
[-ko -sziszko] (1892-1975) sp. katonatiszt, diktá
tor; a köztársasági rendszer ellen lázadó katona- 
tiszti csoport vezetőjeként, a nácik és az ol. fa
siszták támogatásával megnyert véres polgárhá
ború után, 1939-től haláláig jobboldali katonai dik
tátorként uralkodott Spanyolországban.
Frank, Anne
(1929-1945) Hollandiába menekült ném. zsidó 
család lánya, aki Hollandia náci megszállása ide
jén családjával együtt bujkálni kényszerült. Felje
lentés alapján a nácik felfedezték búvóhelyüket 
és megsemmisítő táborba hajtották őket. ~ elrej
tett drámai naplóját később megtalálták és kiad
ták.
Frankel Leó
(1844-1896) a munkásmozgalom nemzetközi hírű 
harcosa. Óbudán született, Németországban ke
rült kapcsolatba a munkásmozgalommal, megis
merkedett Marxszal, és bekapcsolódott a I. Inter- 
nacionálé munkájába. A fr. szekció tagjaként a 
párizsi komműn „megbízottja" (minisztere). 
Részt vett a Mo.-i Általános Munkáspárt megala
kításában. A II. Internacionálé alapító tagja volt. 
frankhamisítás
1925. december 19-én a hollandiai Hágában letar
tóztattak három magyart, akik hamis fr. ezer fran
kos bankjegyeket próbáltak elhelyezni ; 10 millió 
értékben volt náluk hamis bankjegy. A nyomozás 
kiderítette, hogy egy ellenforradalmi titkos szer
vezet készítette a hamisítványokat, budapesti ál
lami nyomdafelszerelést használva, hogy „meg
gyengítse a fr. valutát”.
Franklin, Benjamin
[frenk- bendzse-] (1706-1790) amerikai tudós, ál
lamférfi; ifjan újságíró, könyvtárt, egy.-et alapí
tott. A villám természetének felfedezése világhírű 
tudóssá tette. 51 éves korától először Pennsylva
nia londoni, majd (1776-1785-ben) a szabadságu
kért küzdő gyarmatok párizsi követe volt, s fegy
vereket, segítséget szerzett hazájának. 1789-ben 
az amerikai alkotmány egyik megalkotója.
Fráter Erzsébet
(1826-1875) Madách Imre felesége (1845-től). Há
zasságukba beleszólt a történelem: a férjet a 
szabadságharc üldözöttéinek rejtegetéséért le
tartóztatták, s közben ~ udvaroltatok magának, 
feltűnő vidám életet élt. A kiszabadult férj elvált
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tőle (1854-ben), de alakját Az ember tragédiája 
Éváiban megörökítette.
Fráter György
anyja családi nevéről Martinuzzi (1482-1551) ál
lamférfi, bíboros; a Fráter név pálos szerzetes 
voltára utal. Morvát kisnemesként Corvin János 
udvarába került, majd belépett a pálos rendbe; 
1528-tól Szapolyai bizalmas tanácsadója. A vára- 
di béke-» híveként kapta az esztergomi érseksé
get a császártól; a gyanakvó Castaldo császári 
vezér ölette meg. 
frazeológia
1. egy-egy nyelv sajátos kifejezéseinek együtte
se, gyűjteménye. 2. ennek tudománya, tana. (gör.)
fregatt
a múlt század közepéig használt, háromárbocos, 
mozgékony, közepes méretű hadihajótípus, (ol.)
fregattmadár
-»albartosz.
frekvencia
(rezgésszám) vmely -»periodikus folyamat má
sodpercenkénti periódusainak száma. Mérték- 
egysége 1/s. önálló neve: hertz (Hz). 1 Hz = 1/s.
freskó
1. falfestési eljárás, amelynél a képet friss vako
latra festik, vízfestékkel; a vakolatból lassan kivá
ló kalcit aztán vékony, átlátszó réteggel vonja be 
a festményt, amelynek színei így védettek és 
élénkek maradnak. 2. átv. általában falfelületen 
készült festmény, (ol. AI fresco: frissen.)
Freud, Siegmund
(1856-1939) osztrák ideg- és elmegyógyász, a 
pszichoanalízis (lélekelemzés) megalkotója. 
Koncepciójának középpontjában személyiségta
na (felettes én, reális én, ösztönös ősvalami), 
ösztöntana (élet- és halálösztön) és a tudattalan
ra vonatkozó megállapításai állnak. Elgondolása 
szerint ha a tudattalan tartalmakat lélekelemzés
sel tudatossá teszik, a tünetek oldódnak, majd 
elmúlnak.
Fricsay Ferenc
(1914-1963) karmester; Szeged, Budapest, Bécs, 
Berlin, München voltak pályájának állomásai, s 
világszerte szerepelt hangversenyeken. Bartók 
szerzeményeinek népszerűsítője volt.
Friedrich István
(1883-1958) politikus, gépgyáros. Gépjavító mű
helye a háború végére gépgyárrá fejlődött; politi
kusként a Károlyi-kormánynál kezdte működését, 
a Tanácsköztársaság alatt mint ellenforradalmárt 
letartóztatták. 1919 augusztusában ő az első el
lenforradalmi kormány elnöke (nov. 25-ig). Utána 
jobboldali politikus, képviselő volt az ellenforra
dalmi korszakban.
Frigyes Ágost, I.
szász választófejedelem (1696-1733), II. Erős 
Ágost néven lengyel király (1697-1733). Mint 
szász király korlátlan hatalommal uralkodott; a 
lengyel rendek azonban ragaszkodtak nemesi al
kotmányukhoz, igénybe véve az orosz cár támo

gatását is. Drezdában építtetett barokk palotája, 
a Zwinger [cvin-], európai hírű.
Frigyes, I.
porosz király (1701-1713), előzőleg már branden
burgi választófejedelem (1688 óta). Tartományá
nak királysággá emeléséért katonai segítséget ad 
a császárnak a sp. örökösödési háborúban-». 
Berlint, székvárosát nagy építkezésekkel díszíti. 
Frigyes, II.
Nagy (1712-1786) porosz király; zsarnok apja ha
lála után, 1740-ben került trónra, s rögön elfoglal
ta az örökösödési gondokkal küzdő Ausztriától a 
gazdag Sziléziát, s a hétéves háborúban is meg
tartotta. Hódításai együtt közel háromszorosra 
növelték országát, amelyet gazdaságilag és kato
nailag is megerősített. A porosz vezetésű ném. 
egység felé fontos lépést jelentett uralma. 
Frigyes, V.
(1596-1632) pfalzi [-cl] választófejedelem, cseh 
választott király (1619-1620); a Protestáns Unió-» 
vezetője. Vezetésével a cseh rendek ellenálltak 
a Bécsből irányított ellenreformációs támadások
nak, de 1620-ban F. a fehérhegyi csatában döntő 
vereséget szenvedett. Csehországot erőszakkal 
katolizálták, és 1918-ig a Habsburgok örökös tar
tománya maradt. F. elvesztette Pfalzot és a vá
lasztófejedelemséget.
Frigyes Vilmos, I.
porosz király (1713-1740) Poroszország nagyha
talmi állásának megalapozója; a felvilágosodott 
abszolutizmus elvei alapján megszervezte az ál
lamot, jövedelmeit fokozta, kiadásait csökkentet
te, s jól kiképzett, erős hadsereget szerelt fel. 
Fejlesztette az isk.rendszert s a jogszolgáltatást, 
s udvara is takarékos, szerény volt. Fiát, Frigyest 
(II.-») kemény módszerekkel nevelte.
Frim Antal
(1855-?) gyógypedagógus; mint tanító megismer
kedett a fogyatékos gyermekek nevelésének 
gondjával, és feleségével, Schwarz Reginával 
együtt siketnéma iskolát alapított.
Frim Jakab
(1852-1919) F. Antal bátyja, gyógypedagógus; 
mint öccse, ő is a fogyatékos gyermekek, mégpe
dig az értelmi fogyatékosok nevelésének szentel
te magát. Külföldi tanulmányútját követően 1875- 
ben Rákospalotán megalapította az első ilyen ha
zai intézetet, amely később Budapesten műkö
dött, s amelyet 1896-ban az állam vett át. Eredmé
nyeiért a párizsi világkiállításon (1879) érdemér
met kapott.
Frisch, Kari von
(1886-1982) osztrák etológus. Legfontosabb felfe
dezése a méhek kommunikációjának a megfejté
se. (Nobel-díj, 1973).
Fronius Mátyás
(1522-1588) brassói rektor, majd városkapitány. 
Összegyűjtötte és Báthori István erdélyi fejede
lem, lengyel király elé terjesztette az erdélyi szá
szokra vonatkozó összes korábbi törvényeket,
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amelyeket a fejedelem megerősített, s amelyek 
egészen 1853-ig érvényben voltak. E gyűjtemény 
meg is jelent 1583-ban.
frufru
szándékosan a homlokba fésült sima női hajtincs, 
(fr.)
FTC
Ferencvárosi Torna Club -»Springer Ferenc.
fultoni beszéd
Churchill volt brit miniszterelnök beszéde 1946. 
március 5-én, amelyben először fogalmazta meg 
a hidegháború-» gondolatát.
Fulton Robert
[faltn] (1765-1815) amerikai feltaláló; első gőzhaj
tású hajóját (tulajdonképpen fahajóba szerelt 
gőzgépet) 1807-ben próbálta ki a Hudson folyón. 
A gőzhajó csak lassan szorította ki a vitorlás te- 
herhajókat a használatból; csak a vastestű hajók 
építésének kezdetével az 1840-es években vált 
nagy jelentőségűvé ~ találmánya, 
fundamentalisták
1. különböző vallásoknak az alapokhoz (szent 
könyvekhez) ragaszkodó iskolái, amelyek harcia
sán szembeszállnak minden korszerűsítő törek
véssel. Vannak katolikus, protestáns, zsidó, isz
lám stb. ~ 2. átv. világi irányzatok, mozgalmak 
konzervatív, konok hívei, (lat.) 
fungál
működik, szerepet tölt be.
funkció
1. vmely szervezet, szerkezet vagy testület műkö
dése, rendeltetésszerű tevékenysége. 2. személy 
tisztsége, megbízatása. 3. mat. függvény, (lat.)
funkcionális
mn. 1. funkcióval-» kapcsolatos. 2. vmely dolog 
működését vizsgáló.
funkcionális anatómia
-»élettani anatómia.
funkcionárius
szervezet tisztségviselője.
funkciós csoport
kém. szerves vegyületek molekulájában néhány 
atomból álló csoport, amely más molekulákhoz 
való kapcsolódásban fontos funkciót tölt be s így 
meghatározza az adott vegyület viselkedését; 
ilyen a hidroxilcsoport (OH), vagy a karboxilcso- 
port (COOH). 
furcsa háború
1939. szeptember 3-án Anglia és Franciaország 
hadat üzent a Lengyelországot megrohanó Né
metországnak, de hadműveleteket nem kezdtek 
ellene. E ~ -nak végül is a németek vetettek véget 
Dánia és Norvégia elfoglalása után: a Schlieffen- 
terv-> alapján újra a semleges Belgium (és még 
Hollandia) lerohanásával északról támadták meg 
az arról nem védett Franciaországot, 
futurizmus
avantgárd mozgalom a század első évtizedeiben : 
hangsúlyozott, erőszakolt modernséggel éreztet

te „jövőpártiságát” (futuro = jövő) és a hagyomá
nyos művészeti irányzatok elvetését, (ol.)
fúzió
kis rendszámú elemek egyesülése, amelynek so
rán erősebben kötött, nagyobb atommagok jön
nek létre, és ezáltal atommagok kötési energiá
ja-» szabadul fel. A ~-t az atommagok elektrosz
tatikus taszítása gátolja, ezért az aktiváláshoz 
viszonylag nagy energiabefektetés szükséges. 
Makroszkopikus méretű láncreakciót-» csak igen 
magas hőmérsékletű hőmozgással lehet létre
hozni (termonukleáris reakció). Ilyen hőmérsék
leten az anyag plazma-» állapotban van. A csilla
gok-»- belsejében önszabályozott ~-s reakciók 
játszódnak le, s ezek termelik a kisugárzott ener
giát. Földi körülmények között —t még csak sza
bályozatlan módon, a hidrogénbombában-» sike
rült megvalósítani. A szabályozott ~ megvalósí
tására széles körű kísérletek folynak (—»TOKA- 
MAK).
független események
két esemény független, ha az egyik bekövetkezé
se nem teszi sem valószínűbbé, sem valószínűt
lenebbé a másik bekövetkezését. Pl.: két pénz 
dobásánál ha az első írásra esik, ettől független, 
hogy a másik melyik oldalára esik. A és В függet
len események esetén P(AB) = P(A) • P(B). 
függetlenségi nyilatkozat
1. 13 észak-amerikai gyarmat ~-a 1776. július 
4-én, amelyben magukat az ang. koronától füg
getlennek nyilvánították. 2. magy. ~ : Kossuth-» 
javaslatára a debreceni országgyűlés fogadta el 
1849. április 14-én. A Habsburg-házat trónfosz
tottnak, Mo.-ot függetlennek nyilvánította, 
függő beszéd
nyt. (a főmondattól függő) mellékmondattá átala
kított idézet.
függvény
ha adott egy A és egy В halmaz(A, B=#0) és 
A minden eleméhez hozzá van rendelve В egy 
eleme, akkor azt mondjuk, hogy adott egy A-ból 
В-be képező függvény. Ha f a függvény jele, akkor 
az előző módon leírt hozzárendelést gyakran így 
jelöljük: f: A-»B. 
függvény grafikonja
egy f valós függvény grafikonja a síkon azoknak 
a pontoknak a halmaza, amelyeknek koordinátái 
a derékszögű koordináta-rendszerben (x; f(x)), 
X e D, alakúak.
függvény határértéke
az f valós függvénynek egy a helyen a határértéke 
A, ha bármely e számhoz van olyan környezete 
a-nak, hogy ha x ebbe a környezetbe tartozik, 
x#= a, akkor | f(x) — A | < e.
függvényösszetétel
függvények körében végzett művelet. Ha adott két 
függvény: f és g, továbbá f értékkészlete része g 
értelmezési tartományának, akkor az f és g függ
vények h összetételét (kompozícióját) a követke
ző módon értelmezzük: Tetszőleges x e Df-re
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h(x) = g(f(x)). Az így kapott h függvényt így szokás 
jelölni: h = g ° f.
Fülep Lajos
(1885-1970) művészettörténész, esztéta ; Buda
pesten tanult, fiatal korában rendszeresen közölt 
művészeti kritikát. Párizsban, majd Firenzében 
élt 1914-ig. Közben Lukács Györggyel szerkesz
tette a Szellem c. lapot (1911). Hazatérve ref. 
teológiát végzett, s a Vasárnapi kör-*- résztvevője 
volt. 1920-tól lelkészkedett 1947-ig. 1946-tól egye
temi tanár, majd professzor volt. Mint esztétát 
Európa-szerte számon tartották, 
fülkürt
vezeték a garat és a középfül között, mely bizto
sítja, hogy a dobhártya két oldalán azonos nyo
más legyen.
Fülöp Ágost, II.
fr. király (1180-1223), a harmadik keresztes hábo
rú (1189) egyik vezetője; visszaszerezte az ang. 
királyok franciaországi hűbérbirtokáit Földnélküli 
János-» ang. királytól, s e birtokokkal a fr. király
ságot jelentősen megerősítette.
Fülöp, II.
sp. király (1556-1598), V. Károly-» fia. Fővárosává 
tette Madridot, mellette felépítette a királyi szék
helyet, az Escorialt. Spanyolország területileg nö
vekedett, a gyarmatok ontották a kincseket, még
is: a pazarló udvar s a költséges háborúk miatt az 
ország szegénnyé lett uralma idején.
Fülöp, IV.
sp. király (1621-1665); buzgó katolikus, a har
mincéves háborúba bekapcsolódott az osztrák 
Habsburgok oldalán, s a franciáktól, de a hollan
doktól is súlyos vereséget szenvedett. 1648-ban 
kénytelen volt elismerni Hollandia függetlensé
gét. Spanyolország nagyhatalmi állása megszűnt 
alatta.
Fülöp, macedóniai
Philipposz (i. e. 382-336) 359-ben lépett a mace
dón királyság trónjára; újjászervezte hadseregét, 
bevezette az ellenállhatatlannak tartott pha
lanx-» hadi alakzatot, s meghódította a gör. vá
rosállamokat, köztük Athént. Perzsia ellen terve
zett hódító hadjáratát azonban már fia, Nagy Sán
dor hajtotta végre.
Fürst Sándor
(1903-1932) magántisztviselő, a munkásmozga
lom vezetője. Szakszervezeti tagként részt vett a 
baloldali MSZMP megalakításában, hamarosan a 
KMP tagja, majd KB tagja; 1928-tól a KIMSZ-» 
vezetője. Többször is letartóztatták. 1932-ben Sál
iéi Imrével és Kilián Györggyel együtt újra letar
tóztatták, a biatorbágyi vasúti merénylet-» után 
hirdetett statárium ürügyén halálra Ítélték, és ki
végezték.
Füst Milán
(1888-1967) költő, író; jogot végzett, s a felsőke
reskedelmi iskolában tanított. 1908-ban megis
merkedett Osvát Ernővel-», s hatására írni kez
dett. Barátságot kötött nagy kortársaival is; ver

seit, elbeszéléseit a Nyugat és más lapok közöl
ték. A forradalmak bukása után nyugdíjba ment; 
regényeket, darabot is írt. 1945 után a budapesti 
egy.-en esztétikát tanított, s sok művet, emléke
zést írt. 
füstpénz
a kapuadó-» mintájára Mátyás király által beve
zetett adónem ; ezt azonban kéményenként vetet
ték ki, vagyis az egy telken élő (egy kaput haszná
ló) külön tűzhellyel, háztartással rendelkező csa
ládok külön-külön fizették. Mértéke ekkor azonos 
volt az eltörölt kapuadóéval, 
fűtőelem
atomreaktorokban a hasadó anyagot tartalmazó, 
többnyire hengeres alakú, hermetikusan lezárt 
rúd. Ebben megy végbe a maghasadás és az 
energiafelszabadulás.
fűtőközpont
a hipotalamusz-» szimpatikus hatású, a hőterme
lést fokozó, a hőleadást csökkentő magcsoportja.

G
Gaál Franciska
(1904-1973) színművésznő; Budapesten tanult, s
1920-tól lépett fel, 1923-tól a Vígszínház tagjaként. 
A 30-as években sikeres filmszínésznői pályát 
futott be, Budapesten, Berlinben, majd Holly
woodban lépett fel. A háború alatt itthon élt, de
1946-ban újra Amerikába költözött; filmezés mel
lett színiiskolában is tanított.
Gaál Gábor
(1891-1954) író, irodalomtörténész; a Galilei-kör, 
majd a KMP tagja. 1919 után emigrált, hazatért, 
újra külföldre kényszerült. Végül 1926-ban Ko
lozsvárott telepedett le; csakhamar a baloldali 
Korunk szerkesztője lett, s a romániai magy. ha
ladó mozgalom egyik reprezentánsa. 1946-tól az 
Utunk szerkesztőjeként és írásaival is folytatta az 
erdélyi magyarság körében munkáját.
Gaál Gaszton
(1868-1932) nagybirtokos, politikus; 1919 után 
kormánybiztos, majd somogyi főispán. A kisgaz
dapárt képviselője, majd elnöke, 1922-től az 
egyesült kormánypárt alelnöke. Később kilépett a 
kormánypártból, s 1931-től az újjáalakult Kisgaz
dapárt elnöke volt. A nagyobb birtokosok érdekeit 
fejezte ki.
Gábor Andor
(1884-1953) író, színműíró, költő. Első sikerét 
Mistral: Miréió c. eposzának provanszálból való 
fordítása hozta; az 1910-es években sanzon- és 
kabarészerzőként vált népszerűvé. A háború alatt 
antimilitarista, 1918-tól szocialista. 1919 után 
Bécsben merészen ostorozta az ellenforradal
mat. 1933-tól Moszkvában élt; 1938: az Új Hang 
szerkesztője volt; 1945 után itthon íróként, újságí
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róként a kulturális megújhodás egyik szervezője 
volt.
Gábor Áron
(1814-1849) katona, a székely tüzérség főpa
rancsnoka; császári tüzértiszt 1845-ig, akkor 
rangjáról lemondott. 1848 őszén a szepsiszent- 
györgyi székely gyűlés megbízta a fegyver- és 
lőszergyártás megszervezésével. Már első két 
hatfontos bronzágyúja eldöntötte a hídvégi csatát. 
Összesen 70 ágyút öntetett, a lőszergyártásban is 
nagy érdemeket szerzett. Elesett az uzoni csatá
ban.
G ács László
(19Q3-1968) kommunista harcos; 1930-tól a KMP 
budapesti bizottságánál dolgozott. Kétszeri bör
tön után Újpesten textilmunkások pártszervezeté
nek vezetője, 1938-tól Rózsa Ferenc-* társa a 
KMP irányításában, a KB tagja 1942-től. 1944-ben 
Németországba hurcolták, de megszökött. 1945 
után újságíró; 1951-ben koholt vádakkal elítélték. 
Rehabilitálása után 1957-től a magy. Rádió és 
Televízió elnöke, 1962-től az OTP vezérigazgató
ja.
Gácsország
-*Halics.
Gádor Béla
(1906-1961) író, újságíró; 1945 előtt banktisztvise
lő. 1948-1956: a Ludas Matyi szerkesztője. Mély, 
alkatában gyökerező humora a magán- és közélet 
minden területéről ítélkezett. Darabjai, bábjáté
kai, filmforgatókönyvei (Darvas Szilárddal együtt 
irta némelyiket) sikeresek voltak.
Gagarin, Juri] Alekszejevics 
(1934-1968) szovjet pilóta, űrhajós; az első em
ber, aki 1961. április 12-én a Vosztok-1 űrhajó 
fedélzetén a világűrben űrrepülést végzett.
Gala
a Földanya, földistennő a gör. mitológiában.
Gainsborough, Thomas
[génszboro tamesz] (1727-1788) ang. festőmű
vész; az arisztokrácia kedvelt portréfestője volt, 
de sok kitűnő tájkép, továbbá akvarellek és met
szetek is tanúskodnak sokoldalú művészetéről.
Galaktika
-»Tejútrendszer.
Galatea
a gör. hitvilágban Pügmalion által készített gyö
nyörű szobor, akibe mestere beleszeretett, s ké
résére Aphrodité életet lehelt belé.
galaxis
csillagrendszer. Nagyszámú csillagból-» és in- 
tersztelláris közegből-* álló dinamikailag és fej- 
lődéstörténetileg összetartozó rendszer. 
A ~-okat képük szerint szabálytalan és szabá
lyos ~-ok csoportjába sorolják. A szabályosok 
vagy elliptikusak, vagy spirálisak. A Tejútrend
szer-» spirális 
Gáldi László
(1910-1974) nyelvész, irodalomtörténész; Buda
pesten tanult, 1942-től Kolozsvárt, 1945-től Buda

pesten egy. oktató, tanár (1963). Fő területe a 
román irodalom és a szótárirás volt. Orosz- 
magy. (1951, Hadrovics Lászlóval), és sp.-magy. 
szótára, továbbá munkálatai a magy. nyelv nagy
szótárának elkészítésére éppoly fontosak, mint 
tanulmányai, ismeretterjesztő verstani művei. 
Galénosz
(Galenus) (i. sz. kb. 130-200) kis-ázsiai származá
sú, Rómában praktizáló görög orvos, az anatómia 
egyik úttörője. Mivel a római korban az emberi 
test boncolását bűnnek tekintették, az anatómiai 
kutatásait kutyák, juhok és majmok boncolására 
alapozta. Művei az emberi szervek működéséről 
részletes, de tudományosan kevéssé megalapo
zott elméleket is tartalmaznak.
Galeotto, Marzio
[-eió] (1427-1497) ol. humanista író; Janus Panno
nius barátjaként jött először Mo.-ra 1461-ben ; Má
tyás vendégeként, Budán írta Az emberről c. lé
lektani munkáját. Mátyás király bölcs és tréfás 
szavai, valamint tettei c. munkája a reneszánsz 
uralkodó sokoldalú bemutatása, máig forrás. 
Egyik filozófiai munkáját az inkvizíció máglyára 
vetette, ő maga fogságba került miatta.
Galícia
lengyel tartomány, amely Lengyelország felosz
tásánál Ausztria tartománya lett; -»Halles.
Galilei, Galileo
(1564-1642) itáliai természettudós; foglalkozott a 
szabadeséssel, az ingamozgással, távcsövet és 
hőmérőt szerkesztett, s távcsövén felfedeze a Ju
piter holdjait, a Szaturnusz gyűrűit, a napfoltokat. 
Tapasztalatai és kísérletei alapján védelmébe 
vette Kopernikusz tanait (Párbeszéd a világ két fő 
rendszeréről, 1632), de az egyház nyomására e 
véleményét vissza kellett vonnia.
Galileikor
1908. november 22-én alakult Budapesten, balol
dali értelmiségi fiatalok számára, haladó társada
lom- és természettudományi ismeretek terjeszté
sére egyetemisták és szervezett munkások közt. 
Vezetői közül kiemelkedett Polányi Károly, a vi
lághírű szociológus. A világháborúban a ~-t há
borúellenes propagandájáért 1918. január 12-én 
feloszlatták; -»Galilei-per.
Galilei-per
A Galilei-kör-» 1918-ban illegálisan folytatta tevé
kenységét. Vezetőit bíróság elé állították, s 1918. 
szeptember 28-án a Magyar Királyi Kúria „a had
erő elleni bűntettért" Duczynska Ilonát (később 
Polányi Károly felesége) két és fél, Sugár Tiva
dart három és fél év börtönbüntetésre ítélte, 
galléros-ostoros sejtek
a szivacsok vízáramoltató és táplálékfelvevő sejt
jei.
Gallia
gall törzsi államok, nagyjából a mai Franciaor
szág területén ; Caesar-» hódította meg —t i. e. 
58-50 közt, ezután római provincia a germán né
pek hódításáig (5. sz.)
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galvánelem
olyan rendszer, amely kém.-i energiából elektro
mos áramot fejleszt; általában só(k) oldatába me
rült elektródok alkotják a ~et, pl. a Daniel-elem- 
ben a cink elektród oxidációja során keletkezett 
elektronok átáramolnak a másik, réz elektródra, 
s onnan a réz-szulfát oldatba, amelynek rézionjait 
színfémmé redukálják. A cink viszont oxidálódva 
cinkionná alakul.
Galvani, Luigi
(1737-1798) olasz orvos, anatómus. 1791-ben fel
fedezte, hogy a felboncolt béka izmaiban elektro
mos ingerrel rándulást lehet előidézni.
Gama, Vasco da
[vaszko] (1450-1524) portugál hajós; elsőnek ju
tott el a Jóreménység fokának megkerülésével 
(Afrika körülhajózásával) Indiába (1497-1498). 
Újabb útján megalapozta (Calcutta ágyúzásával) 
Portugália kelet-indiai kereskedelmét és befolyá
sát. Élete végén indiai alkirállyá tették, 
gaméta 
-» ivarsejt.
gaméták tisztaságának törvénye
az ivarsejtbe a homológ kromoszómák közül min
dig csak az egyik kerül be.
Y-sugárzás
igen nagy energiájú elektromágneses-» sugár
zás, áthatolóképessége nagy. A Földön radioak
tív-» atommagok-» bocsátják ki alfa- vagy béta- 
bomlást-» követően.
Gandhi, Indira
(1917-1985) indiai politikus, India miniszterelnök
asszonya (1966-tól), Nehru politikájának folytatá
saként országa egységének és gyors felemelke
désének programját hirdette. Szikh merénylők 
ölték meg.
Gandhi, Mohandasz Karamcsand
a Mahatma (Szent) (1869-1948) indiai politikus; 
Angliában tanult, s Indiába visszatérve az ang. 
uralom megszüntetéséért harcolt. Többször bör
tönre ítélték, passzív ellenállási politikájáért hívei 
is bírálták, de követőinek száma egyre nőtt. Eluta
sította az önkormányzatot is, mert teljes függet
lenséget kívánt. A független India létrejötte idején 
meggyilkolták.
Ganümedész
a gór. mitológiában az istenek pohárnoka.
Ganz Ábrahám
(1814-1867) vasgyáros; 1842-ben telepedett le a 
svájci vasöntőmester Pesten, munkásként dolgo
zott, majd vasöntőműhelyt nyitott. A szabadság- 
harc alatt fegyvergyáros, utána szabadalmával, a 
kéregöntésű vasúti kerekekkel gyorsan növekvő 
gyára hamar európai hírű lett. 1855-ben és 1867- 
ben Párizsban, 1862-ben Londonban nyert díjat. 
Gyára a magy. nehézipar első óriása, 
garabonciás
a népi hiedelemben vándorlegény, aki képes vi
hart támasztani, (ol.)

Garami Ernő
(1876-1935) szociáldemokrata politikus, író; az 
SZOP vezetőségi tagja, a Népszava, majd 1906-tól 
a Szocializmus szerkesztője; reformista irányza
tot képviselt. A Károlyi, majd a Berinkey kormány 
minisztere, a Tanácsköztársaság idején emigrált, 
a kérész-életű Peidl-kormány tagja volt. Csakha
mar újra emigrált, s Bécsben adott ki lapot. Tekin
télye ellenére fontos szerephez már nem jutott, 
garas
Mo.-on 1329 óta vert nagyobb ezüstpénz, tiszta 
ezüsttartalma eredetileg 3,5 g körül mozgott, ké
sőbb jelentősen csökkent.
garat
tápcsatornaszakasz, embernél kb. 12 cm hosszú 
izomcső, melynek fontos funkciója van a légzés
ben, a nyelésben és a belső védekezésben.
garatmandulák
a garatban található nyirokszervek, melyek védik 
a szervezetet a tápcsatornán és a légző szerv- 
rendszeren keresztül behatoló kórokozók ellen.
Garay János
(1812-1853) költő; orvosnövendék, majd böl
csészhallgató Pesten. A korszellemnek megfelelő 
hazafias és hőskölteményei hamar tetszést arat
tak; lapokat is szerkesztett. 1843: kiadja Az obsi
tos c. költeményét, amelynek hőse Háry János 
bevonult a köztudatba. 1848: Kossuth Hírlapjának 
segédszerkesztője, egy. tanár. 1849 után meg
fosztották a katedrától. Szegényen, betegen dol
gozott haláláig.
Garbai Sándor
(1879-1947) kőműves, szociáldemokrata politi
kus; az Építőmunkás Szövetség elnöke (1903-tól), 
az Országos Munkásbiztositó alelnöke, majd el
nöke volt (1907-től). A Tanácsköztársaság idején 
formálisan kormányfő (a Forradalmi Kormányzó- 
tanács elnökeként), a bukás után a Peidl- 
kormányban miniszter, de mindjárt utána emig
rált, s haláláig Franciaországban élt.
Garcia, Márquez
[-szíja] (sz. 1928) kolumbiai regényíró, a latin
amerikai irodalom legnevesebb képviselője. 
A Száz év magány (1967, magyarul 1975) c. való
ságelemekből és szürreális emlékképekből alko
tott különös regényét szinte az egész világon is
merik.
Gárdonyi Géza
(1863-1922) író; falusi iskolákban tanított, majd 
vidéki lapoknál dolgozott. 1897-től Egerben élt, ott 
írta az Egri csillagokat (1901), ami országos hírét 
megalapozta. Különösen történelmi regényei bi
zonyultak maradandóknak. Élete végén misztikus 
feljegyzéseket készített titkosírással, amit csak 
nemrég fejtettek meg.
Gárdos Mariska
Pintér Györgyné, (1885-1973) nőmozgalmi veze
tő; 1900-ban lépett az MSZDP-be, 1903-ban alapí
tó tagja a Munkásnők Egyesületének, majd a Nő
munkás szerkesztője. 1909-től a Nőszervező Bi-
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zottság titkára. 1919 után emigrált, cikkeit haza
küldte; 1932-ben hazatért és folytatta munkáját. 
1935-ben egy év börtönt szenvedett. 1945 után 
MKP-tag, a MNDSZ egyik alapítója, ügyvezető 
alelnöke.
Gare de l’Est
[gárdölesz] a párizsi Keleti pályaudvar, (fr.)
Garibaldi, Giuseppe
[dzsuz-1 (1807-1882) az ol. egység harcosa; Maz- 
zini párthíveként 1834-ben halálra ítélték. Ameri
kába szökött, de 1848-ban visszatért, harcolt 
Ausztria ellen; nálunk is igen népszerű volt. 1860- 
ban önkéntesekkel (köztük magyarokkal) elfoglal
ta Nápolyi, 1867-ben megkísérelte Róma elfogla
lását; 1870-ben újra az osztrákok ellen harcolt. 
1875-től parlamenti képviselő volt. 
gátló szinapszisok
olyan kém.-i szinapszisok, melyeknél az érintke
ző, fogadó neuron membránjának polarizációja 
fokozódik. A ~ képesek egy már a csupasz 
membránon tovaterjedő ingerületet a membrán 
polarizációjának növelésével (hiperpolarizáció) 
megállítani. Ingerületátvivő anyagaik: glicin, y- 
amino-vajsav stb.
Gaudi, Antoni . ... .
(1852-1926) spanyol építész. A modern építészét 
egyik megteremtője. Fantáziadús épületei közül 
talán legismertebb a monumentális, modern góti
kusnak nevezhető Szent Család-templom, ame
lyet 1884-ben kezdett építeni, de nem fejezett be. 
Gaulle, Charles de
[gól saal dö] (1890-1970) fr. tábornok, államférfi , 
1914-től kapitány, majd hadifogoly; a két háború 
közt a fr. sereg korszerűsítésének híve. A ném. 
támadás idején tábornok, a vereség után az el
lenállás londoni vezetője. 1944-ben a felszabadu
lás után a Francia Köztársaság elnöke lett (1946- 
ig) 1959-1969: újra elnök; ekkor véget vetett a 
véres algériai háborúnak.
Gauss, Karl Friedrich
[gausz] (1777-1855) ném. matematikus és fizikus, 
csillagász. Főbb munkái: 1. A legkisebb kényszer 
elve. 2. A lencsék leképzésének általános elméle
te. 3. Az elektrosztatikai Gauss-tétel. 4. A mágne
ses nyomaték mérésének elve. 5. Matematikai 
munkák: legkisebb négyzetek módszere, felüle
tek belső geometriája, faktoriális függvény stb. 
Gay-Lussac, Joseph Louis
[gé-lüszak zsozef lui] (1778-1850) fr. tudós; ké
miai felfedezéseken túl nevéhez fűződik a fény 
polarizációjának tanulmányozása, s a légkör ta
nulmányozása léggömb segítségével.
Gay-Lussac törvényei
I. Állandó nyomáson a gáz térfogata egyenesen 
arányos az abszolút hőmérséklettel. Az arányos
sági tényező értéke 1/273 °C (hőtágulás-*). II. Ál
landó térfogaton a gáz nyomása egyenesen ara
nyos az abszolút hőmérséklettel. Az arányossági 
tényező 1/273 °C.

gázciklusok
a szén, a hidrogén, az oxigén és a nitrogen korfor
gása a természetben. Az elemek az élőlények 
pusztulása után gáz halmazállapotú vegyül etek 
vagy elemek formájában kerülnek a bioszférá
ba-* és más élőlények számára felvehetővé vál
nak.
gázcserenyílások
a növények gázcseréjét és párolgását lebonyolító 
bőrszövet! képződmények. A g. két koloroplaszti- 
szokat is tartalmazó zárósejtből és a közöttük 
lévő légrésből állnak. Működésüket elsősorban a 
víztartalom, a fényintenzitás és a hőmérséklet 
befolyásolja, 
gazdaságföldrajz
a termelés területi vonatkozásaival, a földrajzi 
munkamegosztással-*, általában a természet és 
a társadalom térbeli kapcsolataival foglalkozó tu
domány.
gazdasági körzet
olyan területi egység, ahol a földrajzi munkameg
osztás-* során országos v. nemzetközi jelentősé
gű gazdasági specializáció alakult ki.
gazdasági társaság
jogi és természetes személyek - belföldiek es 
külföldiek - üzletszerű közös gazdasági tevé
kenység folytatására alapított társasága, amely
nek alapításához társasági szerződés szükséges. 
Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok^ 
közkereseti és betéti társaság. Jogi személyiségű 
gazdasági társaságok: egyesülés, közös vállalat, 
korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, 
gáz halmazállapot
jellemzője, hogy a rendelkezésére álló teret telje
sen kitölti; részecskéi állandó rendezetlen moz
gásban vannak, de átlagsebességük a molekula 
növekvő tömegével csökken, a hőmérséklettel vi
szont nő. A ~ összenyomható. -*Avogadro téte
le.
Géb
Ó-egyiptomi Földisten. -*Nut.
gége
a garat és a légcső között található porcos szerv, 
melynek hármas működése van: hangképző 
szerv, a légutak alkotórésze, a gégefedővel való 
elzárással védi az alsó légutakat a káros behatá
soktól.
Geiger-Müller-számlálócső
-*GM-cső
gejzír
geol. hévforrás, amelynek sokszor igen forro vize 
vulkanikus gázok hatására időszakonként magas
ra tör; a legnevezetesebb ~ek Izlandon találha
tók.
gél
kolloid oldatokból kialakuló állapot: az oldott mo
lekulák egymással másodlagos kötéseket alkotva 
térhálós szerkezetet képeznek, amely kocsonyás
ra dermeszt! az anyagot. Melegítés hatására a
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részecskék hőmozgása e kötéseket oldja, s a ~ 
kolloiddá alakul vissza, (lat.)
Gelléri Andor Endre
(1907-1945) író; már fiatalon felfedezte tehetsé
gét az Est-lapok szerkesztője. Sokféle munkában 
dolgozott, belülről ismerte a szegény kisemberek 
világát. Elbeszéléseiben e világot mutatta be, 
éles vonásokkal, rokonszenvvel. A Szomjas ina
sok c. kötetért Baumgarten-díjat kapott (1933); 
egy regényt, 4 kötet elbeszélést tett közzé, mielőtt 
a németek 1944-ben elhurcolták.
Gellért
(kb. 980-1046) püspök; Szt. István a fia, Imre her
ceg nevelését bízta a tudós velencei papra (1015). 
1023-tól bakonybéli remete (ott írta filozófiai mű
vét: Elmélkedések). 1030-ban István király Csaná
di püspökké tette. István halála után a pogányok 
lázadása során vértanúhalált szenvedett: a budai 
Gellérthegy meredek oldaláról taszították le tali
gában. Szentté avatták 1083-ban; legendája a kor 
fontos forrása.
Gellért Oszkár
(1882-1967) költő, újságíró, szerkesztő; 1902-től 
közölték verseit, 1908-tól az induló Nyugat mun
katársa, 1917-től főmunkatársa. A forradalmak 
idején sajtófőnök, utána letartóztatták. 1920-tól 
1941-ig a Nyugat egyik szerkesztője. 1945 után 
verseiben üdvözölte a felszabadulást, a társadal
mi megújulást. Két kötetben (Kortársaim, 1954; 
Egy író élete, 1958) megírta emlékezéseit is. 
gén
az öröklődés-» funkcionális egysége, a DNS-» 
olyan szakasza, mely egy fehérje szintézisét irá
nyítja.
génáramlás
a nem adaptív evolúció-» egyik formája, mely a 
határos rokon populációk között játszódik le; az 
egyedek szabadon vándorolnak egyik populáció
ból a másikba, és elterjesztik alléljeiket. (Pl. a 
В-vércsoport elterjedése Európában.) 
génbank
faj-, ill. fajtagyűjtemény a genetikai anyag válto
zatosságának megőrzésére. A természetvédelmi 
területek-» ~funkciót is ellátnak.
genealógia
egy személy vagy család leszármazásának pon
tos leírása, (gór.)
generális
általános, egyetemes, fő 1. tábornok (ti. „főve
zér"). 2. szerzetesrend feje. (lat.)
generalisszimusz
tábornokok felett álló fővezér, (lat. er.)
génerózió
a populáció-» eredeti tulajdonságait hordozó 
génkészlet elvesztése. A ~ veszélye igen nagy 
az állattenyésztésben és a növénytermesztés
ben, mert a mesterséges szelekció-» viszonylag 
gyors és nagymértékű változást okoz a populáció 
összesített génállományában.

genetika
örökléstan, az öröklődés-» és a változékony
ság-» jelenségeinek, mechanizmusainak, sza
bályszerűségeinek és törvényeinek felderítésé
vel foglalkozó biológiai tudomány.
genetikai drift
-»genetikai sodródás.
genetikai egyensúly
bioi. 1. a populációban-»: a génállományt befo
lyásoló hatások kiegyenlítődése. 2. az emberi tár
sadalomban: az újonnan megjelenő és kiszelek
tálódó mutációk egyensúlya, melynek eredmé
nyeként az emberiség túlnyomó többsége nem 
szenved genetikai ártalmakban. A környezeti mu- 
tagén tényezők fokozódó hatása, vmint az orvos- 
tudomány eredményei következtében a genetikai 
ártalmak miatti halálozások csökkenése miatt a 
~ megbomlása fenyeget, 
genetikai kód
a DNS-» szerkezetében tárolódó jelrendszer, 
mely az mRNS-re való átírás és az mRNS-ről való 
leolvasás közvetítésével képes meghatározni a 
fehérjemolekulák aminosav-sorrendjét-». A ~ 
egyrészt átöröklődik az utódokba, másrészt az 
egyedi élet során segítségével szintetizálódnak a 
fehérjék. (Tripletek-», kodon-», kódszótár-».) 
genetikai kód degeneráltsága 
a genetikai kódban ugyanazt az aminosavat több
féle jel is kódolhatja, ezért sokszor a nukleotid- 
változások nem változtatják meg a kód értelmét, 
genetikai kódszótár
a hírvivő-RNS-» kodonjait-» és a nekik megfelelő 
aminosavat tartalmazó 64 mezős táblázat, 
genetikai kód univerzalitása 
a genetikai kód egységes, minden élőlény fehér
jeszintézisére érvényes. A ~ az evolúció-» egyik 
legfontosabb bizonyítéka, 
genetikai sodródás
genetikai drift, a nem adaptív evolúció egyik fajtá
ja, a populáció-» genetikai állományában végbe
menő, előre nem látott, kiszámíthatatlan változás, 
mely a populáció egyedszámának erősebb meg
fogyatkozásakor következik be. (Pl. egy nagyon 
kemény télen megfogyatkozik a populáció, és vé
letlenül vmely, egyébként előnytelen tulajdonság 
allélját hordozó heterozigóták kerülnek túlsúly
ba.) A ~ különleges fajtája az alapítóelv-», 
genetikai tanácsadás
a terhesség kívánatos vagy nemkívánatos voltá
nak eldöntése, a még meg nem született utódok 
genetikai kockázatának feltárása és az öröklődő 
ártalmak megelőzésének segítése. A genetikai 
kockázat elfogadható, elviselhető és meggondo
landó lehet. A szülőktől függ, hogy mekkora koc
kázatot vállalnak, 
genetikai térkép 
-»géntérkép, 
géniusz
[-usz] 1. a római vallásban az egyes emberek 
saját védőszelleme, személyiségének, erejének
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kifejezője. A családapa ~-a egyben a családé is 
(~ familiae [-ié]), a családanya ~-át sokszor 
Júnónak-» is nevezték. 2. átv. (nagy) szellem, 
tehetség, lángész. 3. géniusz loci = a hely szelle
me. (lat.)
génkölcsönhatások
olyan öröklés, amikor egy tulajdonság két vagy 
több gén kölcsönhatására alakul ki. Fajtái: két 
domináns gén kölcsönhatása-», episztázis-», 
komplementer gének-», recesszív szupresz- 
szió-», poliméria-». 
génmutáció
pontmutáció, a DNS molekula vmely nukleotiájá
nak megváltozása következtében fellépő öröklő
dő tulajdonságváltozás.
genom
egy egyed génjeinek, öröklési anyagának összes
sége.
genotípus
öröklöttség, öröklődés! típus, mindazok a gének, 
amelyeket az utód a szüleitől örököl. Más megfo
galmazásban: az élőlény DNS molekuláinak ösz- 
szessége.
génsebészet
egy élő sejt DNS-ébe idegen DND-részlet kapcso
lása. Egyelőre kezdeti stádiumban levő biológiai 
technika, mely feltehetőleg szép jövő előtt áll a 
gyógyászatban, ill. az agrártudományokban. (Pl. 
a hibás génszakasz kicserélésével öröklött gene
tikai ártalmak megszüntetése a zigótában, vagy 
a nitrogénmegkötő képesség bevitele a gabona
félék genetikai állományába stb.) 
géntérkép
a gének kromoszómán elfoglalt helyét ábrázoló 
rajz. Vonal mentén, az allélkicserélődések-» gya
korisága alapján készítik.
Genthon István
[zsanton] (1903-1969) művészettörténész; Buda
pesten, Bécsben, Olaszországban tanult. A régi 
magy. festészet volt kutatásai tárgya: Magyaror
szág műemlékei c. 3 kötetes kiváló műve (1959- 
1961) rendszeres feldolgozása a témának. Mű
vész-monográfiákat is írt. 
geocentrikus
(földközéppontú) elképzelés szerint a Föld a világ 
közepe, körülötte kering az egész mindenség. 
Ptolemaiosz—» hellenisztikus csillagász fektette 
le ezt az elméletet, amelyet csak a 16. sz.-ban 
döntött meg a heliocentrikus-» elmélet, (gör.-lat.) 
geológia 
földtan, (gör.) 
geometriai izomér
két vegyület, ha azonos ugyan szerkezeti képle
tük, de egyes atomcsoportok térbeli elhelyezke
dése különbözik (pl. egymás mellett - cisz- 
izomér - vagy egymással szemben - transz- 
izomér - kapcsolódik a szénlánchoz), (gör.) 
geometriai transzformáció
egy adott ponthalmaz (alakzat) minden pontjához 
hozzárendelünk egy-egy pontot. Az első halmaz

pontjait tárgypontoknak, a hozzárendelt pontokat 
képpontoknak nevezzük.
Georgikon
mezőgazdasági akadémia, amelyet Festetics 
György-» alapított Keszthelyen 1797-ben; 900 
hold tangazdaság tartozott hozzá. A korszerű 
földművelés módszereinek terjesztésére szánta. 
Tervezésénél igénybe vette Tessedik Sámuel ta
nácsait. Neve egyszerre utalt alapítójára, és a 
gör. georgia = földművelés szóra, 
geotermikus grádiens
azt mutatja, hogy vmely helyen a föld mélyébe 
hatolva hány m-enként emelkedik a hőmérséklet 
1 °C-kal. Átlaga 33 m, nálunk csak 20 m. (gör.-lat.)
gép
minden olyan mechanikai elven működő eszköz 
V. szerkezet, amely az anyag v. energia helyzeté
nek V. alakjának tervszerű megváltoztatására al
kalmas. Ennek alapján gépnek neveznek gép
rendszereket is, amelyek valójában két gépből 
állnak: egy motorikus és egy megmunkáló funkci
ót ellátó gépből, 
gépi kód
sz.tech. Olyan utasítássorozat, amelyet az adott 
számítógép műveletvégző egysége közvetlenül 
értelmezni és végrehajtani képes. Általában 
(hexadecimális vagy bináris) számkóddal írha
tó le.
géprombolás
az ipari forradalom-» munkásainak első, ösztö
nös mozgalma; a gépesített termelés sokukat 
munkanélkülivé tette, s úgy gondolták, hogy az új 
gépek megsemmisítése újra munkahelyeket te
remt majd. Az ipari forradalom azonban a terme
lés gyors bővítése révén több munkahelyet hozott 
létre, mint amennyit a gépek megszüntettek. 
Gerbeaud Emil
[zserbó] (1854-1919) cukrász, csokoládégyáros; 
svájci cukrászként 1885-ben telepedett le Buda
pesten, s betársult Kugler Henrik üzletébe a mai 
Vörösmarty téren. A cukrászda az ő neve alatt a 
mai napig virágzik, kedvelt társasági találkozó- 
hely. Később mint csokoládégyáros is jó nevet 
szerzett.
Geréb László
(1905-1962) író, műfordító; érdeme a középkori 
és reneszánsz magy. irodalom, költészet népsze
rűsítése. Számos lat. nyelvű történelmi forrás az 
ő fordítása nyomán vált közismertté. Közzétette a 
magy. parasztháborúk irodalmát (1950), a pa
rasztlázadások irodalmának könyvészetét, a kö
zépkori költészet gyűjteményét. Más korszakok
kal is foglalkozott, ifjúsági regényeket is írt. 
Gerevich Tibor
(1882-1954) művészettörténész, muzeológus; 
legtöbbet az olasz művészet történetével és mo
dern irányzataival foglalkozott. Mint a római Ma
gyar Intézet igazgatója (1925-től) ösztöndíjjal is 
támogatta a „római isk." művészeit. Dolgozott az 
esztergomi királyi palota feltárásán.
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Gerézdi Rábán János
(1914-1968) irodalomtörténész; bencés szerzetes 
volt, a rendből 1940-ben kilépve bölcsész, tanár, 
majd könyvtáros, 1956-tól az Irodalomtörténeti 
Int. osztályvezetője; kutatási témája a középkori 
és a humanista irodalom. Magy. humanistákkal, 
Janus Pannoniusszal, Balassi Bálinttal foglalko
zott, számos tanulmányt tett közzé. Rábán szer
zetesi nevét mint írói nevet megtartotta.
Gergely
több pápa neve. 1.1. (Nagy) ~ (kb. 540-604), pápa 
590-604. A pápai állam megalapítója. Igyekezett 
az ókori műveltséget kiűzni az egyházból. A „gre
gorián"-» egyházi ének az ő nevét viseli. 2. VII. 
~ (kb. 1020-1085), pápa 1073-1085; a clunyi re
form híve és túlzó végrehajtója; IV. Henrik-» csá
szár Canossánál-» kénytelen volt megalázkodni 
előtte. 3. XIII. ~ (1502-1585), pápa 1572-1583. 
Megreformálta a naptárt (1582); az általa beveze
tett naptárt használjuk ma is; Oroszországban 
csak az októberi forradalom után lépett érvénybe. 
Gergely Márta
(1913-1973) ifjúsági író; a középiskolából Ady- 
rajongása miatt eltávolították, 1931-től szövőnő, 
1933-ban jelent meg első regénye, amely pécsi 
munkások közt játszódik. Elbeszéléseket, kisre
gényeket, 1945 után ifjúsági műveket írt. Szöszi c. 
lányregénye népszerű volt. 1949-től a Pajtás, 
1956-tól a Kisdobos szerkesztője volt. Sok re
gényt írt, köztük életrajzi regényt Brunswick Te- 
rézről.
Gergely Sándor
(1896-1966) író, publicista; frontszolgálat, hadi
fogság és súlyos betegség után 1920-tól író. 1926- 
tól a KMP tagja lett. A fokozódó üldözés elől 1931- 
ben emigrált a Szovjetunióba; ott a Sarló és Kala
pács, majd az Új Hang egyik szerkesztője, több 
regény és sikeres színdarab szerzője. 1945 után 
itthon folytatta munkáját, 
gerincesek
újszájú, belső porcos vagy csontvázas, gerinc
oszlopos állatokból álló törzs. Osztályok: ha
lak-», kétéltűek-», hüllők-», madarak-», emlő
sök-».
gerincvelő
a gerinces állatok és az ember központi idegrend
szerének része, mely a csigolyaívek által határolt 
gerinccsatornában helyezkedik el. Fehérállomá
nyát fel- és leszálló pályák, szürkeállományát 
asszociációs sejtek-», mozgató-idegsejtek-» és 
vegetatív sejtek alkotják. A ~ bői ~ idegek-» lép
nek ki. A ~ reflexközpont ~-i reflexeket-» és 
vegetatív reflexeket-» működtet, 
gerincvelőidegek
a gerincvelőbe-» és a gerincvelőből ingerülete
ket szállító kevert-, érző-, mozgató- és vegetatív 
rostokat tartalmazó idegek. Embernél a számuk 
31 pár.
gerincvelői reflexek
a vázizmok működését szabályozó reflexek. Faj

táik: bőr eredetű reflexek-», izom eredetű refle
xek-».
gerjesztett állapot
egy mikrofizikai rendszer olyan állapota, amelyet 
az alapállapotból-» energia befektetésével lehet 
létrehozni. A ~-ban lévő rendszerek rövidebb- 
hosszabb idő elteltével a befektetett energia kibo
csátása mellett visszatérnek az alapállapotba-», 
gerjesztett atom
ha az atom elektronjai energiát vesznek fel (pl. 
sugárzásból), akkor az atommagtól távolabbra 
(gerjesztett állapotba) kerülnek. Ha a felvett ener
gia egy értéket túllép, akkor az elektron leszakad 
az atomról (ionizáció). Az alapállapotba visszake
rülve a felvett energiát (meghatározott hullám- 
hosszúságú elektromágneses sugárzás formájá
ban) leadják; -»színképelemzés.
Gerlóczy Gedeon
(1895-1975) építész, a Csontváry-hagyaték meg
őrzője; a budapesti Műegyetemen tanult, néhány 
év után önálló tervezőirodát nyitott. A 20-as évek 
végétől kórházakat, a Madách Kamaraszínházat, 
a Sportcsarnokot és más fontos épületeket terve
zett és kivitelezett. Fiatal mérnökként véletlenül 
bukkant rá az elhunyt Csontváry műtermére, és 
megsemmisítés előtt álló képeit megmentette, 
gerontokrácia
fn. rendszer, amelyben a hatalmi kulcshelyeket 
idős emberek töltik be. (gör.)
Gershwin, George
[gősvin dzsódzs] (1898-1937) amerikai zeneszer
ző; dzséssz-szerzeményeket írt szimfonikus ze
nekarra (Kék rapszódia), egy néger tárgyú opera 
(Porgy és Bess) a modern zene egyik klassziku
sává tették.
Gertler Viktor
(1901-1969) filmrendező; tisztviselő, majd Pé
csett színész és rendező volt. 1927-től Berlinben 
kezdett filmmel foglalkozni ; először asszisztens, 
majd vágó, 1931-től rendezett. 1933-tól itthon for
gatott; 1948-tól az államosított Hunnia Filmgyár 
első igazgatója volt. Számos sikeres filmet, köz
tük sok vígjátékot rendezett, a Színművészeti Fő
iskolán tanított, saját iskolája is volt.
Gertrud
meráni (kb. 1185-1213) magy. királyné, II. András 
felesége, meráni Berthold herceg lánya. Mint 
becsvágyó feleség, egyengette férje útját a trón
hoz, és később rokonait is pártfogolta. Különösen 
fivére: Berthold kalocsai érsek úrhatnámsága 
keltett felháborodást; az udvari főemberek Bánk 
bán vezetésével összeesküdtek ~ ellen, s a pilisi 
erdőben a király távollétében megölték, 
gésa
japán szórakozóhelyeken a vendégeket tánccal, 
énekkel, társalgással szórakoztató lány. Képzé
süket hétéves korukban kezdik.
Gestapo
a Geheime Staats-Polizei (titkos államrendőrség) 
rövidítése; náci politikai rendőrség, amely a hír-
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hedt Volksmeldedienst (népi jelentőszolgálat) se
gítségével a munka- és lakóhelyek, sőt a családi 
otthonok „bűneit” (pl. rádióhallgatás) is leleplez
te. Fő szerepe volt a lakosság megfélemlítésé
ben, célja minden ellenállási törekvés elnyomása 
volt.
gesztikulál
beszédét heves taglejtésekkel, gesztusokkal-» kí
séri. (lat.)
gesztus
1. kéz- vagy más mozdulat, amely gondolatot fe
jez ki. 2. (sokszor semmire sem kötelező) udvari
assági cselekedet, (lat.)
gettó
1. a középkorban: a városok azon negyede, 
amelyben a zsidóknak élniük kellett. 2. átv. város
negyed, amelyben sok zsidó él. 3. a második 
világháborúban a nácik ~-kba telepítették össze 
a zsidókat. 4. átv. más etnikai kisebbség által 
lakott városnegyed, pl. „néger (ol.)
Geyer Stefi
(1888-1956) hegedűművésznő; Hubay Jenő tanít
ványaként 1902-től hangversenyezett itthon és 
külföldön, majd Zürichben [cű-] telepedett le, s a 
svájci zenei életnek évtizedekig egyik kiválósága 
volt. A zürichi konzervatórium tanára is volt. Bar
tókkal folytatott levelezése zenetörténeti doku
mentum,
Géza
(kb. 940-997) fejedelem (971-től), I. István apja, 
reformjainak kezdeményezője. Saját hatalmának 
erősítésével, a kereszténység terjesztésével, vár
építésekkel, békés külkapcsolatokkal igyekezett 
egységes, erős országgá fejleszteni a törzsek 
szövetségét. Házassági kapcsolatokkal is erősí
tette családja hatalmát.
Géza, I.
(7-1077) magy. király (1074-1077), I. Béla legidő
sebb fia; Salamon királytól a maga és fivérei 
számára megszerezte a trónöröklést jelentő her
cegséget (a címet és egy hozzá tartozó tarto
mányt). 1074-ben fellázadt Salamon ellen, s Mo
gyoródnál megverte; a következő évben királlyá 
koronázták. A bizánci Dukas Mihály által neki 
küldött korona a későbbi királyi korona alsó része 
lett.
Géza, II.
(1130-1162) magy. király (1141-1162); II. Béla leg
idősebb fia. A trónkövetelő Borisszái-» és külföldi 
támogatóival többször meg kellett mérkőznie; 
uralkodása idején telepedtek szászok a Szepes- 
ségbe. Csapatai harcoltak Halicsban s Bizánc 
ellen. A magy.-fr. kapcsolatok uralkodása idejé
ben fejlődtek ki.
Gheorghiu-Dej, Gheorghe
[georgiu-dezs george] (1901-1965) román kom
munista államférfi, a Román Munkáspárt főtitkára 
(1948-tól), miniszterelnök (1952-től).
ghibellinek és guelfek
a 12. sz.-tól két párt a Német-római Birodalomhoz

tartozó Észak-ltáliában, tulajdonképpen a Ho- 
henstaufok-» (Staufok) és a Welfek-» közti di
nasztikus vetélkedések nyomán. E két párt harcai 
miatt kényszerült Dante—» is száműzetésbe.
giccs
felszínes, harsány, érzelgős festmény vagy más 
alkotás, amely felületes volta s művészi értékte
lensége ellenére a műalkotás szerepében kíván 
tetszelegni, (ném.)
Gide, André
[zsid] (1869-1951) fr. író; a századvégtől részese 
afr. irodalmi mozgalmaknak. Regényeiben erköl
csi kérdésekre keresi a választ, s korán megnyil
vánul nonkonformizmusa. A háború után a kom
munistákkal rokonszenvezett, de a sztálini rend
szerben tett látogatása után tartózkodó könyvet 
írt tapasztalatairól. Kritikusként is jelentős volt. 
Gidófalvy Lajos
(1901-1945) katonatiszt, az antifasiszta ellenállás 
hőse; mint budapesti XIII. kerületi körzeti levente
parancsnok 1944 őszén megbízást kapott kisegítő 
karhatalmi alakulat megszervezésére; az ellenál
lási mozgalommal kapcsolatba lépve 2000 fős 
ellenálló csoportot szervezett Angyalföldön-».
A nyilasokkal folytatott tűzharcban esett el, na
pokkal a felszabadulás előtt.
Giesswein Sándor
(1856-1923) politikus, pápai prelátus; mint pap a 
század elejétől a keresztényszocialista mozga
lom hirdetője volt. A háború alatt kapcsolatba 
került az antimilitarista mozgalommal és Szabó 
Ervinnel-». A forradalmak után mint keresztény 
munkásvezető a nemzetgyűlésben elítélte a mun
kásellenes fehérterrort; híve volt az eszperantó
mozgalomnak is. 
gigászok
1. Uranosz-» kiontott vérének cseppjeiből szüle
tett őserejű óriások a gör. mitológiában; vadem
berekként ábrázolták őket, állatbőrökbe öltözve s 
kövekkel hajigálózva. 2. átv. nagy termetű, erős, 
vad természetű lények.
Gilgames
a mezopotámiai, sumer Uruk királya i. e. 2800 
körül ; személyéhez később mítoszok kapcsolód
tak, amelyek a ~-eposzban maradtak ránk.
Giotto di Bondone
[dzsotto] (kb. 1266-kb. 1337) a 13. sz. (trecento) 
[-csen-] legjelentősebb itáliai festője; Dante és 
Petrarca barátja. Falfestményei és képei - ame
lyeket sajátos báj jellemez - a 15. sz.-ig befolyá
suk alatt tartották a festőművészetet.
Gironde
[zsirond] fr. megye az Atlanti-óceán partján. A fr. 
forradalom törvényhozó gyűlésében-» a köztár
sasági polgárság híveit nevezték el róla, mert az 
ottani képviselők voltak vezetőik. Később, a nem
zeti konventben-» a forradalom megállításának 
nevében szembekerültek a jakobinusokkal-», s 
végül alulmaradtak.
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Gizella
(kb. 985-1065) magy. királyné, I. István felesége. 
Mint IV. Henrik ném. császár húgának, szerepe 
volt a birodalommal való békés viszony létreho
zásában. öt gyermeke közül csak Imre-* érte el 
a nagykorúságot. Az általa és udvarhölgyei által 
szőtt miseruha a magy. királyok koronázási pa
lástjává lett. Özvegyként visszatért szülőföldjére 
s a passaui [pásszau] zárda főnökeként halt meg. 
glaciális
geol. jégkorszak; -»pleisztocén, (lat.)
gladiátor
fn. tkp. „kardos"; fogoly vagy rabszolga Rómá
ban, akit arra kényszerítettek, hogy társával vagy 
vadállattal megvívjon. A ~-i játékok eredetileg 
halotti játékok voltak elesettek temetésén; ké
sőbb látványuk tömegszórakozássá lett. Néha a 
közönség döntötte el, hogy a győztes leszúrja-e 
a legyőzöttet. (lat.) 
glaukóma
a szem belső nyomásfokozódásának kórképe, a 
csarnokvíz felszaporodása miatt kialakuló szem- 
betegség.
gleccser
a magas hegységek hóhatár feletti völgyeiben 
összegyűlő, jéggé tömörült hótömeg, amely sú
lyánál fogva lassan lefelé mozog. Gyűjtőterület
ből (firnmedence) s a hóhatár alá nyúló gleccser
nyelvből áll; útját a magával sodort kőtörmelék
kel (moréna) mélyen kicsiszolhatja, (lat.) 
gliasejtek
az idegszövetben található sejtek, melyek kitöltik 
az idegsejtek közötti teret, az idegszövet támasz
tóvázát képezik, az axon-» körül létrehozzák a 
velőshüvelyt és táplálják az idegsejteket.
glikogén
bioi., kém. poliszacharid-», állati keményítő, glü
kózból a májban épül fel inzulin-» hatására.
gloriflkál
dicsőit, dicsfénnyel vesz körül, (lat.)
glukagon
a gerinces állatoknál és az embernél a hasnyál
mirigy Langerhans-szigeteinek-» hormonja, mely 
fokozza a máj cukorlebontását és emeli a vércu- 
korszintet; az inzulin antagonistája.
glükokortikoidok
a mellékvesekéreg-» szénhidrát-anyagcserét be
folyásoló hormoncsoportja. A ~ emelik a vércu- 
korszintet.
glükolízis
a lebontófolyamatok kezdeti, anaerob szakasza, 
szénhidrátbontásnál 6 szénatomos glükóztól 3 
szénatomos piroszőlősavig.
glykoni sor

(V. v) — и и — V — (V. v)

GM-cső
ionizáló sugárzások észlelésére használt eszköz. 
A többnyire hengeres elrendezésű, két elektródot 
tartalmazó csövet gáz tölti ki. Az egyik elektród a 
henger palástja, a másik pedig a cső tengelyében

elhelyezett fémszál. Az ionizáló sugárzás által a 
csövet kitöltő gáz atomjaiból kiszakított elektro
nok az elektródokra kapcsolt nagy feszültség ha
tására gyorsulni kezdenek. Útjuk során újra ioni
zálnak, s így lavinaszerűen elektronáram indul 
meg a pozitív elektród felé. Az áramlökéseket, 
melyek egy-egy ionizáló részecske becsapódását 
jelzik, elektronikus műszerekkel lehet érzékelni, 
gnóm
1. a föld mélyén élő mitikus törpe, aki a babonás 
hit szerint kincsekre, drágakövekre vigyáz ott.
2. átv. torz, törpe alak. (fr.)
gnóma
rövid, tömör, bölcs mondás, (gör.)
gnómikus
tkp „ítéletekkel teljes"; épületes mondásokat, 
közmondásokat, aforizmákat-» tartalmazó, (gör.)
gnoszeológia
ismeretelmélet-», (gör.)
gnoszticizmus
tkp. tudástan; indiai-iráni eredetű vallási filozófia 
az időszámításunk kezdete körüli időkben. Felfo
gása szerint e világot a rossz Isten teremtette; 
elszórtan megtalálható azonban benne a jó Isten 
alkotása is. Ennek felismerése és összegyűjtése 
az a titokzatos tudás, amelyre a gnosztikus tan 
irányul. A ~ fellépett önállóan is, de egy időben 
mint a kereszténység eretnek irányzata, (gör.) 
GNP
Gross National Product = bruttó nemzeti terme
lés-*. Az egy főre eső GNP egy ország társadalmi 
fejlettségének fontos mutatója; a GNP szerint a 
Föld országait 6 csoportba osztják.
gobelin
[-len] falikárpit; nevét a Párizs melletti ~-üzemtől 
nyerte.
Gobineau, Arthur de
[-nó artür dö] (1816-1882) fr. diplomata, író; a 
reneszánszról írt népszerű könyvet. Értekezés az 
emberi fajok egyenlőtlenségéről c. munkáját 
(1855) később a ném. fajelmélet hívei felhasznál
ták.
Goda Géza
(1874-1954) író, újságíró; a Budapesti Napló mun
katársaként Ady barátja. Mint elbeszélő, s mint 
Csehov fordítója lett ismertté. Nyelvészként Jókai 
stílusának elemzésével foglalkozott, s a Nyelvőr 
munkatársa volt. Fia: G. Gábor író.
Godunov, Borisz
a Rurik-ház utolsó orosz cárjának, I. Fjodornak 
sógora, 1587-1598-ban régens s 1605-ig cár. Meg
szervezte a moszkvai patriarchátust-*: a Kons- 
tantinápolytól független orosz (pravoszláv) egy
házat. Uralmát az ál-Dmitrij-» felbukkanása, bel
ső és külső zavarok bonyolították.
Goethe, Johann Wolfgang von 
[gő- fon] (1749-1832) ném. költő, korának legna
gyobbja; versei, drámái, a nagyszerű Faust, de 
prózai művei, esszéi is mély hatással voltak az 
európai s a magy. irodalomra is. Barátjával,
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Schillerrel együtt a Sturm und Drang (Roham/ 
vihar és előretörés) mozgalmának irányítói vol
tak, bejárta Itáliát, s a weimari hercegség szolgá
latába állt; ott élt haláláig.
Góg és Magóg
1. Anonymus-» Gestájának első fejezetében a 
Scytiától keletre lévő földek nemzetei ; a szerző a 
bibliai Teremtés könyvében Jáfet fiaiként szerep
lő Gómer és Magóg nevére utal, akik közül az 
utóbbit aztán a magyarok ősének nevez mesés 
leszármaztatás! mondájában. 2. Ady Endre költé
szetében szereplő, jelképessé vált alakok.
Gogh, Vincent van
(1853-1890) posztimpresszionista holland festő; 
szívesen ábrázolta a parasztok egyszerű életét, 
képei érzelmi túlfűtöttséget érzékeltetnek.
Gogol, Nyikolaj Vasziljevics 
(1809-1852) orosz író, akinek prózája a későbbi 
modern orosz irodalom alapjává lett. Elbeszélé
sei, regényei, drámai művei erős vonásokkal áb
rázolják kora orosz társadalmát.
Goldberger Leó
Buday (1875-1944) textilmágnás, a Goldberger 
Gyár elnök vezérigazgatója 1910-től. Az első vi
lágháború után vállalatai nagy részt vállaltak a 
magy. textilipar fejlesztésében és korszerűsítésé
ben. Noha a náciknál megválthatta volna magát, 
önként csatlakozott a deportáltakhoz, s Mauthau- 
senben halt meg.
Goldberger Sámuel
(1784-1848) textiliparos, a nagyipari textilgyártás 
úttörője. A ném.országi Goldbergből bevándorolt 
apjától örökölt kis kékfestőüzemet a reformkor
ban fokozatosan nagy gyárrá fejlesztette, amely
nek 1842-ben már 110 munkása száznál több cik
ket gyártott; ez évben a pesti ipari kiállításon 
termékei nagy elismerést arattak.
Goldmann György
(1904-1945) szobrászművész; Kisfalud! Strobl 
Zsigmond tanítványa volt, majd Párizsban tanult. 
A munkásmozgalommal korán kapcsolatba ke
rült, s szívesen választott munkástémákat, ked
velte a kisméretű, közérthető és sokszorosítható 
szobrokat. A KMP tagja lett (1932), s alapító tagja 
volt a Szocialista Képzőművészek Csoportjának 
is. 1944-ben Dachauba deportálták, ott pusztult el. 
Goldmark Károly
(1830-1915) zeneszerző, előadóművész; mint a 
keszthelyi kántor fia gyermekként kezdett hege
dülni. Sopronban, majd Bécsben tanult, s Pesten, 
majd Bécsben lett zenekari muzsikus. Szerzemé
nyei hamar népszerűek voltak, első operája, a 
Sába királynője (bem. 1875) világsiker lett. Bécs
ben élt, de gyakran látogatott haza. A századvég 
legjelentősebb zeneszerzőinek egyike volt. 
Goldziher Ignác
(1850-1921) orientalista, iszlamológus; Pesten, 
Leidenben, Berlinben és Lipcsében tanult, 22 
évesen Budapesten egy. magántanár lett. Hosz- 
szabb közel-keleti útján tanulmányozta az iszlá

mot; mint kora legjelentősebb sémi filológusa 
megalapozta a tudományos iszlámkutatást.
A pesti egyetem professzora volt. Művei részben 
ma is forrásértékűek.
Golgi-apparátus
-»Golgi-membrán.
Golgi, Camillo
(1844-1926) olaz citológus. Ezüst festési eljárásá
val fényt derített az idegsejtek szerkezetének fi
nom részleteire. Ugyanakkor tévesen úgy vélte, 
hogy az idegsejtek közvetlenül összekapcsolód
nak, vagyis kapcsolatuk folyamatos (kontinuitás). 
Golgi-membrán
hólyag és üregrendszer a citoplazmában-», 
melynek falát membrán—» alkotja. Működése a 
sejtben termelődő fehérjék kiválasztása (vála
déktermelés) és a membrán külső fehérjerétegét 
alkotó molekulák szintézise. A növényi sejtek 
~ja a sejtfalat alkotó poliszaharidok szintézisé
ben is részt vesz. 
golyómodell
az anyagi részecskék oszthatatlanságát leíró mo
dell. A részecskét pontszerű golyóként modellez
zük, melynek lendülete-» és energiája-» van.
A fény fjének alapegységei a fotonok-». A -
önmagában nem elegendő a részecskék teljes
leírására (-» kettős természet).
golyva
-»strúma.
gombák
egysejtű vagy teleptestű, heterotróf táplálkozá
sa-» (parazita-», szaprofita-») eukarióta törzs, 
mely nem sorolható sem a növény-, sem az állat
világba. Osztályai: moszat~, tömlős-, bazídiu- 
mos~.
Gombocz Zoltán
(1877-1935) nyelvtudós; általános nyelvészettel 
és fonetikával, etimológiával, ural-altáji összeha
sonlító nyelvészettel egyaránt foglalkozott, s min
den területen maradandót alkotott. Az Eötvös- 
kollégium igazgatója is volt (1927-től). Kiváló 
nyelvészek vallották mesterüknek.
Gombos Ferenc Albin
(1873-1938) történész; középkori történeti forrá
sok kiadója. Szerkesztette az 1938. évi Szt. István 
emlékkönyvet. Fő műve az Árpád-kori történelmi 
forrásszövegek négykötetes gyűjteménye, a Ca
talogus fontium historiae Hungáriáé, 1937-1943. 
gondatlanság
a jogsértő nem ismeri fel vagy fontolja meg ma
gatartásának várható következményeit, bár kellő 
gondossággal azok elkerülhetők lettek volna.
gondnok
1. intézmény, lakóház gazdasági ügyeit intéző, 
illetve azokra felügyelő személy. 2. jog cselekvő- 
képtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, illet
ve távollévő személy anyagi és személyi ügyei
nek intézésére bíróilag kirendelt személy. 
Görgők
három kígyóhajú szörny a gör. mitológiában;
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egyikük, Medúza mindenkit kővé változtatott, aki 
rápillantott, míg Perszeusz le nem vágta fejét.
Gorka Géza
(1894-1971) keramikus; festőnek készült, de Me
zőtúron megismerkedett Badár Balázs mezőtúri 
fazekasmester népi művészetével, s a kerámia
művészet mesterségbeli fogásait elsajátítva a né
pi fazekasság művészi művelésével foglalkozott. 
Sajátos színeket és mázakat dolgozott ki, s népi 
stílusú használati kerámiát alkotott. A felszaba
dulás után a vegyipari kerámiagyártás is foglal
koztatta.
Gorkij, Makszim
eredeti nevén Peskov, Alekszej Makszimovics 
(1868-1936) orosz író; korán feltűnt elbeszélései
vel, drámáival. Az 1905-ös forradalomban aktívan 
részt vett, s 1917 után is a forradalom híve volt, 
bár még Leninnel is sokszor vitázott. De azért 
világhírét is ennek szolgálatába állította. Sokszor 
síkraszállt a művészekkel való méltó bánásmó
dért.
Gorlice
helység a régi Galíciában; 1915. május 2-án az 
osztrák-magy. seregek ott áttörést hajtottak végre 
a cári csapatok ellen. A sikeres hadművelet nyo
mában visszafoglalták Galícia nagy részét, így 
Przemyslt-* és Lemberget-» is.
GOSZT
[Goszudarsztvennij Obscsesztvennij Sztandart] a 
szovjet Állami Általános Szabvány jelzés rövidí
tése. (or.)
gót
keleti germán nyelvet beszélő nép; a Visztulától 
keletre fekvő hazájukból a 3. sz. elején a Kárpá
toktól keletre költöztek. Ariánus püspökük, Wulfi- 
la-» 370 körül lefordította nyelvükre a Bibliát. 
A nyugati gótok (vizigótok) Gallián keresztül His
pániába vonultak; birodalmukat 711-ben verte 
szét az arab kalifa hadvezére, Tarik. A keleti gó
tok (osztrogótok) Attila halála után a Dél-Dunántú- 
lon át Észak-ltáliába költöztek (-►Nagy Theode- 
rik). Birodalmukat a 6. sz. közepén Bizánc lever
te.
gót betűk
a középkorban kialakított sajátos, ném. hegyes 
betűtípus; Gutenberg-* ezt használta első nyom
tatványaihoz, különösen ném. nyelvterületen a 
20. sz. közepéig használatos volt.
Gothai Almanach
a ném.országi Gotha városában kiadott -»alma
nach.1764 óta folyamatosan kiadott családtörté
neti évkönyvek elnevezése.
gótikus építészet
a 12. sz. közepétől terjed el; a román építészet-* 
félkörívei helyett csúcsívet használ teherhordó 
szerkezetek gyanánt, s e könnyebb szerkezet már 
nem vaskos falakon, túlméretezett oszlopokon 
nyugszik, hanem karcsú, magas oszlopokon.
A kifelé ható nyomást a falakhoz épített támpillé-

rek veszik át. Az ablaknyílások nagyok, megjelen
nek a színes üvegablakok.
Gounod, Charles
[gunó salz] (1818-1893) fr. zeneszerző; operái 
(Faust, Romeo és Júlia) s zenekari művei igen 
népszerűek.
Goya, Francisco José de y Ludentes
[goja -sziszko hozé i luszientesz] (1746-1828) sp. 
festő; udvari festő, s az Akadémia igazgatója lett, 
de mindvégig kifejezésre juttatta felvilágosult 
szellemét és sp. hazafiságát. Minden műfajban 
kivételeset alkotott.
Gőzön Gyula
(1885-1972) színművész; Rákosi Szidi színiiskolá
jában végzett, 1902-től játszott vidéken, 1910-től 
Budapesten, először főleg kabarékban, operet
tekben; kiválóan énekelt; 1927-től prózai színhá
zaknál, 1935-től a Nemzeti Színháznál volt szer
ződése. Számtalan drámai szerepe mellett 1914- 
től filmezett; több tucat hangosfilm főszerepét 
játszotta.
Göbbels, Joseph
[-belsz -zef] (1897-1945) náci politikus, propagan
daminiszter (1933-tól) ; Hitler első hívei közé tarto
zott, s már 1927-ben náci lapot alapított. Propa
gandája a valótlanságok korlátlan számú ismétlé
sével igyekezett eredményt elérni. A körülzárt 
Berlinben öngyilkos lett. 
gömb
a tér olyan pontjainak halmaza, amelyek egy 
megadott ponttól, megadott (0-tól különböző) tá
volságra vannak.
gömbfelület
-►gömb
gömbháromszög
a gömb középpontjába helyezett konvex triéder a 
gömbfelületből gömbháromszöget vág ki.
gömbkétszög
a gömbfelületen két fél főkör által határolt idom.
Gömbös Gyula
(1886-1936) politikus, miniszterelnök (1932-1936). 
1919-ben a MOVE-* elnöke, Horthy bizalmasa;
1922- ig a tiszti különítmények egyik vezetője.
1923- ban kilépett Bethlen pártjából, s fajvédő pár
tot alapított, 1928-tól visszalépett: 1929-1932-ben 
honvédelmi miniszter lett. Ekkor miniszterelnöki 
megbízást kapott: totalitárius, 95 pontos dema
góg programja sokakat megtévesztett, 
gömböv
a gömbfelületnek a felületet metsző két párhuza
mos sík közé eső darabja.
gömbsüveg
a gömbfelületből egy sík által lemetszett darab.
gömbtest
a gömbfelületen belül elhelyezkedő pontok a 
gömbfelület pontjaival együtt.
gömbtükör
gömbfelületből kimetszett tükröző felületű optikai 
leképző rendszer.
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Görbe János
(1912-1968) színművész; bojtár, segédmunkás 
volt, mielőtt színiiskolát végzett. 1940-ben kezdett 
játszani, majd a Belvárosi Színház, a kolozsvári 
Nemzeti Színház színésze volt. 1945-től Budapes
ten, 1963-tól Miskolcon, 1966-tól Győrött játszott. 
Drámai erejét nagy konfliktusban őrlődő hősök 
szerepeiben mutatta meg; számos film, tv-játék 
főszereplője volt. 
görbületi nyomás
görbült folyadékfelületek esetében a görbültség 
következtében fellépő nyomás. Nagysága egy 
adott sugarú gömbfelület esetén egy szabad felü
letre a felületi feszültség-» és a sugár hányadosa. 
(Buboréknál pl. két szabad felület van, igy a ~ a 
fent leírt kétszerese.)
Görgey Artúr
(1818-1916) tábornok, a honvédség fővezére; 
1845-ig császári tiszt. 1848-ban századosként be
lépett a honvédseregbe, nemsokára őrnagy, majd 
az áruló Zichy kivégeztetése után tábornok, a 
felső dunai sereg vezére. 1849 elejétől győzelmei 
idején hirdette hajlamát a megegyezésre, s Kos
suthtal súlyos ellentétbe került. Mint teljhatalmú 
fővezér Világosnál letette a fegyvert (aug. 13.). 
Göring, Hermann Wilhelm 
(1893-1946) náci politikus; a legkorábbi nácik 
egyike. Az 1922-es puccs szervezője, később Hit
ler porosz miniszterelnöke, a légierő, a hadigaz
daság szervezője. Mint háborús főbúnöst elítélték 
és kivégezték, 
görög katolikus
egyházak: olyan gör. rítusú, ortodox egyházak, 
amelyek elismerik a pápa fennhatóságát; rítus
ban és egyházszervezetben azonban az ortodox 
hagyományokat követik (pl. papi nősülés tekinte
tében). Ilyen ~ egyházak Litvániában, Ukrajná
ban, Ausztria-Mo.on alakultak az ellenreformá
ció idején, 
gőzgép
feltalálója a skót Watt, James [vat dzsémsz] 
(1736-1819) 1782-ben.
gőzhajó
feltalálója az amerikai Fulton-», 1807-ben.
Graaf-tüsző
a petefészek-» működésének fontos, a kéregállo
mányban elhelyezkedő eleme, mely őspetesejtet 
tartalmaz. A menstruációs ciklusos -»változások
kal párhuzamosan átlag 28 naponként egy-egy ~ 
fokozatosan érett ~vé válik, vagyis a benne lévő 
őspetesejt érett petesejtté fejlődik, miközben a ~ 
a petefészek felszínére kerül. Ovulációkor-» a ~ 
megreped és a petesejt kilökődik. Ovuláció után 
a ~ sárgatestté-» alakul.
Gracchus-testvérek
[-kusz] római testvérpár: Tiberius [-usz] (i. e. 163— 
133) és Gaius [-usz] (159-121) néptribunok; mind
ketten a városi szegények földhöz jutását, az elő
kelő patríciusok jogainak megnyirbálását, és a 
köznép, a plebejusok helyzetének javítását akar

ták elérni. Heves ellenállásba ütköztek, s végül 
mindkettőjüket (törvénytelenül, mert mint néptri
bunok sérthetetlenek voltak) megölték.
grácia
1. az ókori római mitológiában a három ~ a 
kecsesség istennői. 2. kecsesség báj. 3. rég. irga
lom, kegyelem, (lat.)
Gracza György
(1856-1908) író, újságíró; függetlenségi politikát 
valló lapok szerkesztője. Az 1848-1849-es sza
badságharc történetének népszerűsítője volt, öt
kötetes történetét egy nemzedék használta. Kos
suth Lajosról életrajzot írt, emellett anekdota
gyűjteménye is olvasott volt. 
grafikus módszer
az egyenletek vagy egyenlőtlenségek két oldalán 
álló függvényeket ábrázolva a grafikonról próbál
juk meg leolvasni, hogy az ismeretlenek mely 
értékeinél egyenlő a két függvényérték, ill. az 
ismeretlenek mely értékeinél teljesül az egyen
lőtlenség. A gyököknek az ábráról történő pontos 
leolvasása általában nem lehetséges. Grafikusan 
viszont közelíthetőleg meg tudunk oldani olyan 
egyenleteket, egyenlőtlenségeket is, amelyek 
megoldása algebrai úton nem lehetséges. A gra
fikus megoldás segít a közelítő megoldás keresé
sében, a gyökök számának meghatározásában is. 
Grál
kehely, legendás edény, amelyből Jézus Krisztus 
ivott az utolsó vacsorán, s amelyben kihulló vérét 
felfogták. Megszerzése a fő célja Arthur király 
lovagjainak a kelta eredetű mondában, amelyet 
költők is feldolgoztak, 
grammatika
nyt. 1. egy nyelv tudományos elemzése: a szavak 
osztályzása, hangalakjuknak, használatuk szabá
lyainak, mondatok kialakításának rendszeres le
írása. 2. egy nyelv ~-ját leíró könyv. 3. tört. a lat. 
nyelv tanítása a középkori iskolákban, (lat.-gör.) 
gránit
a magmából-» keletkezett kemény, szürke színű 
kőzet, amelybe beágyazva különböző ásványok 
(kvarc, földpát) kristályos szemcséi találhatók, 
(ol.)
Grass, Günther
[grasz] (sz. 1927) az egyik legjelentősebb nyugat- 
ném. író; Bádogdob (1958), Kutyaévek (1963) c. 
regényeiben leszámol a nácizmus emlékével.
gravamen
nehézség, átv. sérelem, (lat.) -»sérelmi politika.
gravitáció
tkp. nehézkedés. 1. fiz. tömegvonzás. 2. általában 
vonzás, vonzódás, törekvés, (lat.)
gravitációs állandó
-»gravitációs erő.
gravitációs erő
két pontszerű test között fellépő ~ egyenesen 
arányos a testek tömegeinek szorzatával, és for
dítottan arányos a közöttük lévő távolság négyze
tével. Az arányossági tényező a gravitációs állan
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dó. Az egyik testre ható ~ iránya a másik test felé 
mutat. A ~ térfogati erő.
gravitációs tér
bármely testáltál létrehozott olyan erőtér, amely
be helyezett testekre gravitációs erő-» hat. A Föld 
közelében a Föld által létrehozott ~ homogénnek 
tekinthető, s erősségét a nehézségi gyorsulás-» 
mutatja meg. 
gray
(Gy) a besugárzási dózis-» egysége. 1 Gy= 1 J/kg.
Greene, Graham
[grin grehem] (sz. 1904) ang. író, a próza meste
re; imperializmusellenes és katolikus álláspontja 
különleges helyet biztosít számára. A csendes 
amerikai (1955) c. regénye világsiker.
Grimm, Jakob Ludwig
(1785-1863) ném. nyelvész és irodalmár, a ném. 
nyelvtörénet kutatója, öccsével, Wilhelmmel 
(1786-1859) 1812-1815 közt három kötetben kia
dott ném. népmeséik hamarosan világhírűek let
tek, s mindmáig olvasottak.
Gromiko, Andrej Andrejevics 
(1909-1989) kiváló szovjet államférfi; A SZU kül
ügyminisztere (1957-től), a Legfelsőbb Tanács el
nöke (1986-tól). 
groteszk
1. bizarr, kusza, fantasztikus. 2. a félelmetes és 
kedves, a torz és bájos keveréke. 3. sajátos, 
egyenletes vastagságú nyomdai betűtípus, (ol.)
Groza, Petru
(1884-1958) kiváló román államférfi ; miniszterel
nök (1945-től), majd a nemzetgyűlés elnöke (1952- 
től).
G rósz József
(1887-1961) kalocsai érsek (1943-tól), a magy. 
püspöki kar elnöke (1949-től); a Magyar Népköz- 
társasággal kötött egyezmény aláírója (1950). 
1951-ben bíróság elé állították és elítélték, de 
1955-ben újra átvette a püspöki kar irányítását. 
1957-től a népfront elnökségi tagja, az Opus Pacis 
katolikus békemozgalom elnöke volt.
Grünwald Béla
(1839-1891) történész, politikus. Vármegyei alis
pán, majd képviselő, Apponyi Albert pártjának 
tagja. A régi Magyarország és Az új Magyaror
szág c. művei centralista nézeteket tükröznek, és 
komoly szerepet játszottak a történelmi köztudat 
kialakításában, 
grünwaidi csata
1410-ben a lengyel-litván seregek legyőzték a 
ném. lovagrendet, s ezzel megakadályozták a 
további terjeszkedésben.
Gubec Máté
(7-1573) horvát parasztvezér; az 1572-ben felkelt 
húszezer horvát és szlavón parasztból három se
reget képzett és ezeket szétosztotta az ország
ban. A nemesi hadak azonban egyenként leverték 
a felkelők seregeit, végül ~ is fogságba jutott: 
Zágráb főterén kínhalállal végezték ki.

guelf
eredetileg a trónkövetelő Welfek párthíve, később 
a pápai párt tagja a középkori Észak-ltáliában. 
Ellenfeleik a ghibellinek-». (ném.)
Guevara, „Che”
Ernesto de la Serna [cse -nesz- szer-] (1928-1967) 
latin-amerikai forradalmár; a kubai forradalmat 
követően a kubai vezetésben dolgozott. 1966-ban 
Bolíviában partizáncsoport élén harcba kezdett 
az ország forradalmasításáért; 1967-ben fogság
ba esett és meghalt, 
guillotine
[gijotin] feltalálójáról, egy fr. orvosról elnevezett 
kivégző (lefejező) eszköz; kötéllel felhúzható ne
héz, éles vágószerszám zuhan a kivégzendő 
nyakszirtjére. Ezt, a hóhér bárójánál embersége
sebbnek tekintett kivégzési módot, a fr. forrada
lomban vezették be; a ~-t a Forradalom terén 
(ma: Egyetértés tere = Place de la Concorde 
[plasz dö la konkord]) állították fel.
Guinevere
-»Lancelot.
gúla
legyen adott egy sokszögvonal és egy olyan pont, 
amely nincs a sokszögvonal síkjában. Indítsunk a 
pontból félegyeneseket a sokszögvonal minden 
pontjához. Egy végtelen gúlafelületet kapunk. Ez 
egy végtelenbe nyúló testet határol. Ha ezt a tes
tet a sokszög síkjával elmetsszük, a kapott polié
der gúla (piramis).
Gulácsy Lajos
(1882-1932) festőművész; Budapesten, Rómá
ban, Firenzében és Párizsban tanult, első gyűjte
ményes kiállítása 1907-ben nyílt Budapesten. Mű
vészete rokona volt az osztrák szecessziónak, 
bár a szürrealizmus jellemezte álomvilágszerű 
képeit. Élete utolsó évtizedeiben idegbetegsége, 
majd vaksága akadályozta az alkotásban.
Gundel Károly
(1883-1956) vendéglős, gasztronómus; fiatalon, 
külországokban tanulta szakmáját, s 1910-ben át
vette a budapesti városligeti Wampetich [-tics] 
Éttermet, amely azóta nevét viseli. Bérelte a leg
jobb szállodák éttermeit is. Több szakácskönyvet, 
vendéglátói szakkönyvet, konyhatörténetet is írt. 
Gusztáv Adolf II.
svéd király (ur. 1611-1632), Svédország felemel
kedésének vezetője; kelet és dél felé jelentősen 
megnövelte az országot. Háborúba lépésével 
(1630) megváltoztatta a harmincéves háború-» 
kimenetelét; legyőzte a legjelentősebb Habsburg 
hadvezért, Wallensteint-» is a lützeni csatában 
(1632), amelyben azonban maga is elesett, 
gusztusos
1. étvágygerjesztő, ízlésesen feltálalt. 2. átv. ked
vet támasztó.
gusztustalan
ízetlen, visszataszító, az étvágyat elvevő.
Gutenberg, Johannes
[-nesz] (kb. 1400-1468) a nyomdászat ném. felta
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lálója; 1448-ban társult egy jómódú aranyműves
sel, hogy együtt kinyomják elsőnek a lat. Bibliát 
(1450-1455). A könyvek sokszorosításának tech
nikája hamarosan elterjedt és sokáig változatlan 
maradt, 
guttapercsa
a délkelet-ázsiai örökzöld Isonandra gutta [izo-] 
növény nedvéből nyert gumiféle.
Guyon Richárd
(1812-1856) honvéd tábornok; ang. nemesi csa
lád gyermekeként a császári hadseregbe lépett, 
majd onnan leszerelve 1840-től Bars megyében 
gazdálkodott. 1848 nyarán belépett a honvédség
hez. Őrnagy, ezredes, tábornok lett: számos fé
nyes győzelem fűződik nevéhez (Branyiszkó, 
Nagyhegyes). A vereség után Törökországba 
emigrált, a tör. hadsereg altábornagya lett. 
Gvadányi József
gr. (1725-1801) generális, író; olasz családból 
Mo.-on született, nevelkedett. Mint lovastiszt Má
ria Terézia minden háborújában harcolt. 1783- 
ban nyugdíjazták, ezután írta népies nyelvű és 
hangvételű, erősen konzervatív, felvilágosodás
ellenes munkáit (Egy falusi nótáriusnak budai 
utazása, 1790; A mostan folyó országgyűlésnek 
satyrico critice való leírása, 1791. stb.). 
gyarmat
1. az ókorban: egy városból túlnépesedés vagy 
más okok miatt kiszakadt telepesek távoli helyen 
új várost alapítottak, amely az anyaváros hagyo
mányait, vallását stb. követte, kereskedelmi tá
maszpontja is volt. 2. az újkortól: egy ország 
katonái által elfoglalt távoli tartomány, amelynek 
természeti kincseit kisajátították, lakosságát ural
muk alá vetették.
Gyarmathi Sámuel
(1751-1830) nyelvész; Bécsben szerzett orvosi 
oklevelet, később Göttingában nyelvészetet ta
nult. A finn-ugor összehasonlító nyelvtudomány 
megalapozója A magy. nyelv rokonsága a finn 
nyelvekkel, nyelvtanilag bizonyítva c. lat. könyvé
vel (1799). Magyar nyelvtant is írt.
Gyenyikin, Anton Ivanovics 
(1872-1947) cári katonatiszt; 1919-ben önkéntes 
ellenforradalmi hadsereget szervezett, s Ukraj
nában megtámadta a szovjet hatalmat. Veresége 
után Angliába menekült, 
gyermek keresztesek
néhány prédikátor biztatására óriási gyermekse
reg verődött össze Franciaországban 1212-ben, 
mert „csak ártatlan gyermekek kezével lehet 
visszaszerezni a Szentföldet". Útközben sok gye
rek elpusztult, a többit az átszállításukat vállaló 
hajósok eladták Afrikában rabszolgának, 
gyertyános-tölgyes
klímazonális, középhegységi, 400 és 600 m ten
gerszint feletti magasság között tenyésző, két 
lombkoronaszintes erdő, melynek lombkorona- 
szintjeit a gyertyán (alsó szint), Ml. a kocsányos és 
a kocsánytalan tölgy (felső szint) alkotja. Fény

szegény, cserjeszintje fejletlen, gyepszintjét pe
dig a hagymás, gumós növények kora tavaszi 
aszpektusa-» jellemzi.
gyomor
a tápcsatorna tömlőszerűen kitágult része az 
ősszájú és az újszájú állatokban, ill. az ember
ben. Emberben felső nyílása a ~száj, alsó nyílá
sa a ~kapu, felső széle a kisgörbület, alsó széle 
a nagygörbület. Nyálkahártyával bélelt izmos falú 
szerv, mely ~ nedvet-* termel és főképp a fehér
jeemésztésben jelentős. Szövethormonjaival 
szabályozza a tápcsatorna további szakaszainak 
működését is. 
gyomorfekély
a gyomornyálkahártya védettségének csökkené
se következtében bekövetkező önemésztődés mi
atti gyomorfali sérülés. Oka a gyomorfal egyes 
részeinek rossz vérellátása, s ez döntően idegi 
okok miatt következik be. Súlyos esetben gyomor
vérzéshez vagy a gyomorfal átfúródásához vezet
het.
gyomornedv
a gyomor nyálkahártyája mirigyeinek terméke, 
emésztőnedv, mely sósavat és pepszin fehérje- 
bontó enzimet tartalmaz. A ~ sósavtartalma akti
válja a pepszint. A ~ a fehérjéket polipeptidekre 
bontja. Kémhatása savas (pH: 1-2).
Gyón! Géza
(1884-1917) újságíró, költő; 1903-tól vidéki lapok 
munkatársa, több kötet vers szerzője. A háború 
kezdetétől katona, lelkesítő verseket írt; a hábo
rús uszítok mint „hazafias költőt” állították szem
be Adyval. Przemysl várának védői közt azonban 
rádöbbent a háború szörnyű valóságára, s légha
jón kijuttatott, majd később az orosz hadifogság
ban írt versei élesen háborúellenesek, 
gyorsreaktor 
-»tenyésztő reaktor 
gyökér
a hajtásos-száras növények vegetatív szerve, 
mely a talajhoz rögzíti a növényt, ill. a vizet és az 
ionokat felveszi és továbbszállítja. A ~ különbö
ző működésekre módosulhat.
gyökeres fogak
a krokodiloknak és az emlősöknek az állcsontba, 
ill. az állkapocsba gyökérszerűen kapcsolódó fo
gai.
gyökérnyomás
a szállító-szövetrendszer -»faelemeiben a gyö
kértől a szár, Ml. a levelek irányában érvényesülő 
nyomóerő, mely a gyökér sejtjeinek turgorállapo- 
tából adódik, és a vizet felfelé nyomja.
gyökérsav
a gyökér által kiválasztott sav, mely oldja a kőze
teket és elősegíti a gyökér behatolását a talajba.
gyökérsüveg
a gyökér csúcsi osztódószövetét védő, sejtekből 
álló réteg, melynek legkülső sejtjei elnyálkásod- 
nak, majd leszakadnak és síkossá teszik a gyökér
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környezetét, lehetővé téve az osztódó gyökér
csúcs továbbhaladását a talajban.
gyökérszőrök
a gyökér -»bőrszöveti sejtjeinek kesztyűszerű ki
türemkedései. A növény a ~ön keresztül veszi fel 
a vizet és az ionokat.
gyökérleien fogak
a kétéltűek, a gyíkok és a kígyók csak a zsákmány 
megragadására alkalmas fogai.
gyöktényezős alak
az ax2 + bx + c = 0 másodfokú egyenlet (эфО) a 
gyökök és együtthatók közötti összefüggések fel- 
használásával ún. gyöktényezős alakra hozható:

ax2 + bx + c = a(x-Xi) (x-x2) = 0.

Ebből az alakból az egyenlet gyökei közvetlenül 
leolvashatók.
Gyöngyösi István
(1629-1704) költő, ügyvéd; Sárospatakon tanult, s 
titkárként, ügyvédként előkelőek, Wesselényi ná
dor, Zrínyi Ilona és mások szolgálatában állt. Éle
te végén Rákóczit támogatta. Mint költő főúri kör
nyezetben zajló történeteket írt meg; a háttérben 
azonban legtöbbször a korabeli politikai esemé
nyek álltak. Szépen gördülő versei igen népsze
rűek voltak.
Gyöngyösi János
(1893-1951) újságíró, politikus; mint békéscsabai 
haladó újságíró 1929-ben a kisgazdapárt tagja 
lett. 1939: a párt vezetőségének tagja. 1944 októ
berében az Ideiglenes Nemzetgyűlés előkészítő 
bizottságának tagja, majd az Ideiglenes Kormány 
külügyminisztere. E posztot 1947 májusáig töltöt
te be; aláírta a fegyverszüneti szerződést, majd
1947-ben a párizsi békét is.
Györffy Gyula
(1894-1944) hivatásos repülőtiszt, ellenálló; 1944- 
ben a mátyásföldi katonai repülőtér alezredes 
parancsnokaként megtagadta Szálasi parancsá
nak teljesítését, a további harcot. Tiszttársaival is 
közölte elhatározását, de feljelentették; a Szála- 
si-féle vezérkar bírósága halálra ítélte.
Györffy István
(1884-1939) etnográfus, muzeológus; Kolozsvá
rott és Budapesten tanult, 1917-ben a moldvai 
csángók közt, majd Kis-Ázsiában kutatott. Ké
sőbb, már mint a néprajz egyetemi oktatója tele
püléstörténettel, a magyarság csoportjainak tár
gyi néprajzával, egyes paraszti foglalkozások leí
rásával s tudományszervezéssel foglalkozott.
A „falukutatók” őse, a ~-kollégium névadója volt. 
György, Szí.
az ókeresztény egyház mártírja; a hagyomány 
szerint Kis-Ázsiában született, katonatiszt lett, és 
keresztény hitéért Diocletianus császár idejében, 
303-ban halt mártírhalált. Neve (= földmíves) és 
általánosan elterjedt ábrázolása (lóháton ülve 
lándzsájával sárkányt szúr át), valamint keleti 
tisztelete arra mutat, hogy kultusza keresztény
ség előtti eredetű.

győri program
Darányi Kálmán miniszterelnök 1938. március 5- 
én, a NEP-» győri gyűlésén 1 milliárd pengős 
fegyverkezési programot hirdetett meg, amelyet 
az országgyűlés április 30-án meg is szavazott; 
a ~ már a közeledő háború előkészületeihez 
tartozott, ugyanakkor egy inflációs-konjukturális 
hadigazdálkodást is megindított, 
győzhetetlen armada
sp. hajóhad, amelyet II. Fülöp —► szervezett a sp. 
hajózást veszélyeztető ang. tengeri flotta legyő
zésére. A ~ 1588-ban indult el Anglia partjai felé; 
egy vihar azonban szétszórta, és a fürgébb ang. 
hajók teljesen szétverték. Ez jelentette a sp. ten
geri hatalom végét, 
gyújtópont 
-►fókuszpont, 
gyújtótávolság 
-►fókusztávolság.
Gyula, II
(1443-1513), pápa (ur. 1503-1513) az egyházi ál
lam ki terjesztője (-»Borgia). Pártolta a rene
szánsz művészetet; a Szt. Péter-bazilika építését 
elkezdte, Michelangelos megbízta a Sixtus- 
kápolna freskóinak elkészítésével (1508-1512). 
Gyulai Pál
(1826-1909) irodalomtörténész, költő, író; Kolozs
várott tanult, 1848-ban a forradalmi ifjúság egyik 
vezére ott. 1850-ben Pesten kezdte kritikusi pá
lyáját, kiadta Petőfi Sándor és lírai költészetünk 
c. tanulmányát. Csakhamar az irodalomtörténet 
és a kritika fő tekintélye, a „nép-nemzeti iroda
lom” szószólója lett, de a 70-es évektől konzerva
tivizmusa is kitűnt.
Gyurkovics Mária
(1913-1973) koloratúr szoprán énekesnő; Buda
pesten tanult, majd az Operához szerződött 1937- 
ben. 1968-ig, amikor betegsége miatt vissza kel
lett vonulnia, szinte minden koloratúr-szerepet 
énekelt. Szerepelt oratóriumokban is, számos fel
vétel őrzi hangját. Forrai Miklós felesége volt. 
gyüjtőerek 
-►vénák, 
gyűjtőlencse 
-►lencse 
gyülekezési jog
a politikai szabadságjogok csoportjába tartozó 
(elsősorban politikai célú) alapvető emberi jog: a 
felvonulás, a tüntetés, az összejövetel joga.
gyűrődés
geol. ütköző kőzetlemezek-» nyomására a mély
ben lévő, képlékeny kőzetek felgyűrődnek, s álló, 
ferde, fekvő redőket képeznek.
gyűrűs alkánok
olyan alkánok-», amelyeknek szénlánca zárt, 
gyűrűt képeznek; nevüket a normális szénláncú 
alkán neve elé tett ciklo- ( = gyűrűs) képzővel al
kotják (pl. ciklopropán, ciklohexán).
gyűrűs férgek
ősszájú, szelvényezett testű férgekből álló törzs.
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H
habeas corpus
[-asz korpusz] lat. nyelvű ang. törvény első szavai 
(1679); előírja, hogy bírósági döntés nélkül senkit 
sem lehet megfosztani szabadságától. Ha egy 
letartóztatottat nem helyeznek vád alá, a ~-ra 
utaló bírói beadvánnyal ki lehet kényszeríteni 
szabadlábra helyezését, 
habilitáció
tkp. „az alkalmasság bizonyítása"; -»magánta
nár. (lat.)
habituáció
megszokás, az etológiában-» a tanulás legegy
szerűbb formájának neve. Az állatok és az ember 
megtanulják, hogy a gyakorta ismétlődő, élettani
ig közömbös ingerekre ne reagáljanak; bizo
nyos ingerek hatástalanná válnak. A ~ lehetővé 
teszi, hogy a szervezet csak a lényeges és fontos 
ingerekre-» válaszoljon.
Habsburgok
[habsz-] dinasztia, amely 1438-tól a ném.-római, 
majd 1806-tól az osztrák császárokat, 1526-tól a 
magy. és cseh, 1516-1700-ig a sp. királyokat adta. 
A 11. sz.-ban bukkan fel a név, a családi vár, 
Habichtsburg alapján. 1740 után a lányági örökös, 
Mária Terézia és Lotharingiai Ferenc fiaitól eredt 
az immár H.-Lotharingiai ház. 1918-ban IV. Károly 
lemondott trónjairól.
Hacsek és Sajó 
-»Vadnai László.
Hadesz
fn. a gör. mitológiában 1. a holtak országa, amely 
a föld mélyében terül el. 2. isten, az alvilág kirá
lya. Latin nevén Pluto-» (gör.)
Hadik András
gr. (1710-1790) hadvezér; fiatalon huszártiszt, a 
török elleni harcokban tűnt ki. Pályája csúcsát az 
osztrák örökösödési háborúban (1740-től), majd a 
hétéves háborúban (1756-1763) érte el; tábornok, 
majd hadseregparancsnok. Lovas csapatával egy 
ízben Berlint is elfoglalta. Grófi rangot kapott, 
nagy uradalmakkal. Elsőnek javasolta a jobbá
gyok felszabadítását.
Hadrianus
[-usz] (76-138) római császár (117-138), a biro
dalmi határok, a limes-» kiépítője.
hadzs
az iszlám hitűek mekkai zarándoklata; egyszer 
életében minden hívőnek el kell végeznie. Idő
pontja az iszlám esztendő 12. hónapja; aki elvé
gezte, a „hadzsi" nevet viseli.
Haeckel, Ernst
[bekkel ernszt] (1834-1919) ném. természettudós, 
az evolúciós elmélet-» kiemelkedő képviselője, a 
biogenetikai alaptörvény-» megfogalmazója.
Hágár
a Bibliában, a Teremtés könyvében Sára szolgá
lója, akit úrnője féltékenységből a sivatagba űz.

hagiológia
a szentek életével foglalkozó tan. (gör.)
hagyaték
az örökhagyó vagyonának: tartozásainak és kö
veteléseinek összessége, amelybe minden jog és 
kötelezettség beletartozik, ami halála esetén át
szállhat az örökösökre.
hagyatéki tartozás
a temetés költsége, a hagyaték megszerzésével 
járó költségek, az örökhagyó tartozásai, köteles
részen alapuló kötelezettségek, a hagyomány és 
a meghagyás.
hagyomány
hagyaték kisebb hányada (legfeljebb fele) részéig 
történő részesedés a hagyatékból, amely nem 
minősül örökségnek. (Dologi és kötelmi) dologi 
hagyomány: a hagyatékban lévő vagyontárgy 
meghatározott személy részére történő juttatása. 
Hailé Szelasszié
(1891-1975) Abesszínia királya (1928-tól), császá
ra (1930-1974) ; a trón körüli harcokban már 1916- 
ban trónörökössé nyilvánították. Mint király (né
gus), majd császár keményen biztosította hatal
mát. 1936-ban vezette a támadó olaszok elleni 
harcot, majd Angliába emigrált; már 1941-ben 
visszatért. 1974-ben uralma ellen forradalom tört 
ki, amely győzelme után fogságba vetette ~-t. 
Hain Péter
(1895-1946) detektív, 1944-ben a budapesti ren
dőrség politikai osztályának vezetője; páratlan 
buzgalmat tanúsított baloldaliak és más üldözöt
tek kinyomozásában, sőt a nyilas hatalomátvétel 
után (mint a magy. Gestapo vezetője) a szabad
ság-hegyi Gestapo börtön foglyainak egy részét 
kivégeztette. A Népbíróság halálra ítélte, 
hajdú
eredetileg a sokszor országokon át terelt marhák 
hajtői; a török hódoltság idején könnyű fegyver
zetű gyalogos katonák, akik Bocskai István-» er
délyi fejedelem hadának zömét alkották. Bocskai 
saját birtokain letelepítette őket (hajdúvárosok) 
és a jobbágyrendből kiemelő adománylevelet 
adott nekik. A hajdúvárosok később megyét alkot
tak, Debrecen székhellyel.
Hajdú Henrik
(1890-1969) műfordító, könyvtáros; ifjan megta
nulta a skandináv nyelveket; a Nyugat titkára, 
közben fordítja s ismerteti a skandináv irodalmat. 
Az MSZDP, 1918-tól a KMP tagja; 1925-ben az 
MSZMP egyik alapítója, ez évben letartóztatták. 
Számos északi író műveit fordította magy.ra. 
1945-1948: a Szabó Ervin könyvtár, majd a fővá
rosi levéltár igazgatója. Lefordította Ibsen összes 
darabját, 
hajítás
olyan tömegpont mozgása, amelyet homogén
nek tekinthető) gravitációs erőtérben, légüres 
térben (vagy olyan körülmények között, hogy a 
-»közegellenállás elhanyagolható) vmilyen kez
dősebességgel elindítottunk, majd magára hagy-
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tűk. Ha a kezdősebesség a vízszintessel 90 fokos 
szöget zár be, akkor függőleges hajításról, egyéb
ként ferde hajításról beszélünk. A hajítások állan
dó -»gyorsulású mozgások. A függőleges hajítást 
kivéve a test pályája parabola, 
hajlásszög
1. két metsző egyenes hajlásszöge az általuk be
zárt szögek közül a kisebbik szög nagysága. Ha 
egyenlők, akkor derékszög. 2. két egyenes ~e a 
sík egy pontján át velük párhuzamosan húzott 
egyenesek ~e (párhuzamos egyenesek ~e null- 
szög). 3. egyenes és sík ~e az egyenesnek és a 
síkra vetített merőleges vetületének ~e. 4. két 
metsző sík ~e a metszésvonal egy pontjában a 
síkokon belül állított merőleges egyenesek ~e 
(párhuzamos síkok ~e nullszög).
Hajnal Anna
(1907-1977) költő, műfordító, gyermekíró; a 30-as 
évek elejétől tette közzé verseit, amelyek csakha
mar a Nyugatban is megjelentek. Elődeinek Ber
zsenyit, Babitsot vallotta. A Tóth Árpád Társaság 
alapítója volt; mint műfordító főleg ang. költőket 
fordított. 1945 utáni termékeny korszakában gyer
mekverseket, elbeszéléseket is írt.
Hajnal István
(1892-1956) történész, 1930-tól az újkori történe
lem professzora a budapesti egyetemen. Különö
sen nagy jelentőségűek voltak írástörténeti kuta
tásai, valamint az újkori történelem technikatörté
neti hátterének elemzése; foglalkozott társada
lomtörténeti és politikatörténeti kutatásokkal is. 
Hajnóczy József
(1750-1795) jogtudós; Széchényi Ferenc titkára
ként szabadkőművessé lett, majd II. József ural
kodása alatt szerémi alispán, de 1790 után mint 
nem nemes állását vesztette, noha kortársai 
nagyra becsülték. 1791-től a fr. forradalom esz
méit terjesztette, s 1794-ben egyik vezetője Marti
novics Ignác szervezetének. Még az évben letar
tóztatták, s 1795-ben halálra ítélték, lefejezték. 
Hajós Alfréd
(1878-1955) sportoló, építőművész. Mint úszó az 
1896. évi első modern olimpián a 100 m és az 
1200 m úszás bajnoka lett. Mint építőművész is 
szívesen foglalkozott modern sportlétesítmények 
tervezésével ; a budapesti Sportuszoda (1930) és 
az újpesti Megyeri úti sporttelep az ő tervei alap
ján épült. Több díjnyertes terve nem került kivite
lezésre.
hajszálcsövesség
kapillaritás—>
hajszálerek
-»kapillárisok.
hajtás
leveles szár.
hajtásos növények
a harasztok, a nyitvatermők és a zárvatermők.
hálaadás
november negyedik csütörtökje; ünnep az Egye
sült Államokban. Arra emlékeztet, hogy a Mayflo

wer-» utasai első termésük betakarítása után no
vemberben hálaadó ünnepséget rendeztek, 
amelyre a szomszéd indiánokat is meghívták. Az 
első ~ emlékére fogyasztanak e napon pulykát; 
a hagyomány szerint ez az amerikai madár volt 
az ősök lakomája, 
halak
vízben élő, páros és páratlan úszókkal mozgó, 
kopoltyúval lélegző gerinces állatok. (Osztály.) 
Alosztályok; porcos~, porcos-vértes~, cson
tos ~ .
haláltánc
irodalmi és képzőművészeti műfaj a középkor
ban. Az országokon végigsöprő járványok hatá
sára alakították ki a halál figuráját, aki válogatás 
nélkül visz el fiatalt, öreget, szegényt és gazda
got, s mindegyiket mintegy felkér egy utolsó tánc
ra. Ugyanezt a témát festményeken, metszeteken 
is ábrázolták. Az érintettek ekkor megértik: földi 
törekvéseik, becsvágyuk mind hiú ábránd a halál 
előtt.
Halevy, Jacques François Fromental
[alévi zsák franszoá] (1799-1862) a múlt század 
első felének népszerű fr. operaszerzője.
Halles
a későbbi Galícia; szí. tartomány a történelmi 
Mo.-tói északkeletre ; székhelye a Dnyeszter part
ján fekvő Halles város volt. Az Árpád-kori királyok 
többször is hadakoztak birtokáért az orosz feje
delmekkel, 
halleluja 
-»alleluja.
Halley, Edmund
[belli] (1656-1742) ang. matematikus és csilla
gász; csillagászati és földrajzi táblázatokat készí
tett, s elvégezte a nevét viselő ~-üstökös pályá
jának meghatározását. Ennek megjelenéséről két 
évezrede vannak feljegyzések, s 76-77 évenként 
tér vissza, utoljára 1986-ban. 
hallható hang
frekvenciája 20 Hz és 20 kHz között van. A frek
venciahatárok egyéntől és életkortól is függenek.
hallócsontocskák
kalapács, üllő és kengyel a középfülben, melyek 
a dobhártya rezgését hússzorosára erősítik, majd 
a csigában folyadékrezgést keltenek.
halló-egyensúlyozó ideg
a Vili. agyideg, rostjai a labirintusszervből, ill. a 
csigából vezetik az ingerületeket.
hallókéreg
embernél a nagyagy halántéki lebenyében levő 
érzőközpont.
hallópálya
embernél a Vili. halló-egyensúlyozó agyidegben 
halad, többszörösen átkapcsolódik, és részben 
kereszteződik.
hallóreceptorok
hangingereket felfogó és ingerületté alakító me- 
chanoreceptorok-». Corti-féle szerv-».
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hallucináció
a külvilágtól független észlelés: érzéki csalódás, 
(lat.)
hallucinál
érzéki csalódáson megy keresztül; olyan dolgo
kat vél látni, hallani, amelyek a valóságban nem 
zajlanak le. (lat.)
hallucinogén
olyan szer, amely hallucinációt-» idéz elő.
halmaz
összesség, alapfogalom, nem definiáljuk. Egy 
halmazt adottnak tekintünk, ha bármely dologról 
elvben eldönthető, eleme-e a halmaznak vagy 
nem. Két halmaz egyenlő, ha ugyanazok az ele
meik.
halmazállapot
a makroszkopikus anyag jellegzetes állapotai, 
amelyek általában az alak- és térfogatváltoztatás
sal szembeni viselkedéssel jellemezhetők. A kö
zönséges megfigyelések szerint minden test a 
körülményektől függően vagy szilárd, vagy 
cseppfolyós (folyadék), vagy légnemű (gáz) álla
potban van. Egy különleges, igen magas hőmér
sékleten létrejövő ~ a plazma, amelyben az erős 
hőmozgás leszakítja az elektronokat az atom
törzsről, így az elektrongáz és a pozitív ionokból 
álló gáz egyszerre jelen vannak, 
halmaz eleme
a halmaz elemekből áll, például 2 eleme a 
{1, 2, 3} halmaznak, ezt így jelöljük: 2e{l, 2, 3}. 
halmazok metszete (közös része) 
két halmaz, A és В metszete az a halmaz, amely
nek elemei mindazok, amik A-nak is, meg B- 
nek is elemei, jelölése: AnB. A metszet műve
let asszociatív, azaz bármely А, В, C halmazra 
(AnB)nC = An(BnC). Ennek alapján véges 
számú halmaz metszete is könnyen definiálható: 
az A1; A2......Ak halmaz metszete az a hal
maz, amelynek elemei mindegyik A, halmaznak
(i = 1,2......k) elemei, jelölése: A1r>A2n...nAk.
A metszet művelet hasonló módon végtelen sok 
halmazra is kiterjeszthető, 
halmazok uniója (egyesítése) 
két halmaz, A és В uniója az a halmaz, amelynek 
elemei mindazok, amik vagy A-nak, vagy B-nek, 
vagy mindkettőnek elemei, jelölése: AuB. Bizo
nyítható, hogy az unió művelet asszociatív, azaz 
bármely А, В, C halmazra (AuB)vC = Av(BuC). 
Ennek alapján véges számú halmaz uniója is 
könnyen definiálható: Az A1,A2,...,Ak halmazok 
uniója az a halmaz, amelynek elemei valamelyik
Aj halmaznak (i = 1,2......k) elemei, jelölése:
A,vA2v...uAk. Az unió művelet hasonló módon 
végtelen sok halmazra is kiterjeszthető, 
halogének
a periódusos rendszer Vll/a oszlopát alkotó ele
mek (fluor, klór, bróm, jód); vegyi tulajdonságaik 
igen hasonlóak. Fémekkel fontos vegyületeket al
kotnak.

Halotti Beszéd
magy. nyelvű sír felett tartott prédikáció leírt szö
vege a 12. sz. végéről; a magy. nyelv és általában 
a finnugor nyelvek legkorábbi hosszabb, össze
függő szövegemléke. Csiszolt stílusából, gyakor
lott helyesírásából arra következtetnek, hogy más 
papok is, és már korábban is művelték a magy. 
írásbeliséget.
Márnán Kató
(1884-1936) MÁV-alkalmazott, 1918-tól a vasutas 
szakszervezet kiemelkedő vezetője ; a KMP tagja, 
a Tanácsköztársaság alatt а IX. kerületi Munkás- 
tanács tagja volt. 1923-tól az illegális KMP egyik 
szervezője, 1925-től az MSZMP vezetőségének 
tagja, majd a Vörös Segély egyik vezetője. Több
ször szenvedett börtönt, egészsége megromlott, 
s utolsó szabadulása után meghalt.
Hamburger Jenő
(1883-1936) orvos, a munkásmozgalom harcosa; 
a világháborúban katonaorvosként baloldali anti
militariste voltáért bebörtönözték. Az őszirózsás 
forradalom kiszabadította, a tanácskormányban 
földművelési népbiztos, hadtestparancsnok volt.
A bukás után emigránsként Olaszországban ille
gális munkát végzett, majd a SZU-ban orvosként 
a Röntgenológiai Intézetben dolgozott, 
hámizomsejt
a csalánozók összhúzékony fehérjeszálacskákat 
tartalmazó mozgássejtje.
Hamlet
Shakespeare egyik tragédiájának címe és főhő
se; a történet egy 13. sz.-i krónikás elbeszélését 
követi, de a szerző tollán lett a világ egyik legna
gyobb tragédiája.
Hammurapi
(ur. kb. i. e. 1790-1750) a Babilóniai Birodalom 
megalapítója és törvényhozója. Törvénykönyve 
- amely nagy hatással volt utókorára - ékírásos 
feliraton maradt fenn. Őtette Mardukot-* birodal
ma főistenévé.
Hámos György
(1910-1976) újságíró; Budapesten tanult, külön
böző lapoknak dolgozott. 1948-tól az Új Idők szer
kesztője, majd a rendőrség gyermekvédelmi osz
tályának vezetője. Szerkesztette az Irodalmi Új
ságot, a Filmvilágot. Több filmvígjáték forgató- 
könyvét, operettek librettóját írta. Igen népsze
rűek voltak tv-kritikái, amelyeket az Élet és Iroda
lomban közölt 1964-től.
Hamsun, Knut
[-zun] (1859-1952) eredeti nevén Petersen [-zen]; 
norvég regényíró. Regényei az egyszerű embe
rek életét és a természet szépségeit mutatják be, 
világhírű regénye az Éhség (1890). A második 
világháborúban együttműködött a németekkel. 
Ezért vagyonát elkobozták, 
hámszövet
állati szövet, mely szorosan egymás mellett elhe
lyezkedő sejtekből áll, sejtközi állománya nincs 
(vagy csekély), a test külső és belső felszíneit
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borítja, és néhány kivételtől eltekintve, ereket 
nem tartalmaz. A ~ egy- vagy többrétegű lehet. 
A felületén lévő sejtréteg sejtjeinek alakja szerint 
laphámot, köbhámot és hengerhámot különbözte
tünk meg. A ~ ek fajtái működésük szerint: védő
hám, érzékhám, mirigyhám, felszívóhám, légző
hám stb.
Hamvas Endre
(1890-1970) érsek; Bécsben tanult, utána lelkész, 
hittanár, teológiatanár, prímási titkár (1930), érse
ki helytartó (1940). Mint Csanádi püspök (1944) 
kiállt az üldözöttekért. 1950-től esztergomi apos
toli adminisztrátor, majd a magy. püspöki kar 
elnöke, 1964-től kalocsai érsek. Nagy érdemei 
voltak az állam és egyház viszonyának rendezé
sében. Részt vett a vatikáni zsinaton, 
háncsrész
a harasztokban, a nyitvatermőkben és a zárvater
mőkben a feldolgozószervekből a kész szerves 
anyagok elszállítására kialakult rendszer. Alap
egysége a rostaszerűen lyukacsos harántfalú, 
hosszúra nyúlt rostasejt. A zárvatermőkben a ha
rántfalak részleges felszívódásával rostacsövek 
keletkeztek.
Händel, Georg Friedrich
[hen- frid-j (1685-1759) ném. barokk zeneszerző; 
szülei kedve ellenére tanult zenét, s néhány évi 
itáliai tartózkodás után a hannoveri választófeje
delem, a későbbi I. György ang. király udvari 
karmestere lett, s követte Angliába is. Zenekari 
műveken kívül operákat, oratóriumokat, kantátá
kat szerzett óriási sikerrel.
Han-dinasztia
(kb. i. e. 207—i. sz. 220) kínai uralkodóház, amelyet 
Liu Pang súlyos harcok közepette alapított. A di
nasztia bukása után a birodalom három részre 
szakadt.
hangerősség
hanghullám által, egységnyi felületen időegység 
alatt merőlegesen szállított energia. A hullámban 
terjedő energia a hullám amplitúdójának négyze
tével arányos, így minél nagyobb az amplitúdó, 
annál erősebbnek halljuk a hangot, 
hangfrekvenciás sáv
műsz. azonos az emberi fül hallástartományával, 
mely a 16 Hz...20 kHz közötti frekvenciasávot 
jelenti.
hanghullám
szubjektív hangérzetet keltő, levegőben terjedő 
longitudinális-* hullám. Rugalmas közegekben 
transzverzális-* hullámként is terjedhet. Általá
ban minden rugalmas közegben terjedő longitu
dinális hullám hanghullám, 
hangintenzitás 
hangerősség-* 
hangköz
két hang frekvenciájának aránya. Azoknak a han
goknak, amelyekről úgy halljuk, hogy magassá
guk azonos lépésekben emelkedik, a frekvencia
aránya azonos.

hangmagasság
egyértelműen a hang frekvenciája határozza 
meg. Minél nagyobb a hang frekvenciája, annál 
magasabbnak halljuk. Két hangnál a frekvenciá
juk aránya szabja meg, hogy az egyik mennyivel 
magasabb a másiknál (hangköz-*), 
hangrés
a gégefőben a hangszalagok-* közötti rés. Nyu
godt légzéskor nyitott, hangképzéskor szűkül, 
ezért feltorlódik a levegő, és rezgésbe hozza a 
hangszalagokat.
hangspektrum
hangszínkép-*
hangszalagok
a gégefő belső felszínén, kétoldalt, egymással 
szemben elhelyezkedő redők, melyeket izmocs- 
kák egymáshoz közelítenek és megfeszítenek. 
A ~ a tüdőből kiáramló levegő hatására síphoz 
hasonlóan rezgésbe jönnek. A hang magasságát 
a ~ feszessége befolyásolja. A végleges hang 
kialakításában részt vesznek még az orrüreg, a 
szájüreg, a nyelv és az ajkak, 
hangszín
Az alaphanggal-* együtt megszólaló felhangok-* 
amplitúdóinak aránya határozza meg a hang
színt. Ez különbözteti meg egymástól pl. a külön
böző hangszereken megszólaltatott, ugyanolyan 
alapfrekvenciájú hangokat, 
hangszínkép
egy adott hangforrásnál a felharmonikusok ampli
túdói frekvenciájuk függvényében, 
hang terjedési sebessége 
levegőben csak a hőmérséklettől függ. 0 °C-on 
331,5 m/s. Általában a terjedési sebesség függ az 
anyagi minőségtől. Folyadékokban a hang több
nyire gyorsabban terjed, mint gázokban. Szilárd 
anyagban a terjedési sebességet az anyag rugal
massági tulajdonsága és sűrűsége határozza 
meg.
Hannibál
(i. e. 247-kb. 183) Hamilcar Barcasz karthágói 
hadvezér fia. A II. pun háborúban-* (218-201) az 
Alpokon keresztül betört Itáliába, s súlyos vere
ségeket mért a rómaiakra, de végül P. Cornelius 
Scipio római hadvezér Afrikában legyőzte. Min
den idők egyik legnagyobb hadvezére volt. 16 év 
múltán azért kellett seregével hazatérnie, mert 
utánpótlást nem kapott. A megalázó béke után 
száműzetésben öngyilkos lett. 
hányados
az osztás eredménye.
hányadossorozat
az (aj (an+0) számsorozat hányadossorozata az

n
hányás
a gyomortartalom (és esetleg a patkóbéltartalom) 
visszaöklendezése a szájnyíláson keresztül. Bio
lógiai alapja a gyomor görcsös összehúzódása,
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a nyelőcső negatív perisztaltikus mozgása és a 
garat szintén görcsös összehúzódása. Leggyak
rabban a bélcsatorna megterhelésekor követke
zik be, de súlyos betegségek kísérőtünete is le
het.
hanyatló fejlődési szakasz
az állatok és az ember posztembrionális fejlődé
sének az a szakasza, melyben a hanyatlás jelei 
mutatkoznak. A/D. Embernél 55-60 éves kor után.
Hanza
tkp. részesedés, szövetkezés; ném. kereskedő- 
városok és társaságok szövetsége a 13-17. sz - 
ban kereskedelmi érdekeik, továbbá a szárazföldi 
és tengeri utak biztonsága érdekében. Összesen 
több mint 90 város tartozott e szövetséghez hosz- 
szabb-rövidebb ideig Angliától Oroszországig, fő
leg az Északi- és a Keleti-tenger partvidékén, ill. 
a szárazföldi kereskedővárosokban, 
haploid sejt
egyetlen kromoszómasorozatot tartalmazó sejt. 
Pl. az ivarsejtek.
happy end
[hepi] „boldog vég”; írod. drámai vagy prózai mű 
felhőtlen befejezése; a jók megmenekülnek, ju
talmat kapnak, a rosszak bűnhődnek, a szerelme
sek egymáséi lesznek, (ang.)
Harangozó Gyula
(1908-1974) magántáncos, koreográfus, balett
mester; 1928-tól magántáncos, s szinte minden 
balett szereplője volt. 1935-ben készítette első 
koreográfiáját az Ember tragédiájához. Számos 
egyfelvonásos és nagyobb koreográfiát készített, 
közte Bartók Csodálatos mandarinjáét és a Fából 
faragott királyfiét; az Opera balettigazgatója, a 
modern magy. táncművészet talán legnagyobb 
mestere volt. 
harántcsíkolt izomszövet
gyors, nagy erejű összehúzódásra képes, de fára
dékony izomszövet, melynek rostjai belsejében 
egymással párhuzamos, szabályosan változó 
egyszerű és kettős fénytörésű szakaszokat tartal
mazó, összhúzékony fehérjeszálacskák, aktin és 
miozin húzódnak. ~ alkotja a gerincesek és az 
ember vázizmait. Sokmagvú rostokból áll, a rost 
hosszúsága embernél a 12 cm-t is elérheti. 
Haraszthy Ágoston
(1812-1869) utazó, író; nemesi testőr, majd József 
nádor titkára volt, a 30-as években Amerikában 
járt, és útikönyvet adott ki az Egyesült Államokról. 
1848 előtt családostól kivándorolt oda, s elsőként 
telepített szőlőt Kaliforniában; az ottani szőlé
szek ősükként tisztelik. 1868-ban Nicaraguába te
lepedett, s ott egy folyóba fulladt, 
harasztok
hajtásos-», valódi szervekkel rendelkező, szöve- 
tes növényekből álló eukarióta-» törzs. Osztá
lyok: zsurlók, páfrányok.
Hardy-Weinberg-szabály
az ideális populáció-» vmennyi egyedének ösz- 
szesített génállománya nem változik, vagyis a

populációban az egyes gének alléljainak gyakori
sága változatlan marad. A géngyakoriságnak ezt 
az egyensúlyi állapotát a következő egyenlet feje
zi ki: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1, ahol p: a domi
náns alléi gyakorisága, q: a recesszív alléi gyako
risága, 1: az egyedek 100%-a. 
hárem
„a tiltott" ; az iszlám ház elkülönített része, a nők 
életének színtere. Lakói (legfeljebb négy feleség, 
akárhány ágyas és személyzetük) őrök kísérete 
nélkül nem távozhatnak belőle, a ház más részé
be sem. Távozva arcukat eltakaró fátylat kell vi
selniük. 1910-ben Törökországban bevezették az 
egynejűséget, s megszüntették a nők elzártságát; 
a ~ intézménye másutt is elhalóban van. (ar.) 
Harlekin
Harlequin; népi színjátékfigura: álarcban, tarka 
ruhában s fakarddal mulattatja a nézőket.
harmadidőszak
tercier, 67-2,5 millió évvel ezelőtti időszak; ->pa- 
leocén, eocén, oligocén, miocén, pliocén.
harmadik birodalom
a hitleri Németország; az első a Ném.-római Biro
dalom volt, a második az 1870-ben alakult biroda
lom (az első világháborúig).
harmadik út
éles társadalmi összeütközések idején kialakuló 
csoportosulás és elvi álláspont, amely mindkét 
csoporttól elhatárolja magát, elveti azt a nézetet, 
hogy a szembenállók vmelyikét kell választani, s 
közbülső megoldást keres (mint Mo.-on a népie
sek a 30-as években), 
harmadik világ
a tőkés és a fejlett szocialista világ mellett a 
függetlenségüket többnyire csak századunkban 
elnyert fejletlen országok; gazdaságuk általában 
egyoldalú volt, korszerű iparral, mezőgazdaság
gal, isk.rendszerrel nem rendelkeztek, s a nem
zetközi cserébe főleg nyersanyaggal kapcsolód
tak be (pl. Kuba cukorral, Nyugat-Afrika kakaóval 
stb.). Az emberiség 2/3-a a ~-hoz tartozik, 
harmadik zsidótörvény
1941. augusztus 8-án, Bárdossy László miniszter- 
elnöksége alatt hirdették ki a ~-t (1941 : XV. te.) ; 
a házassággal kapcsolatos fajvédelmi rendelke
zésekről. Eszerint zsidó az, akinek legalább két 
nagyszülője annak született; az érintett nem zsi
dóval házasságot nem köthetett, házasságon kí
vüli kapcsolatot nem tarthatott fenn; ez mint „faj- 
gyalázás” büntetendő cselekmény volt. 
harmadlagos fogyasztók
nagyobb termetű ragadozók, amelyek az elsődle
ges és másodlagos fogyasztókkal is táplálkoznak, 
és a táplálékpiramis-» csúcsán helyezkednek el, 
ezért csúcsragadozóknak is nevezik őket.
hármas egység
a hely, az idő és a cselekmény egysége: a klasz- 
szikus fr. dráma eszménye, amely szerint a drá
mának egy helyen és egyfolytában, továbbá 
egyetlen konfliktus körül kell zajlania. A korábbi
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drámaírók a ~ eszményét nem ismerték, a mo
dern drámairodalom pedig nem fogadja el.
harmatpont
az a hőmérsékleti érték, amelyen a levegő eléri 
100%-os nedvességtartalmát (telítési hőmérsék
let). Ha a hőmérséklet a ~ alá süllyed (pl. hajnal
ban), akkor a túltelített levegőből kicsapódik a víz 
egy része (harmat, 0 °C alatt zúzmara vagy dér 
formájában), 
harmincéves háború
(1618-1648) a cseh protestánsok tiltakozásával 
kezdődött, s előbb vallásháború, majd általános 
hatalmi háború formájában Európa nagy részét 
magával ragadta. A katolikus Ausztria és Francia- 
ország vezette a két ellenpártot; II. Ferdinánd-» 
fő embere Wallenstein-» volt, XIII. Lajosé-» Ri
chelieu-». A harcok fő színtere, Németország 
szörnyű pusztulást szenvedett, -»vesztfáliai béke 
(1648). 
harmónia
1. különböző hangok kellemes együtthangzása a 
zenében. 2. a kellemes hangzás szabályai a ze
neelméletben. 3. átv. színek ~-ja: kellemes 
együtthatása. 4. átv. gondolatok, érzelmek stb. 
azonossága, összeillő volta, (gör.) 
harmonikus hullám
olyan -»hullám, amelynek kitérése a távolságnak 
és az időnek is szinuszos függvénye.
harmonikus közép
az av a2......an pozitív számok harmonikus köze
pének nevezzük az

n

ai a2 an

számot.
harmonikus rezgőmozgás
olyan egyenes vonalú mozgás, ahol egy test adott 
ponthoz viszonyított helyzete az időnek szinuszos 
függvénye. A harmonikus rezgőmozgás dinami
kai feltétele az, hogy a testre ható erő nagysága 
arányos a kitéréssel, iránya pedig azzal ellenté
tes.
háromkaréjúak
trilobiták, a geol.-i ókorban élt ősi ízeltlábúak, 
háromnyomásos gazdálkodás 
vetésforgóban-» őszi és tavaszi vetés, valamint 
ugarolás váltja egymást a szántóterület egy-egy 
harmadán. A föld kétharmada minden évben te
rem.
háromszög
1. három nem egy egyenesen fekvő pontot páron
ként egyenes szakaszokkal összekötve három
szöget kapunk. 2. a politikai tengely-» továbbfej
lesztése újabb hatalom bevonásával; ilyen volt a 
második világháború előtt a Berlin-Róma-Tokió 
~. 3. szerelmi ~ : egy házaspár és egy harmadik 
személy.

háromszögbe írt kör
olyan körvonal, amely a háromszög mindegyik 
oldalát érinti.
háromszöghöz hozzáírt kör
olyan kör, amely a háromszög egyik oldalát és a 
másik két oldal meghosszabbítását érinti.
háromszög köré írt kör
olyan kör(vonal), amelyre illeszkednek a három
szög csúcsai (a háromszög oldalai a kör húrjai), 
háromszög nevezetes pontjai 
súlypont - a súlyvonalak metszéspontja; magas
ságpont- a magasságvonalak metszéspontja; a 
háromszögbe írható kör középpontja - a szögfe
lezők metszéspontja; a háromszög köré írható 
kör középpontja - az oldalfelező merőlegesek 
metszéspontja, 
hárpiák
görögösen Harpüiák; a gör. mitológiában szeren
csétlenséget hozó szörnyek; átv. házsártos asz- 
szony.
Harpokratész
Horus-» görögös neve.
harpsichord
billentyűs-húros hangszer, a zongora elődje; a 
17-18. sz. egyik kedves hangszere. A clavichord- 
ból fejlődött ki, az viszont a hárfa „gépesített” 
változata volt. A 18. sz. végén a zongora kiszorí
totta; régi zene előadásánál ma is megszólaltat
ják.
Harrer Ferenc
(1874-1969) politikus, jogász; Budapesten tanult, 
utána fővárosi alkalmazott, tanácsnok (1911), a 
leégett Gyöngyös újjáépítési kormánybiztosa 
(1917-1919), Károlyi mb. külügyminisztere, de
mokrata párti képviselő. A Közmunkatanács tag
ja, felsőházi tag volt 1943-ig; 1947-től a Radikális 
Párt elnöke, képviselő, a Ház korelnöke (1949- 
1969), a Népfront országos tanácsának alelnöke 
(1954-től).
Harrer Pál
(1829-1914) az önálló Óbuda utolsó polgármeste
re, Pest, Buda és Óbuda egyesítésének lelkes 
híve, s az egyesítés (1873) után a III. kerület, 
Óbuda elöljárója.
Harsány! Lajos
(1883-1959) katolikus pap, költő, író; a modern 
katolikus irodalom neves alakja. Versei humanis
ta gondolkodásról tanúskodnak, prózai írásai 
egyházias témájúak.
Harsány! Zsolt
(1887-1943) író, újságíró; a Színházi Élet társ
szerkesztője, majd az Új Idők főmunkatársa. 
A Pen Club főtitkára, 1938-tól a Vígszínház igaz
gatója volt. Igen olvasott életrajzi regények, diva
tos színdarabok szerzője volt, s Paulini Bélával 
együtt Kodály Háry Jánosának szövegkönyvírója, 
hársas-kőrises
intrazonális, a törmelékes, sziklás lejtőkön kiala
kuló erdő, melynek lombkoronaszintjét hárs és 
kőris alkotja. Cserje- és gyepszintje szegényes.
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Hárs László
(1911-1978) költő, meseíró, újságíró; 18 éves ko
rától közölték verseit, szatíráit, főleg a baloldali 
sajtóban. Első verskötetéért (1933) 3 havi fogház
ra ítélték izgatás címén. A Szalmás- és a Vándor
kórus számára írt jelenetet, verseket. 1945-1949 
közt SZDP-lapok rovatvezetője. Ifjúsági regénye
ket és meséket is írt, verseket fordított, igen ter
mékeny volt minden műfajban.
Hartvik
(?-?) a 11-12. sz. fordulóján győri püspök, 1097- 
ben valószínűleg Kálmán király lánykérő követe 
a szicíliai hercegnél. Nevezetes műve a ~-legen- 
da, amely István király életéről, nagyobb és ki
sebb legendájának felhasználásával íródott, és 
Kálmán király álláspontját támasztja alá a magy. 
királyok apostoli jogainak kérdésében.
Harun al Hasid
Harun al Rasid (kb. 763-809) (= „az igazságos”) 
abbaszida kalifa, a bagdadi kalifátus kiemelkedő 
uralkodója (768-tól), a tudomány és a művészetek 
pártolója. Hatalmáról, gazdagságáról s a nép 
iránti elkötelezettségéről számtalan történet járt 
szájról szájra. Követei megjelentek Nagy Ká
roly-* udvarában is. ö volt az Ezeregy éjszaka 
kalifája is. 
haruspex
fn. [-szpeksz] tkp. „bélvizsgáló” jós az ókori Ró
mában, aki a levágott áldozati állat belső részei 
alapján mondott jóslatot; különösen a szívet és a 
májat vizsgálta.
Harwey, William
[harvi] (1578-1657) ang. orvos, a vérkeringés fel
fedezője. Felfedezte a keringés irányát, vmint az 
artériákat és a vénákat. Rámutatott a vénabillen
tyűk élettani jelentőségére.
Háry János
költött figura, a szájhős obsitos-* megszemélye
sítője; Garay János verses elbeszélésének hőse, 
Kodály Zoltán operájának főszereplője.
hasáb
egy sokszögvonal minden pontjából párhuzamost 
húzva egy adott, a sokszögvonal síkjával nem 
párhuzamos iránnyal, végtelen hasábhoz jutunk. 
A végtelen hasábból két párhuzamos, az alkotók 
irányával nem párhuzamos sík által kimetszett 
rész és a síkok által határolt test. 
hasadási arányok
az F2 nemzedékben az eltérő fenotípusok-* ará
nya. Monohibrid domináns-recesszív öröklődés
nél-* : 3:1 ; monohibrid intermedier öröklődés
nél-* : 1 :2:1 ; dihibrid domináns-recesszív öröklő
désnél: 9:3:3:1 ; dihibrid öröklődésnél, ahol az 
egyik tulajdonság domináns-recesszív módon, a 
másik viszont intermedier módon öröklődik: 
3:6:3:1:2:1 ; dihibrid öröklődésnél, ahol mindkét 
tulajdonság intermedier módon öröklődik: 
1:2:1:2:4:2:1:2:1 ; két domináns gén kölcsönhatá
sa-* esetén; 9:3:3:1 : episztázisnál-*: 12:3:1 
vagy 13:3; komplementer gének-* esetén : 9:7 ;

recesszív szupressziónál-*: 9:3:4; polimériá- 
nál-* : 15:1.
hasadási gát 
-♦maghasadás, 
hasadó anyag 
-♦maghasadás.
Hasdrubal
[hasz-] karthágói hadvezér a második pun háború 
idején; míg testvére, Hannibál-* Itáliában har
colt, ő Hispániában küzdött a két Scipio-fivér ve
zette római sereggel; az ütközetben mindkét Sci
pio elesett. Később ő is csatában esett el. 
hasdúclánc
a gyűrűsférgek központi idegrendszere-*. A hasi 
oldalon futó idegrostok által kötélhágcsószerűen 
összefűzött dúcokból áll. A legelső, garat fölötti 
dúcpár az agy. Az ízeltlábúaknak és a puhates
teknek módosult ~-a van. 
hasmenés
gyakori, híg székletürítés, gyakran hasi görcsök
kel. Előidézheti: a bélfal gyulladása, emésztési 
zavar, étel-túlérzékenység, idegizgalmak.
Hasmóneusok
a Makkabeusok családjából eredő júdeai uralko
dói dinasztia a Makkabeus szabadságharc győ
zelme után; az első király Makkabeus Simon fia, 
I. Jochanan Hyrkanosz volt (i. e. 134-104), az 
utolsó Antigonosz volt (40-37) ; őt a rómaiak kivé
gezték, és Heródest nevezték ki királynak, 
hasnyálmirigy
emésztőnedvet (hasnyál) és hormonokat (inzu
lin-*, glukagon-*) termelő mirigy. A hormont ter
melő belső elválasztású sejtek a külső elválasztá
sé mirigyszövetben szigetszerűen helyezkednek 
el. (Langerhans-szigetek-*.) 
hasonlóság
mindenfajta fogalomalkotás lényegében a külön
féle dolgok közös tulajdonságok szerinti csopor
tosítása. Eszerint hasonlóak egymáshoz az egy 
halmazba sorolt elemek. Ebből következik, hogy 
a ~ mindig valamilyen előzetesen rögzített 
szempont szerinti kapcsolatot jelent. Az egyik 
szempont szerint hasonló elemek más szempont 
szerint különböz(het)nek. Történelmileg először a 
geometriai ~ fogalma alakult ki. Elsőként G. Gali
lei figyelmeztetett arra, hogy a geometriai ~, a 
méretarányok egyszerű változtatása gakran ki
zárja, hogy a folyamat is hasonló maradjon. 
A működés ~ ának vizsgálatakor ezért nem indul
hatunk ki a formai ~ ból. Két rendszer működését 
akkor tekintjük hasonlónak, ha a hasonló beme
net hasonló kimenetet eredményez, 
hász-blrtok
a Török Birodalomban a szultán kincstárának ke
zelésében lévő birtok (Mo.-on a nagyobb mezővá
rosok és határuk), amely - mivel nem változott 
tulajdonosa - nagyobb biztonságot jelentett a la
kosok számára, mint a szpáhik-» gyakran változó 
adománybirtokai. Ezért a szpáhik falvaiból töme
gesen szökdöstek a lakosok a ~-okra. (tör.)
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használati érték
egy dolog azon értéke, amely használhatóságá
ból ered; aminek nincsen ~-e, arra természete
sen nincs szükség, s így csereértéke-» sem lehet, 
hiszen nem képezheti csere tárgyát. A dolgok 
~ ét nem lehet összehasonlítani : pl. egy könyv és 
egy vasaló ~ét; nincs bennük közös (az egyik 
használata nem helyettesíti a másikét), így a ~ 
nem alapja a csereértéknek, 
használati jogok
földhasználati jog, haszonélvezeti jog, telki szol
galom.
haszonbérlet
haszonbérleti szerződéssel a haszonbérbeadó 
meghatározott dolog vagy jog időleges haszonél
vezetének átengedésére, a haszonbérlő megha
tározott pénzbeli vagy más ellenérték fizetésére 
kötelezi magát. A haszonbérlő a dolog vagy jog 
összes hasznainak szedésére fel van jogosítva, 
haszonkölcsön
aki dolgot mástól ingyenes használatra kap (ha
szonkölcsönvevő), köteles azt a használat idejé
nek eltelte után a másik félnek visszaadni. Tárgya 
ingó és ingatlan lehet.
hatályba lépés
a kihirdetett jogszabályok alkalmazásának kezdő 
időpontja.
határidőüzlet
sajátos tőzsdei művelet, amelynek során az eladó 
a meghatározott áron, de hónapokkal később 
szállít (pl. gabonát aratás után, vagy részvényt az 
évi közgyűlés után, ahol az osztalékot, s ezzel a 
részvény értékét meghatározták). A közben bekö
vetkező árfolyamváltozások miatt az üzletkötők 
vmelyike spekulációs nyereséghez juthat - a má
sik fél rovására; -»tőzsde, 
határozati párt
az 1861. április 6-án Budán megnyílt országgyűlé
sen negyvennyolcas alapra-» helyezkedő párt, 
amelynek egyik vezetője, Tisza Kálmán-» május 
16-án „határozati javaslatot” terjesztett be Deák 
„felirati javaslatával" szemben. A ~ nem ismerte 
el Ferenc Józsefet uralkodónak, mivel trónra lé
pését nem ellenjegyezte felelős magyar kormány 
- ezért „fel-"iratot sem intézett hozzá, 
határozatlan integrál
az I intervallumon értelmezett f függvény határo
zatlan integráljának nevezzük az f l-hez tartozó 
primitív függvényeinek összességét, halmazát, 
jelölése:

Jf(x)dx, vagy J f.

határozott integrál
az f valós függvényről tegyük fel, hogy egy [a; b] 
intervallumban korlátos. Ha az [a; b] intervallum 
felosztásaihoz tartozó alsó összegek halmazának 
felső határa egyenlő a felső összegek halmazá
nak alsó határával, és ez a közös érték I, akkor azt 
mondjuk, hogy f Riemann-szerint integrálható

[a, b]-ben és a határozott integrálja I. A határozott 
integrál jelölése:

b b
I = J f(x) dx = jf. 

a a

határszög
a beesési szög azon értéke, amelyre sugártörés
nél-» a megtört sugár törési szöge-» 90° (-»teljes 
visszaverődés).
hatás-ellenhatás
-»Newton-törvények
hatásfok
termodinamikai fogalom. A hasznos munka és az 
összes befektetett energia hányadosa (-»hőerő
gép).
hatáskör, illetékesség
hivatalos szerv intézkedési jogának köre. Illeté
kesség az ügyeknek egyenlő hatáskörű szervek 
közötti megoszlása. Büntető eljárás lefolytatásá
ra általában az az ügyész, bíróság illetékes, 
amelynek területén a bűncselekményt elkövették. 
Polgári ügyben az alperes lakóhelye az általános 
illetékességi ok. 
hatásvonal
az erővektorra fektetett egyenes.
Hathor
felső-egyiptomi termékenységistennő, az istenek 
királynője.
hatos
6 krajcáros ezüstpénz, 0,58-1,0 g tiszta ezüsttar
talommal, 1849-ig. (60 krajcár volt 1 forint.)
hatósági ár
hatósági előírások figyelembevételével, kalkulá
ció alapulvételével kialakított ár.
Hattusa
az ókori kis-ázsiai Hettita Birodalom-» fővárosa.
hattyúdal
1. elterjedt középkori tévhit szerint a hattyú pusz
tulása előtt gyönyörű dalra fakad, ez a ~. 2. átv. 
művész, különösen író halála előtt alkotott utolsó 
remekműve.
Hatvani István
(1718-1786) matematikus, természettudós; „az 
ördög cimborája”. A debreceni kollégiumban, Bá
zelben, Leydenben tanult, filozófiai és orvosi dok
torátust nyert. 1749-től a debreceni kollégium ma
tematika és filozófia szakos professzora. Korsze
rű, newtoni fizikát tanított, meghonosította a ké
mia tanítását; elektrosztatikai kísérletei miatt ke
rült a babonások előtt ördöngös hírbe, 
hatvány
an (a tetszőleges valós szám, n>1 egész) olyan 
n tényezős szorzat, amelynek minden tényezője 
a, vagyis:

12 n

3n — a. a.... a; a1 = a. 

a: a hatványalap,

./
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n: a kitevő, amely azt mutatja, hogy а-t hányszor 
kell szorzótényezőül venni, 

a": a hatvány, hatványérték vagy hatványmennyi
ség.

Hatványozásról beszélünk, ha adott alaphoz és 
kitevőhöz keressük a hatványértéket.
Hatvány Lajos
br. (1880-1961) irodalmár, kritikus; Budapesten 
tanult, s 1908-ban részt vett a Nyugat alapításá
ban. Adyval baráti kapcsolatban volt, s iparmág
nás családjának vagyonából őt és másokat, ké
sőbb József Attilát támogatta. Emigrációban,
1919-1927, majd 1938-1947 közt a magy. irodalom 
külföldi ismertetésével is foglalkozott. Értékesek 
Petőfi-kutatásai, tanulmányai, emlékezései, 
hatványsor

OO
egy X aX alakú végtelen sort, ahol (an) egy

valós számsorozat, 0 körüli hatványsornak neve
zünk. Igazolható, hogy a hatványsor konvergen
ciatartománya (azoknak az x0 valós számoknak a

halmaza, amelyekre a £ aX sor konvergens) 
n = 0

egy a 0-ra szimmetrikus (véges vagy végtelen) 
intervallum (véges esetben, kivéve esetleg az 
intervallum egyik, vagy másik, vagy mindkét vég
pontját).
Hauptmann, Gerhart
(1862-1946) ném. író, színműíró; első, ma is gyak
ran színre vitt darabja a Naplemente előtt, 1889; 
ezt hamarosan követte a sziléziai szövőmunká
sokról szóló Takácsok (1892); óriási sikere volt, s 
már a háború előtt a legnagyobb ném. írónak 
tekintették.
Hauser Arnold
(1892-1978) filozófus, művészetszociológus ; Bu
dapesten tanult, s Lukács György, Fülep Lajos 
hatására kezdett esztétikával foglalkozni. 1916-tól 
a Vasárnapi Kör-» tagja, 1919 után Berlinben,
1924-től Bécsben élt. 1938-ban Angliába emigrált, 
ott bontakozott ki művészetszociológiái munkás
sága. A művészet és az irodalom társadalomtör
ténete c. műve világhírűvé tette. 1977-ben haza
tért.
Hauszmann Alajos
(1847-1926) építőművész, műegyetemi tanár; Bu
dán, majd Berlinben tanult. Hazatérve korai kor
szakában nyerstégla-homlokzatú középületeket 
tervezett (pl. a Műegyetem, az István-kórház), 
később kőhomlokzatú újbarokk stílust alkalmazott 
(pl. a pesti New York-palota). Főművei közé sorol
ható a mai Néprajzi Múzeum, a budai Vár homlok
zata, a szombathelyi Városháza és Színház. 
Havel, Vaclav
(sz. 1936) cseh drámaíró, költő. Sokféle foglalko
zás után színházi dramaturg lett. A 60-as évektől 
publikál, főleg drámákat. Az utóbbi 10 évben, mint 
a Charta 77 mozgalom egyik vezetője, aktívan

részt vett a csehszlovákiai reformmozgalom irá
nyításában.
havivérzés
-»menstruáció.
Haydn, Joseph
[-zef] (1732-1809) osztrák zeneszerző; kora ifjú
ságától foglalkoztatta a zene, Bécsben J. S. Bach 
műveit tanulmányozta. Több próbálkozás után 
Esterházy herceg kismartoni udvarában lett ze
neigazgató, s ott tevékenykedett 30 évig. Számos 
zenekari mű, versenymű, oratórium szerzője, s 
pl. a ném. és Habsburg himnusz (a „Gotterhalte”) 
zenéjét is ő szerezte. Máig igen népszerű a kon
certtermekben.
Háy Gyula
(1900-1975) drámaíró, műfordító; 1919-ben nép
biztosságon dolgozott, majd Németországba 
emigrált. 1923-1929 közt itthon élt, majd újra Né
metországban: Isten, császár, paraszté, drámája 
ellen 1932-ben a nácik tüntettek. Ausztriában, 
majd a SZU-ban élt 1945-ig. Hazatérve játszották 
darabjait. 1956-ban Nagy Imre követője volt; 6 évi 
börtönre ítélték. 1965-től Svájcban élt.
Háy Károly László
(1907-1961) festőművész, a Szocialista Képzőmű
vészek Csoportjának egyik alapítója; Budapesten 
tanult, tanulmányutakon bejárta Európát. A 20-as 
évek végétől művészetét a munkásmozgalomnak 
szentelte; haladó témákat festett élénk, impresz- 
szionista stílusban, s metszeteit is hasonló té
máknak szentelte. 1945 után az Iparművészeti 
Főisk. tanára, díszlettervező, művészeti író.
Ház
a képviselőház rövid neve (különösen a sajtó
ban).
Hazafi Verái János
(1846-1905) vándor fűzfapoéta; eredetileg uradal
mi csősz. A 70-es évektől gyalogosan vándorolva 
árulta színes papírra nyomott „hazafias" és köte
kedő rigmusait. A filléreket összegyűjtve házat 
vett; később főleg a pedagógusokat csipkedte. 
Nemzeti ruhába öltözött alakja országosan ismert 
volt. 
házalás
a kereskedelem legalacsonyabb foka: a házaló 
házról házra járva batyujából kínálja áruját, és 
sokszor természetbeni fizetést (pl. tojásokat) is 
elfogad. A fejlődés olyan fokán fontos, amelyen a 
gyenge vásárlóképesség, csekély forgalom nem 
tud eltartani egy letelepedett kereskedőt, 
háziadó
1848-ig a jobbágyokra kivetett különadó, amely a 
vármegyei közigazgatás költségeinek fedezésére 
szolgált.
Hearst, William Randolph
[bőszt, viliem rendölf] (1863-1951) amerikai sajtó
mágnás, kiadó; a híres Pulitzernél tanult; először 
San Franciscóban, majd New Yorkban adott ki 
lapot. Később számos lap, magazin kiadója volt, 
neve a sajtó hatalmával fonódott egybe.
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Hébé
az ifjúság istennője a gör. mitológiában, Zeusz és 
Héra lánya, ő szolgálta fel az istenek asztalánál 
a nektárt. Az istenek közé emelt Héraklész felesé
ge lett.
Heckenast Gusztáv
(1811-1878) könyvkiadó, könyvkereskedő; Eper
jesen tanult, majd Pesten került a könyvszakmá
ba, s 1832-ben átvette Wigand Ottó könyvkereske
dését. 1840-ben társult Länderer Lajos nyom
dásszal. A reformkori és a régi magy. irodalom, 
továbbá népszerű sorozatok kiadója volt. 1848- 
ban cenzor nélkül kinyomta a Nemzeti dalt. 1873- 
ban vállalatát átvette a Franklin Társulat.
Hédin, Sven
[szven] (1865-1952) svéd utazó, földrajztudós; 
1885-től évizedeken át expedíciókkal kutatta a 
Közép-Kelet, Közép-Ázsia, Tibet ismeretlen vidé
keit, feltérképezve a vándor tavakat s a nagy 
folyók rejtett forrásvidékét, az ősi civilizációk nyo
mait.
Hedvig
lengyelesen Jadwiga (1371-1399) I. Anjou Lajos 
magy. király lánya, akit a lengyelek 1384-ben apja 
végakarata ellenére királynőjükké tettek, majd 
felszólították a litván Jagelló herceggel kötendő 
házasságra (1386). A pogány herceg ekkor meg- 
keresztelkedett, s felvette a Wladislaw nevet. így 
~ az évszázadokig uralkodó Jagello-dinasztia 
ősanyja lett.
Hedvig, szent
Jadwiga (1174-1243) sziléziai hercegnő, IV. Béla 
magy. király rokona anyai ágon. Kolostorban ne
velkedett, gyermekként lett Henrik alsó-sziléziai 
herceg felesége. Túlélte férjét, sőt fiát is, aki a 
tatárok fegyverétől esett el 1241-ben, de ~ már 
korábban kolostorba vonult, s életszentsége, jóté
konysága miatt 1267-ben szentté avatták.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
(1770-1831) ném. filozófus; igen nagy hatással 
volt korára és utókorára. A világot - benne az 
emberrel, társadalmával, eszméivel - mint folya
matot írta le, amely állandóan mozgásban, válto
zásban, fejlődésben van. E változások belső ösz- 
szefüggéseit igyekezett elemezni. ~ dialektiká
ját-» Marx-» is felhasználta elemzéseiben, 
hegyesszögű háromszög 
minden szöge hegyesszög (kisebb 90°-nál). 
hegyi beszéd
Jézus Krisztus népes gyülekezet előtt mondott 
beszéde, amelyet az evangéliumok tartalmaznak. 
Ebben foglalta össze saját tanítását; ekkor taní
totta a Miatyánkot is.
hegyi kaszálórét
erdőirtásokon rendszeres kaszálással fenntar
tott, főképp pázsitfüveket tartalmazó fátlan társu
lás.
hegypárt
a jakobinusok-» neve a francia forradalom kon-

ventjében, amelynek üléstermében a magasab
ban elhelyezkedő széksorokban ültek, -»mocsár.
hegységrendszer
egyetlen hegységképződési időszak során kiala
kult hegységek rendszere.
Heim Pál
(1875-1929) gyermekgyógyász; Budapesten ta
nult, Boroszlóban tanársegéd, 1907-ben Buda
pesten magántanár, 1918-tól Pozsonyban, Pé
csett, Budapesten egy. tanár. A koraszülöttek s a 
csecsemők ápolásának, táplálkozásának, gyógyí
tásának kérdésein kívül a gyermekvédelem terü
letén is új eredményeket ért el.
Heine, Heinrich
(1797-1856) ném. költő; ősi Rajna-vidéki zsidó 
család sarja. Huszonöt évesen adta közre A dalok 
könyve c. kötetét, amellyel megalapozta hírnevét. 
Szabadságszeretete miatt 1831-ben Párizsba 
emigrált, s ott dolgozott haláláig. Lírájának sajá
tos hangulatát a romantika kiteljesedésének és 
túlhaladásának együttes kifejeződése adja. 
Heisenberg-összefüggés
a mikrofizika egyik legáltalánosabb törvénye, a 
részecskék hullámtulajdonságának következmé
nye. A ~ szerint egy részecske helye és lendüle
te nem határozható meg egy időben tetszőleges 
pontossággal. A helymeghatározás és a lendület
meghatározás bizonytalanságainak szorzata 
nem lehet kisebb, mint a Planck-állandó negyed
része.
Heisenberg, Werner
(1901-1976) ném. fizikus és filozófus. Főbb mun
kái: 1. A róla elnevezett határozatlansági össze
függés. 2. A ferromágnesség elmélete. 3. Az 
atommag neutronelmélete. 4. A magreaktorok el
mélete. 5. Az elemi részek egységes elmélete. 
Héjjas Iván
(1890-1950) különítményparancsnok; az első vi
lágháborúban főhadnagy, 1919-ben csatlakozott a 
szegedi nemzeti hadsereghez, s a Kecskemét 
környékén garázdálkodó különítmény parancsno
kaként számtalan véres tettet követett el. Az el
lenforradalmi korszakban az Ébredők egyik veze
tője, fajvédő politikus; később a Rongyos Gárda 
nevű különítmény parancsnoka. 1944-ben Német
országba szökött.
Hekabé
latinosán Hecuba [-ku-] a trójai mondakörben Pri- 
amosz trójai király felesége, Hektór és Párisz 
anyja. A város eleste után a görögök rabszolga
ságba hurcolták.
Heléné
a gör. mitológiában Zeusz-» és Léda-» lánya; a 
csodaszép lány Menelaosz spártai király felesé
ge lett, de elrabolták és Trójába-» hurcolták. 
A gör. törzsek aztán összefogtak visszaszerzésé
re, s ebből lett a trójai háború.
Helfy Ignác
(1830-1897) újságíró, politikus; Pesten, Bécsben, 
Páduában tanult, 1848-ban Kossuth mellett dolgo
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zott. 1854-től Olaszországban élt, s 1859-től a mi
lánói Alleanza c. lap szerkesztőjeként a magy. 
emigráció szócsöve volt; 1862-ben leközölte Kos
suth nagy vihart kiváltó Duna-konföderációs ter
vét. 1870-től itthon 48-as politikus, a demokratikus 
hagyományok híve. Kiadta Kossuth iratait. 
Helikon
hegység Görögországban, a Korinthoszi-öböltől 
északra; az ókori hit szerint közepes magasságú 
csúcsai (a legmagasabb mintegy 1500 m) a mú
zsák-» lakhelyéül szolgáltak.
heliocentrikus elmélet
(napközpontú); már egyes ókori csillagászok is 
azt vallották, hogy a Föld a Nap körül kering, 
amint a többi bolygó is, azonban véglegesen csak 
Kopernikusz-» lengyel tudós bizonyította ezt be 
a 16. sz. közepén, megdöntve ezzel a geocentri
kus-» elméletet, (gör.-lat.)
Héliosz
gör. napisten; szekerén naponta végigvágtat az 
égen. Az igazság istene is: fénye mindenhová 
bevilágít, felderítve a titkos bűnöket.
hellenizmus
fn. a gör. műveltség hatása alatt kialakuló, egysé
gesedő műveltség a Földközi-tengertől Perzsiáig. 
Számos keleti elemet fogadott magába, s Nagy 
Sándor hódításaitól (I. e. 333.) kezdve fokozódó 
hatást gyakorolt Egyiptomra, Mezopotámiára és 
Perzsiára. Jellemzi a vallási szinkrétizmus-». 
A gör. nyelvű irodalom és filozófia nagy korszaka, 
(gör.)
Heller Bernât
(1871-1943) orientalista, irodalmár; Budapesten 
tanult, középiskolai tanári oklevelet szerzett, s 
rabbivá avatták. Fő területe a sémi összehasonlí
tó irodalomtörténet, különösen a héb. és az ar. 
mesekincs összehasonlítása, az arab Antar- 
regény középkori európai elterjedése volt. A pesti 
Zsidó Gimnázium igazgatója, majd a rabbiképző 
intézet tanára volt.
Helmeczy Mihály
(1788-1852) nyelvész, író, szerkesztő; Pesten jo
got tanult, 1832-től a Jelenkor c. lap szerkesztője 
volt. Részt vett a Kisfaludy Társaság megalapítá
sában. Híressé lett a Berzsenyi Dániel versei elé 
írt Értekezés az úgynevezett újításokról a nyelv
ben c. tanulmányával, amely a nyelvújítás ered
ményeinek összefoglalása volt; mint nyelvújító 
hajlamos volt a szavak megkurtítására. 
Helmholtz, Herman von
[-hole fon] (1821-1894) kiváló német természettu
dós. Bár pályáját katonaorvosként kezdte, s első 
eredményei is a fiziológia területére esnek, még
is a fizikában alkotott maradandót. 1847-ben ő 
fogalmazza meg az energiamegmaradás elvét a 
maihoz legközelebb álló formában. 1859-ben 
megalkotja a róla elnevezett hidrodinamikai ör
vényelméletet. 1881-ben ő hangsúlyozta, hogy az 
anyag atomos szerkezetéből az elektromosság

atomos szerkezete is következik, s ezzel elsőnek 
gondolt az elektron létezésére.
helóták
Spárta őslakói, akiket a hódítók az állam rabszol
gáivá tettek. A földet művelték, s állandó megfé- 
lemlítettségben tartották őket. (gör.)
Heltai Gáspár
(1510 előtt—1574) protestáns író és prédikátor; 
erdélyi szász volt, s felnőttként tanult meg magya
rul. 1540-ben lutheránus lett, s a kolozsvári szá
szok lelkésze volt. Később ref., majd unitárius 
elvet vallott. Fő műveit magyarul írta: magy.-ra 
fordította a Biblia nagy részét, Aiszóposz meséit 
stb., Bonfini nyomán megírta az első magy. nyel
vű magy. történelmet.
Heltai Jenő
(1871-1957) író, költő, Th. Herzl-» unokatestvére; 
itthon tanult, majd bejárta Európát, több lap mun
katársa volt. Színházak dramaturgja, igazgatója 
is volt. Könnyed versekkel, sanzonszövegekkel 
tűnt fel, szövegkönyvet írt a János vitézhez, szín
műveket, olvasmányos regényeket írt. Szívesen 
ábrázolta a századforduló korát, bohém világát. 
A PEN Club magy. elnöke is volt. 
helyettes örökös
az örökhagyó arra az esetre, ha az örökös kiesne 
az öröklésből, mást nevezhet örökössé.
helytartó
az uralkodó képviselője annak távollétében vagy 
vmely távol eső tartományban. Kizárólag az ural
kodónak tartozik engedelmességgel.
helytartótanács
közigazgatási testület Mo.-on a Habsburg-uralom 
idején a kiegyezésig; tagjait az uralkodó nevezte 
ki, s a fontosabb ügyeket véleményezte, ill. felter
jesztéseket dolgozott ki megoldásukra.
helyvektor
A térben rögzítünk egy pontot, О (kezdőpont vagy 
origó). A tér egy tetszőleges P pontja megadható 
egy olyan vektorral, amelynek kezdőpontja О és 
a végpontja P. Ez a P pont ~a.
helyzetdal
irod. lírai költemény, amelyben a költő vmely tipi
kus helyzetbe, vagy vkinek a helyzetébe képzeli 
magát.
helyzetérzékelő receptorok
bioi. a térbeli helyzetet érzékelő mechanorecep- 
torok-». (Férgek, puhatestűek, rákok, gerince
sek.)
helyzeti energia
az a munka, amelyet a testre ható konzervatív-» 
erő végez, miközben a test az adott pontból a 
vonatkoztatási pontba jut. A ~ még ugyanabban 
a vonatkoztatási rendszerben is függ a vonatkoz
tatási pont megválasztásától. Pl. magassági, gra
vitációs, rugalmas stb. ~. 
hematokritérték
bioi. viszonyszám, amely azt fejezi ki, hogy a 
teljes vértérfogat hány %-át alkotják sejtes ele
mek. Emberben átlagértéke 44%. Ez egyben azt
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is jelenti, hogy a vértérfogat átlag 56%-át a plaz
ma teszi ki.
Hemingway, Ernest
[-véj őnöszt] (1899-1961) amerikai író; az első 
világháború utáni irodalmi korszak kiemelkedő 
írójaként indult, a 30-as, 40-es években népszerű
sége tovább nőtt. Tömör stílusa, heroikus szemlé
lete, magányos hősei szinte kultusz tárgyai vol
tak. ( 1940: Akiért a harang szól.) Egyik utolsó, 
kiemelkedő műve Az öreg halász és a tenger, 
hemofília 
-»vérzékenység, 
hemoglobin
bioi. a vörösvérsejtek-» vérfestéke, amely döntő 
jelentőségű az oxigénszállításban. A ~ összetett 
fajspecifikus fehérje, tartalmazza az Fe2+ fém
iont, mely egyik mellékvegyértékével reverzibili
sen molekuláris oxigént (02) vehet fel, s ezzel a 
~ oxi~-ná alakul át. Az oxi~ könnyen leadja az 
oxigénmolekulát, ha olyan helyre kerül, ahol az 
oxigén parciális nyomása-» csekély, 
hemolimfa 
-»vérnyirok, 
henger
a végtelen hengerfelületből két párhuzamos sík 
által kivágott rész és a síkok által határolt test.
hengeres férgek
bioi. ősszájú, főképp szaprofita-» vagy parazita-» 
férgekből álló törzs. A ~-nél alakult ki a végbél
nyílás.
hengerfelület
ha adott egy zárt síkgörbe, és ennek minden pont
ján átfektetünk egy adott iránnyal párhuzamos 
egyenest, akkor végtelen ~et kapunk. (Az adott 
irány nem lehet párhuzamos a síkgörbe síkjával.)
Henrik, I.
(Madarász) ném. király (ur. 919-936); megerősíti 
a ném. határt kelet felé a magyarokkal és az elbai 
szlávokkal szemben.
Henrik, II.
(Jasomirgott) [jazo-] a Babenberg-családból 
származó osztrák őrgr., majd herceg (1141— 
1177); apjától örökölte a bajor hercegséget is. 
Nagyapja volt a népszerű III. Lipót—». A regens- 
burgi [-gensz-] birodalmi gyűlésen (1156) lemon
dott a bajor hercegségről, kárpótlásul az osztrák 
őrgrófságot emelték hercegséggé. Ezután tette 
Klosterneuburg helyett Bécset székhelyévé. 
Henrik, IV.
fr. király (ur. 1589-1610), eredetileg a kis Navarra 
királya, s a fr. vallásháborúban a hugenották ve
zére. A Valois [valoa] ház kihaltával rá, a Bourbo
nok fejére szállt a fr. trón; győzelmek után s a 
katolikus hitre áttérve („Párizs megér egy misét”) 
elfoglalta a trónt. 1598: nantes-i [nanti] ediktum a 
hugenották vallásszabadságáról. Egy fanatikus 
katolikus gyilkolta meg.
Henrik, Vili.
(1491-1547) ang. király (1509-től), az anglikán-» 
egyház megalapítója. Mivel a pápa nem akarta

elválasztani feleségétől, 1534-ben szakított a pá
pával; az egyház birtokait elkoboztatta, a szerze
tesrendeket feloszlatta. A katolikus hithez ragasz
kodókat súlyosan büntette, sokakat kivégeztetett.
Henszlmann Imre
(1813-1888) építész, művészettörténész ; Pesten, 
Bécsben és Itáliában tanult. 1848-ban Bécsben 
magy. sajtóreferens volt, ezért 1849-ben elítélték. 
Utána emigrált, s Párizsban az egyiptomi építé
szetről írt, 1862-től Isztambulban Mátyás corvináit 
kereste. Itthon 1867-től műemlékügyi előadó, 
majd a klasszika archeológia-» és a művészettör
ténet professzora.
Hentzi-szobor
Hentzi Heinrich (1785-1849) tábornok emlékére 
Budán 1851-ben emlékoszlopot állítottak, s azt az 
állandó tiltakozás ellenére sem távolították el a 
kiegyezés után sem, noha Pest bombázása és a 
Lánchíd megkísérelt felrobbantása miatt Hentzi 
neve Budapesten rossz emlékeket ébresztett. Vé
gül előbb a hadapródiskola udvarába helyezték 
át, majd 1918 őszén lerombolták.
Héphaisztosz
Zeusz és Héra sánta fia a gór. mitológiában; mi
kor anyja meglátta, behajította a tengerbe. Ké
sőbb ő lett az istenek kovácsa, ő gyártotta Zeusz 
nyilait, a mennyköveket és az istenek fegyverze
tét. Felesége a csapodár szerelemistennő, Aph
rodité volt. A rómaiak azonosították saját Vulca
nus [-kanusz] istenükkel.
Héra
Zeusz-» testvére és felesége a gór. mitológiá
ban; királynője az isteneknek és az embereknek.
Hérakleitosz
(i. e. kb. 540-480) görög, ión filozófus; noha kor
társai nagyra becsülték, művei nem maradtak 
fenn. Töredékei alapján a változások, a fejlődés 
állt műve középpontjában : a lét és a nem-lét (a 
jelen és a „nem létező” múlt és jövő) azonossá
gát: a fejlődés állandóságát hirdette.
Héraklész
félisten, peloponnészoszi hős a gór. mitológiá
ban, Zeusz fia; tizenkét hőstettet, számtalan más 
csodás cselekedetet hajtott végre. Halála után az 
istenek az Olümposzra emelték. Rómában Herku
les néven tisztelték, 
herbárium
1. növénygyűjtemény. 2. növénygyűjtő mappa, 
(lat.)
Herbert, Johann Friedrich
[fríd-] (1776-1841) ném. filozófus, pszichológus, 
pedagógus; a filozófia professzor volt (Kant tan
székének örököseként), de hírét pedagógiai mun
káival alapozta meg: a modern középisk. oktatás 
rendszeres alapvetése nevéhez fűződik. Pszicho
lógiai rendszere is évtizedekig alapja volt e tudo
mánynak, 
hercegprímás
az esztergomi érsekek-», a magy. katolikus püs
pöki kar prímásai-» az ellenreformáció időszaká-
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tói a Német-római Birodalom hercege címet visel- Hérodotosz He
ték; ezért voltak ~-ok. A köztársaság törvénybe (i. e. kb. 485-425) kiváló görög történetíró, „a 
iktatásával a többi címmel együtt ez is megszűnt, történetírás atyja”. Fő műve a perzsa-görög há- ^e
Herczeg Ferenc borúkkal foglalkozik. к0,
(1863-1954) író; mint bánáti német az iskolában heroikus te
tanult meg magyarul. Jogász, joggyakornok, hősies (gör.) he
majd kiugró sikerű író, lapszerkesztő volt; az Új heroizmus oly
Idők irodalmi lap szerkesztője 50 évig. Felületes, hősiesség. eg
de igen szórakoztató társadalmi, jobb történelmi Herschel, Sir William va,
regényeket Irt, darabjait is sűrűn játszották. A há- [-sei szőr viliem] (1738-1822) ném. születésű ang. hei
ború előtt képviselő,„1927-től felsőházi tag, köz- csillagász; 1781-ben az Uránusz bolygó felfede- bic
életi tevékenységében mérsékelten konzervatív zésével vált ismertté. Később saját szerkesztésű jva

volt. nagy távcsövével 5000 új csillagrendszert, ködöt, hin
here állócsillagot fedezett fel. Nővére és fia is neves eg,
bioi. hím állatok és a férfiak belső nemi szerve, csillagász volt. ez(
mely hímivarsejteket és hormont termel. Hertz, Heinrich Rudolph az
herendi porcelán [here -dolf] (1857-1894) ném. fizikus; a berlini (öb
az 1840 táján alapított gyár világhírű terméke. egy.-en Helmholtz-» asszisztense, majd több hel
Termékei sok stílust képviselnek, de jellegzetes egy.-en tanár volt. Kidolgozta az elektromágne- i
megoldásaik révén mégis jól felismerhetők. ses hullámelméletet, a rádiózás alapját, s igazol- 2.
Herkules ta Faraday-» elektromágneses fényelméletét. |ej;
-»Héraklész; ~ oszlopai: a Gibraltári-szoros ne- Herzl, Theodor bel
ve a rómaiaknál. [herei] (1860-1904) magy. származású osztrák oxi
hermafrodita cionista vezető; az Ausztriában tapasztalt anti- hel
mindkét nem szerveivel rendelkező személy szemitizmus hatására kezdte hirdetni egy palesz-
vagy állat. Alacsonyabb rendű lényeknél termé- tínai zsidó nemzeti otthon tervét, amely a kor hel
szetes állapot: pl. csigáknál, egyes férgeknél stb. megélénkülő nemzeti mozgalmai közé illeszke- bio
A ~ csecsemőket az orvostudomány gondos dett. Az első cionista kongresszusnak (Basel, |ye
vizsgálat után valamelyik nem felé fejleszti. 1897) Weizmannal-» együtt szervezője, s a cio- tál
Hermann Alice ni sta gondolat nemzetközi népszerűsítője volt. an,
[alíz] (1895-1975) pszichológus; Budapesten ta- Hess András dúl
nuit, disszertációját a szómegértés élményéről [hesz] (XV. sz.) az első hazai nyomdász; Itáliában pe,
írta. A 20-as évektől pályaválasztási tanácsadót ismerkedett meg a nyomdászattal, s Karai László kő;
vezetett. Reklámpszichológiával is foglalkozott. alkancellár hívására jött Budára nyomdát alapíta- nö\
1945-től az óvodai nevelés, a gyermeklélektan ni. 1473 tavaszán adta ki az első hazai nyomott kát
volt fő kutatási és tevékenységi területe. könyvet: Chronica Hungarorum (A magyarok kró- hel
Herman Ottó nikája) címmel. Ezt két gör. munka lat. fordítása bic
(1835-1914) a néprajz és a természetrajz tudósa, követte. A szép kivitelű könyveket valószínűleg ~ mo
sokoldalú közéleti személyiség; volt entomoló- halála miatt nem követték továbbiak. bő;
gus-*, Lengyelországban szabadságharcos, ál- Hess, Rudolph hel
latpreparátor, függetlenségi párti képviselő. Ku- [hesz rudolf] (1894-1987) ném. náci politikus; az bio
tatta a Mo.-i faunát, a népi foglalkozások, mester- első világháború után a szocialistákhoz csatlako- Vac
ségek néprajzát. Ez utóbbihoz kapcsolódtak kuta- zott, de a bajor tanácskormány bukása után szél- mu
tásai a magy. pásztorok szókincséről. Szenvedé- sőjobboldali lett, hamarosan Hitler közeli bizal- átlí
lyes ismeretterjesztő, harcos materialista volt. masa. 1934: a náci kormány tagja; 1939: Hitler és hél
Hermész Göring után a harmadik ember. 1941-ben máig a I
a gör. mitológiában a tolvajlás és a kereskedelem tisztázatlan okokból Angliába repült, s fogságba esi
istene, emellett a lant feltalálója; apja Zeusz. került. Háborús bűnösként fogházban halt meg. rét
A rómaiak saját Mercurius-» istenükkel azonosí- Hésziodosz zer
tották. az i. e. 7. sz.-ban élt gör. költő, akinek Munkák és bér
Heródes napok c. műve a gör. társadalomfejlődés fontos hét
Nagy (i. e. 73-4) Judea királya; a római szenátus- útjelzője. hét
tói kapta e rangot, amelyet a lakosság csak von a- Heszperidák a H
kodva, erőszak hatására fogadott el. Fia, ~ Anti- nimfák a gör. mitológiában, Atlasz és Heszperia Sőt
pas-» követte a trónon. lányai, ök őrizték egy sárkány segítségével a ráh
Heródes Antlpas Heszperidák kertjét - valahol távol, nyugaton -, s Hel
[-pasz] Nagy Heródes fia, Galilea és Perea ural- benne Héra istennő aranyalmáit. j. e
kodója (i. e. 4-i. sz. 39); bátyja korábbi feleségét, Hesztia má
Herodiást vette feleségül, s lefejeztette Kereszte- a gör. mitológiában Zeusz-» testvére, a házi tűz- ^od
lő Szt. Jánost, aki ezt a tettét bírálta. hely istennője. me
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Hetényi Imre
(1871-1946) főkapitány-helyettes ; újságíróból lett 
detektív. A 20-as évektől a politikai ügyekre sza
kosodott, s a politikai rendészet főnökeként fejez
te be pályáját 1936-ban. Megírta emlékiratait.
heterociklusos vegyület
olyan gyűrűs vegyület, amelynek felépítésében 
egy vagy több szénatom helyén nitrogén-, oxigén
vagy kénatomot találunk, (gör.-lat.)
heterogénba
bioi. a kopulációnak-» az a fajtája, amikor az 
ivarsejtek különböznek egymástól. A hímegyed 
hímivarsejtet (spermium, mikrogaméta), a nő
egyed petesejtet (makrogaméta) hoz létre, és 
ezek olvadnak össze. A ~ a moháktól kezdődően 
az összes növényre, ill. lényegében az összes 
többsejtű állatra jellemző, 
heterogén
1. különnemű részekből álló, kevert, vegyes.
2. (kém.) ~ reakció szilárd anyagok felületén 
lejátszódó reakció, ha a reagens (pl. gáz) nem tud 
behatolni a szilárd anyag belsejébe; pl. felületi 
oxidáció, (gór.)
heteronómia 
idegenelvűség. (gór.) 
heterotróf szervezetek
bioi. nem önálló táplálkozású szervezetek, me
lyek környezetükből az autotróf szervezetek-» ál
tal már felépített szerves anyagot veszik fel, ezen 
anyagok egy részét lebontják, és így a felszaba
duló kém.-i energiát használják fel, másik részét 
pedig saját testük anyagaivá alakítják át. A ~ 
közé soroljuk az állatokat és az embert, vmint a 
növények közül az élősködőket, a korhadékbontó- 
kat és a rovaremésztőket. 
heterozigóta
bioi. olyan diploid egyed, amelynek homológ kro
moszómáiban vmely gén allélformái, tehát külön
böző változatai találhatók.
heterózishatás
bioi. az a jelenség, amikor a heterozigóták-» egy 
vagy több mennyiségi jelleg tekintetében felül
múlják homozigóta szüleik megfelelő jellegeinek 
átlagát, esetleg a jobbik szülő színvonalát is.
hét szabad művészet
a középkori iskolák tanulmányi anyaga (ókori 
eszményeket követve): grammatika, dialektika, 
retorika (e három alkotja a triviumot-»), számtan, 
zene, mértan, csillagászat (quadrivium-*). Elv
ben minden tárgyat egy évig tanultak, így az isk. 
hét éves volt. (Septem artes liberales: lat.) 
hétszemélyes tábla
a Habsburg-uralom idején a kiegyezésig a legfel
sőbb fellebbviteli bíróság, amelynek tagjait a ki
rály nevezte ki.
Hettita Birodalom
i. e. 1700 körül alakult ki és egy évszázad múlva 
már nagyhatalom: megdöntötte az Újbabiloni Bi
rodalmat (-»Babilon). Kb. 1200 körül döntötték 
meg az ún. „tengeri népek”.

Héttorony
Jedikulé; a régi Bizánc erődrendszeréhez tartozó 
épületcsoport, amelyet a várost elfoglaló törökök 
részben tömlöcnek, részben irattárnak, raktárnak 
használtak. Tömlöce hírhedt volt az oda zárt hadi
foglyok miatt. Török Bálint börtöne is a ~ volt. 
heurisztikus program
sz.tech. azon programok gyűjtőneve, amelyek fő 
ismérve: nem az előre pontosan meghatározott 
algoritmus szerint meghatározott végrehajtás, 
hanem az ismételt próbálkozások révén szerzett 
ismeretanyagnak is döntő befolyása van az ered
ményre. Tulajdonképpen tanulási folyamatról s 
az abból nyert ismeretek alapján hozott (előre 
nem látható kimenetelű) döntéshozatalról van 
szó. Napjaink jelentős kutatási területe.
Hevesy György József
(1885-1966) magy. származású neves fizikus; Bu
dapesten, Berlinben tanult, 1911-1913-ban Man
chesterben Rutherford mellett dolgozott. A hábo
rú után Budapesten professzor, a Tanácsköztár
saság bukása után emigrált. Németországban, 
Dániában, a háborútól kezdve Svédországban élt, 
s a radioaktív izotópok felhasználását kutatta. 
Egyik módszerével radioaktív izotópok juttathatók 
a szervezetbe, és nyomon is követhetők. Kimutat
ta, hogy az élő szervezet építőelemei dinamikus 
állapotúak, s a biokémiai folyamatok során foko
zatosan kicserélődnek. Az aktivációs analízis-» 
módszerének megteremtője, a hafnium elem fel
fedezője. Munkásságáért 1944-ben Nobel-díjat 
kapott, 
hévíz
forrásvíz, amelynek hőmérséklete általában a 
hely évi átlaghőmérsékleténél (nálunk viszont 
20 °C-nál) több. Gyógyhatását, energiáját haszno
sítják.
hexadecimális
sz. tech., tizenhatos számrendszerbeli. Itt a szá
mok jelölése 0...15-ig: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, 
B, C, D, E, F. A decimális számoktól való megkü
lönböztetés megkönnyítésére jelzéssel (pl. $) 
szokták ellátni a hexadecimális jelölésmódot: pl. 
$FF = 255. 
hexameter
időmértékes vers: „hatlábú vers”, amelynek lá
bai vagy daktilusok (egy hosszú, két rövid szó
tag), vagy spondeusok (két hosszú szótag). Az 
ötödik láb csak daktilus lehet. Példa: Régi di/ 
csősé/günk hol / késel az / éji ho/mályban? 
-»verssorok, (lat.)
Heydrich, Reinhard
(1904-1942) náci ném. politikus; a náci mozga
lomban kétes üzelmek után (pártpénzeket sik
kasztott) a politikai rendőrség, a Gestapo egyik 
vezetője lett. Megszervezte az országos besúgó 
hálózatot. 1941-től Prágában, majd Párizsban is 
ártatlan túszok százait végeztette ki; Prágába 
visszatérve cseh hazafiak bombája ölte meg. 
A Gestapo bosszúja Lidice falu elpusztítása volt.



Heyerdahl, Thor
(sz. 1914) norvég néprajztudós, utazó; nevét vi
lágszerte ismertté tette az általa vezetett Kon-Tiki 
expedíció: könnyű balsafából készült egyszerű 
tutajon, az áramlatoktól sodorva kelt át Dél- 
Amerika partjaitól az óceán közepén fekvő Hús- 
vét-szigetekre (1947). Ezzel igyekezett bizonyítani 
azt a feltevését, hogy a sziget ősi kultúrájához 
hozzájárultak Déi-Amerikából induló hajósok.
HH
műsz. hosszúhullám. A 150...285 kHz közötti frek
venciatartomány elnevezése, melyet főként a mű
sorszóró rádióadók, valamint hajók stb. használ
nak. A hullámhossz: 2000... 1052,63 m.
Hiador
-»Jámbor Pál.
hibás teljesítés
-»szavatosság
hibrid
bioi. két genotípusában különböző szülő utódja.
hibridizáció
-»keresztezés.
hibridkukorica
bioi. a heterózishatást-» kihasználó nagy termés
hozamú kukoricafajta. A magját minden évben 
újra elő kell állítani.
hibridnemzedék
bioi. a keresztezést-» követő utódnemzedék-».
hibrid számítógép
sz.tech. olyan elektronikus számítógép-», amely 
analóg-» és digitális-» elven működő áramkörö
ket egyaránt tartalmaz, a két típus előnyeinek 
egyesítése céljából. Az analóg gépek előnye pl. 
az elérhető igen gyors működés, az egyszerű 
felépítés, míg pl. a digitális gépek pontossága 
jóval nagyobb lehet stb. Ipari szabályozási folya
matokban gyakori megoldás, 
híd az agytörzsben
bioi. agyvelőrészlet, mely összeköti a nyúlt- 
agyat-» és a középagyat-». Fontos vegetatív ref
lexközpont. (Pl. itt található a légzés felsőbb köz
pontja.)
hidegháború
ellenséges feszültség és háborús készülődés a 
második világháborúban győztes országok: a 
Szovjetunió és a nyugati hatalmak közt. Churchill 
fulto ni beszéde-» szólt először a „vasfüggönyről" 
s a Szovjetunió hatalma korlátozásának szüksé
gességéről. A ~-ban kirobbant helyi konfliktusok 
mindig fenyegettek a nagyhatalmak közti „forró
háború" veszélyével, 
hidratáció
kém. folyamat, amelynek során az oldódó ionok 
a vízmolekulákhoz kapcsolódnak; mindig hőle
adással járó folyamat.
hidrodinamika
a fiz.-ának az az ága, amely a víz és más folyadé
kok mozgásának törvényszerűségeivel foglalko
zik. (gör.)

hidrofil kolloidok
vízvonzó kolloidok, melyek részecskéi vízmole
kulákat adszorbeálnak a felületükön, így hidrát- 
burok alakul ki, mely mechanikusan megakadá
lyozza a részecskék összetömörülését. A fehér
jék és a nukleinsavak ~-at képeznek, 
hidrofób kolloidok
víztaszító kolloidok-», a részecskék felületén fő
képp ionok adszorbeálódnak. A hasonló kém.-i 
természetű és megegyező adszorpcióé-» képes
ségű részecskék azonos töltésűek, ezért taszítják 
egymást, ami megakadályozza összetömörülésü- 
ket.
hidrogénatom
egy protonból és egy elektronból áll. Méretét a 
Coulomb-vonzás és az elektron-hullámcsomag 
szétfőlyásának-» egyensúlya alakítja ki. Alapálla
potának állapotfüggvénye csomómentes és 
gömbszimmetrikus. Az elektron megtalálási való
színűsége az atommag helyén a legnagyobb, ki
felé haladva fokozatosan csökken. A gerjesztett 
állapotok sugara a főkvantumszám négyzetével 
egyenesen, energiája pedig fordítottan arányos. 
A gerjesztett állapotok energiája jó közelítéssel 
független a mellékkvantumszámtól (-»Balmer- 
sorozat, -»Lymann-sorozat). 
hidrogénbomba
fúziós-» energiát hasznosító atomfegyver. Nuk
leáris töltetét a hidrogénnek valamelyik izotópja 
alkotja. A fúzió csak igen magas (kb. tízmillió 
fokos) hőmérsékleten indul be, amelyet a ~ba 
helyezett kisebb atombomba-» felrobbantásával 
érnek el. A felszabaduló energia többszöröse az 
atombombánál kapottnak, 
hidrogénkötés
hidrogénatomok és más atomok (pl. oxigén) kova
lens kötése esetében az erősen elektronegatív 
másik atom a szomszédos molekula hidrogén- 
atomjához is (gyengébben) kötődik; e kötést 
(amelynek következménye a halmazállapot adott 
formája is) a magasabb hőmérséklet felbontja, 
hidrolízis
sók vizes oldatában fellépő reakció, amelynek 
során a vízmolekula protont ad át a só anionjá
nak-», vagy protont vesz fel a só kationjától-». Az 
oldat savas vagy lúgos kémhatásúvá lesz. (gör.)
hidrosztatikai nyomás
gravitációs térben-» nyugvó folyadékban, adott 
mélységben a folyadék súlyából származó nyo
más, mely a felszíntől való távolságnak, a nehéz
ségi gyorsulásnak és a folyadék sűrűségének 
szorzata.
hidrosztatikai paradoxon
gravitációs térben-» a tetszőleges alakú, de azo
nos alapterületű, sík fenekű edény fenéklapjára 
ható erő csak a folyadékoszlop magasságától 
függ, és nem függ az edényben lévő folyadék 
mennyiségétől, 
hidzsra
Mohammed-» „futása", tkp. áttelepedése Mekká-
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bői a mintegy 300 km-re lévő Medinába, 622-ben. 
A mekkai befolyásosok nem mutattak hajlandósá
got tanai elfogadására; később azonban, medinai 
híveire támaszkodva, félig erőszakkal, azokat is 
híveivé tette, (ar.) 
hierarchia
1. olyan hatalmi rendszer, amelynek képviselőit 
vallási szentesítés erősíti meg. 2. papi uralom.
3. átv. hatalmi rendszer, amelyben szigorúan sza
bályozott alá- és fölérendeltségi viszonyok van
nak. 4. egyházi ~ : a katolikus egyház papi szer
vezete, érsekek, püspökök, papok stb. együttese. 
5. a technikai rendszer részeinek tartalmazási 
reláció szerinti kapcsolata, 
hierarchikus
szervezet szigorú alá- és fölérendeltségi viszo
nyokkal.
hieratikus
mn. tkp. papi; az egyiptomi templomokban hasz
nálatos, leegyszerűsített hieroglif-» írás. (gör.)
hieroglif
fn. tkp. szent véset; az egyiptomiak képírásból 
kifejlesztett, bonyolult írásrendszere, amelyben 
egy-egy leegyszerűsített ábra szót, fogalmat, szó
tagot vagy mássalhangzót jelez. Az i. e. 4. évez
redtől az 1.-ig használták. Egyszerűsített változa
ta a hieratikus-» írás; későbbi folyóírás-változata 
a démotikus-», (gör.)
Hieronimus 
-»Jeromos, Szt.
Hi-Fi
(= High Fidelity) [hi-fi, háj fideliti] műsz. nagy 
hűségű, élethű. Elsősorban a hangtechnikában 
alkalmazott kifejezés a hanginformációt igen jó 
minőségben, szinte alig észrevehetően kis hibá
val visszaadó berendezések megnevezésére. 
A megjelölés csak szabványban rögzített és meg
lehetősen szigorú normák teljesítése esetén 
használható.
Hi-Fi torony
műsz. olyan készülékegyüttes elnevezése, 
amelynek részei egyenként is és együtt az egész 
rendszer is teljesíti a Hi-Fi-» előírásokat, elrende
zésük pedig (a méréstechnikai összeállításoktól 
átvett) emeletes, fiókszerű, 
high tech
(= high technology) [háj teh; háj tihnolodzsi] 
műsz. fejlett, magas szintű technológia, gyártási 
eljárás. Napjainkban terjedő gyártási irányzat, 
amely korunk legkorszerűbb vívmányainak alkal
mazását jelenti, a teljes gyártási folyamatra értel
mezve. Nagyfokú automatizációt, számítógépve
zérlésű, robotizált gyártórendszert éppúgy jelent, 
mint számítógéppel segített tervezést (CAD-», 
CAM-»), 
higrométer
a levegő relatív-» vízgőztartalmát mérő műszer, 
(gör.)
Hikádé Aladár
(1888-1970) kommunista harcos; mint villanysze

relő 1905-től vasas szakszervezeti és SZDP-tag 
volt. 1914-ben a háború ellen agitált; 1915-ben 
letartóztatták. A KMP egyik alapítója volt; mint 
budapesti fővádbiztost az ellenforradalom 8 évre 
ítélte. A SZU kicserélte, s fontos beosztásokat 
kapott. 1955-ben tért haza, harcolt az ellenforra
dalmárok ellen, s a munkásőrség tagja volt halá
láig.
Hildebrand-ének
ófelnémet hősi eposz, eredetileg langobárd nyel
ven. Hőse ifjú harcos, aki egy másik csapat pa
rancsnokaként saját apjával kerül szembe; kettő
jük szópárbaját, majd tragikus párbaját írja le a

Hild János
(7-1811) építőművész, a József nádor által szer
vezett pesti Szépítő Bizottság vezetője, a Lipótvá
ros megtervezője, ~ József apja.
Hild József
(1789-1867) építőművész; apját, ~ Jánost követ
ve Pest legtöbbet foglalkoztatott reformkori építé
sze lett. Több mint 900 épületet tervezett Pesten 
klasszicista, majd a 60-as években romantikus 
stílusban; ezek közül több száz ma is áll, mint a 
régi Pest jelképe. Számtalan lakóház és villa mel
lett az esztergomi s a pesti bazilikát, az egri szé
kesegyházat is tervei szerint emelték. 
Hillebrandt, Franz Anton
[fránc] (1719-1797) osztrák építőművész, aki 
azonban főleg Mo.-on alkotott, korábban késő
barokk, majd korai klasszicista stílusban. Főleg 
egyházi épületeket tervezett, de az ő műve volt 
néhány főúri palota s a pozsonyi palota új szár
nya, valamint a budai országgyűlési épület, a 
pesti ném. színház terve.
Himmler, Heinrich
(1900-1945) náci rendőrfőnök, politikus; a nácik
hoz korán csatlakozott. 1929-ben az SS parancs
noka, 1933-ban a Gestapo megszervezője, Hitler 
egyik legközelebbi munkatársa. A körülzárt Ber
linben halt meg. 
himnikus
himnusz-» jellegű.
hímnősség
bioi. az a jelenség, amikor az egyedek neme 
viszonylagos, hímivarsejteket és petesejteket is 
termelnek. A hímnős fajoknál a szinte az egész 
élővilágra jellemző kétnemű fejlődési lehetősé
get nem korlátozzák realizátor anyagok, 
himnusz
1. Istent dicsőítő, magasztos vallási ének. 2. ált. 
dicsérő ének. 3. az országok hivatalos nemzeti 
dala. (gör.)
hímvessző
bioi. a férfi külső nemi szerve, mely érékeiékor-» 
alkalmas a hüvelybe való behatolásra, és az on
dónak a női belső nemi szervekbe való lövellésé- 
re. A rajta keresztülhaladó húgycső az ejakulá
ció-» mellett a vizelet kiürítésének is szerve.
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Hindenburg, Paul von
[fon] (1847-1934) porosz hadvezér; 1914 őszén 
már nyugállományból helyezték a keleti ném. 
hadsereg élére, s több vereséget mért az oro
szokra. Tévedései azonban hozzájárultak a hábo
rú elvesztéséhez. 1925-ben, majd másodszor 
1932-ben a Ném. Köztársaság elnökévé választot
ták, s rövidlátásával az aggastyán megkönnyítet
te a náci hatalomátvételt, 
hiper-
(igekötőként, képzőként) fölötte erős, túlzott, 
(gör.)
hiperbola
1. geom. kúpszelet; (kettős) görbe, amely akkor 
keletkezik, ha kettős kúpot, tengelyével a kúp 
félnyílásszögénél kisebb szöget bezáró, a csú
cson át nem haladó síkkal metszünk; a görbék 
minden pontjától a két gyújtópontig mért távolsá
gok különbsége állandó. 2. írod. túlzott hasonlat, 
(gör.)
hipergeometrikus eloszlás
az Ç valószínűségi változót N, M, n (ahol N, M, n 
pozitív egészek, n<N és M<N) paraméterű hi
pergeometrikus eloszlású változónak nevezzük, 
ha Ç lehetséges értékei a 0,1, 2,..., n számok, és

/м\/n-m\

(k — 0, 1, 2, ..., n).
Ha egy urnában M fehér és N-M piros golyót 
helyezünk el, és kihúzunk véletlenszerűen (visz- 
szatevés nélkül) n golyót, akkor a kihúzott golyók 
között lévő fehérek száma hipergeometrikus 
eloszlású valószínűségi változó, 
hipnotikus
hipnózissal kapcsolatos.
hipnotizőr
hipnózist előidéző személy, (fr.)
hipnózis
1. félig alvó, félig öntudatlan állapot, a ~ ban lévő 
személy a hipnotizőr-* utasításait végrehajtja. 
Nem hajt azonban végre olyat, amit (erkölcsi vagy 
más okokból) éber állapotban nem tenne meg. 2. 
az ilyen állapot előidézése, ill. létrehozásának 
tudománya, (gör.) 
hipocentrum
geol. rengésfészek; a földrengéshullámok kipat
tanásának helye a Föld mélyén. A legnagyobb 
mélység 700 km. körül van. -»-Epicentrum, (gör.- 
lat.)
hipochonder
hipochondriában-* szenvedő.
hipochondria
képzelt betegség ; lelki betegség, amelynek szen
vedő alanya magán különböző betegségek tüne
teit véli észrevenni, vagy betegségét sokkal sú
lyosabbnak véli a valóságosnál, (gör.)

hipofízis
bioi. a gerinces állatok és az ember központi 
jelentőségű belső elválasztású mirigye-», mely a 
hipotalamusszal-» működési egységet alkot (hi- 
potalamo-hipofízis rendszer-»). Hormonjai az 
embernél : növekedési hormon-», pajzsmirigy- 
serkentő hormon-», mellékvesekéreg-serkentő 
hormon-», tüszőserkentő hormon-», sárgatest
serkentő hormon-», tejelválasztást serkentő hor
mon-», oxitocin-», vazopresszin-». 
hipofízis óriás
gerinces állatoknál és az embernél a növekedési 
hormon túltermelődése miatt kialakuló arányos 
óriásnövés.
hipofízis törpe
bioi. embernél és gerinces állatoknál arányos 
törpenövés, melynek oka a növekedési hormon 
csökkent termelődése.
hipokrízis
képmutatás; 1. olyan (főleg erkölcsi) tulajdonsá
gok megjátszása, amelyek az érintettből hiányoz
nak. 2. a valóságosnál jobbnak vagy vallásosabb
nak mutatkozás. (gör.) 
hipotalamo-hipofízis rendszer 
gerinces állatoknál és az embernél a hipotala- 
musz-» és a hipofízis-» működési egysége. Em
bernél a hipotalamusz serkentő (releasing) és 
gátló (inhibiting) faktoraival befolyásolja a hipofí
zis-» elülső lebenyének működését. A hipofízis 
hátulsó lebenyének és a hipotalamusznak a kap
csolata idegi. A hipofízis idegi és hormonális úton 
visszahat a hipotalamusz működésére. (Negatív 
visszacsatolás), 
hipotalamusz
látó telep alatti rész, köztiagyrészlet, mely idegi 
és hormonális úton szabályozza a vegetatív ideg- 
rendszer-» és részben a belső elválasztású miri
gyek rendszerének-» működését.
Hipparkhosz
1. (i. e. kb. 160-125) Alexandriában működő gör. 
csillagász, aki meghatározta a Föld és a bolygók 
mozgását, az év pontos hosszát, s katalógust ké
szített az állócsillagokról. 2. -»Peiszisztratosz.
Hippokratész
(i. e. 460-377?) az ókor hagyományteremtő görög 
orvosa. Azt tanította, hogy a gyógyulást egyetlen 
isten sem befolyásolja. Nagy jelentőséget tulajdo
nított a szervezet gyógyulóképességének, azt ta
nította: az orvos szerepe hagyni, hogy a termé
szet maga végezze el a gyógyítást. Hippokratész- 
nek tulajdonítják a ma is az egész világon hasz
nálatos orvosi esküt.
Hippolit
Estei (1479-1520) bíboros; Mátyás király eszter
gomi érsekké tette hatéves korában (felesége, 
Beatrix unokaöccse volt), csupán, hogy bebizo
nyítsa a pápának, hogy az egyházi posztok betöl
tése az ő joga. 13 évesen aztán bíborossá nevez
ték ki; Mátyás halála után egri érsek, majd bíbo
ros Itáliában. Két természetes fiáról tudunk.
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hirdetmény
közérdekű közlés, polgári ügyekben felhívás bi
zonyos igények bejelentésére olyan hatállyal, 
hogy a bejelentésre kitűzött határidő elmulasztá
sa az igény elvesztését vonja maga után, pl. elve
szett takarékbetétkönyv vagy okirat megsemmisí
tését.
Hirohito
(1901-1989) japán császár (1926-tól); uralmának . 
első évtizedeiben mint isteni lény uralkodott, de 
valójában a vezérkar és a háborús párt bábja
ként. A japán fegyverletétel után kidolgozott felté
telek szerint megszűnt isteni uralkodó lenni, s 
gyakorlatilag a kormányra bízza a politikát, míg 
maga oceanológiával foglalkozik szívesen. Hét 
gyermeke van.
Hirosima
japán város, amely felett a második világháború 
végén az első atombomba robbant: 1945. augusz
tus 6-án oldották ki a bombát, amely percek alatt 
tízezreket pusztított el. Sokan évek múltán pusz
tultak el a sugárzás következtében. Három nap 
múlva Nagaszaki felett robbant bomba. Japán 
hamarosan kapitulált.
Hirossik János
(1887-1950) kommunista harcos; 1910-ben aláírta 
az SZOP vezetőségét megalkuvással vádló iratot, 
ezért fegyelmit kapott. A KMP alapító tagja, titká
ra volt, a Központi Munkástanács tagja, a Szlovák 
Tanácsköztársaság népbiztosa. Bécsbe emigrált,
1925-ben КВ-tag, később az Inprekorr-* munka
társa, 1942-ben hazatért, és részt vett az ellenál
lásban. 1945-től visszavonultan élt. 
hírvivö-RNS
bioi. messenger [meszendzser] RNS, mRNS, 
olyan ribonukleinsav, amely meghatározza vmely 
fehérje vagy fehérjék szerkezetét. A DNS-ben tá
rolt információ a ~-be íródik át (transzkripció-*). 
Az információt a ~ a sejtmagból a riboszómák- 
hoz viszi, ahol lefordítódik (transzláció-*) a fehér
jeszintézisben részt vevő aminosavakra. 
história
1. történelem. 2. történet, (lat.)
historikus 
történetíró, (lat.)
historizáló stílus
romantikus építészeti irányzat, amely régi vagy 
egzotikus építészeti stílusok elemeit vegyíti a mo
dernebb elemekkel, (lat.)
hiszterézis
két összetartozó fizikai mennyiség olyan kapcso
lata, amelynél az „előélet” is számít. Pl. állandó 
mágnesek mágnesezésekor fellépő jelenség.
Hitchcock, Alfred
[hicskok] (1899-1980) igen híres amerikai filmren
dező; különösen a bűnügyi filmek területén érvé
nyesült tehetsége.
hitel
kölcsönös szolgáltatások nem egyazon időpont
ban történő teljesítése, feltétele a hitelképesség.

Hitel
Széchenyi István-* nagyhatású könyve (1830), 
amelyben az ősiség-* megszüntetését, a nem 
nemesek földbirtoklási jogát s az általános adófi
zetési kötelezettséget hirdette meg, mint az or
szág felemelkedésének feltételét; bebizonyította, 
hogy ezek a földbirtokosok ésszerű gazdálkodá
sának is feltételei. Nagy érdeklődés fogadta a ~t, 
de éles ellenvélemények is elhangzottak. ->Világ. 
hiteles hely
a középkorban káptalan-* vagy szerzetesi kon- 
vent (gyülekezet), saját pecséttel, amely okirato
kat állított ki, hitelesített, hiteles másolatot készí
tett róluk, vagy kívánságra megőrzött.
hitelesítés
azoknak a formákban alkalmazása, amelyek va
lamely irat hitelességét kétségtelenné teszik, pl. 
bíróságnál a határozatok kiadmányain pecsét, 
aláírás vagy hitelesítési záradék.
hitelezés
pénznek, árunak vagy valamely szolgáltatásnak 
azzal a feltétellel való átadása, hogy az ellenszol
gáltatás bizonyos idő múlva történik.
hitelezési csalás
az elkövető mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben 
tart, hogy tőle hitelt eszközöljön ki, pl. vendéglő
ben abban a tudatban fogyaszt, hogy nem fog 
fizetni.
hitelképesség
az adós azon képessége, hogy tud-e és akar-e 
kötelezettségének eleget tenni, illetőleg kénysze- 
ríthető-e a hitelfeltételek betartására.
hitellevél
az utalványozásnak egyik faja, amikor az utal
ványt kiállító felhatalmazást ad arra, hogy a hitel
levél birtokosa pénzt vehessen fel.
Hitler, Adolf
(1889-1945) a ném. nácik vezére; az osztrák ~
1914-től ném. katona volt, 1919 után a náci párt 
tagja, majd vezetője lett. 1923-ban Münchenben 
puccsot kísérelt meg. Hatalomra kerülve (1933) a 
háborúra készült, s azt 1939-ben ki is provokálta. 
Módszereit a „villámháború” és a terror: a leigá- 
zottak és a zsidók irtása jellemezte. Az ostromlott 
Berlinben öngyilkos lett.
Hobsbawm, Eric John
[hobszbaum érik dzson] (sz. 1917) ang. történet
író; az ipari forradalom és a polgári forradalmak 
korszakáról írt könyvei sokoldalú és életteli képet 
adnak a közeli múltról.
Hochhuth, Rolf
(sz. 1931) ném. író, drámaíró; különösen a közel
múlt drámai töltésű eseményeiről írt darabjai 
arattak nagy sikert, így a XII. Piusról írt A helytartó 
c. dráma (1963).
Hock János
(1859-1936) politikus, katolikus pap; mint szabad
elvű, majd ellenzéki, Károlyi-párti képviselő és 
szónok, Tisza politikájának ellenzője vált népsze
rűvé. 1918 októberében a Nemzeti Tanács elnöke



lett. A Tanácsköztársaság kikiáltása után emig
rált, és 1933-ig Európában, Amerikában élt. Éle
sen bírálta az ellenforradalmi rendszert, ezért 
hazatérése után börtönre ítélték.
Hódító Vilmos 
-►Vilmos, I.
Hodzsa, Enver
(1908-1986) albán írással Hoxha; albán politikus, 
partizánvezér. Albánia miniszterelnöke (1954-ig), 
az albán kommunista párt főtitkára.
Hoffmann, Ernst Theodor
[ernszt] (1776-1822) ném. ügyvéd, zeneszerző, 
végül író ; groteszk és félelmetes elbeszéléseivel, 
meséivel lett világhírű.
Hofmannsthal, Hugo von
[-mannsztal fon] (1874-1929) osztrák költő, szín
műíró; a századforduló népszerű költőiéként ő 
írta Richard Strauss Rózsalovagjának szöveg
könyvét, s színpadra vitt új felfogásban régi dara
bokat is.
Hogarth, William
[hogart viliem] (1697-1764) ang. grafikus, karika- 
turista; kora társadalmi visszásságainak páratlan 
feltárója. Könyvillusztrátorként kezdte, de szatiri
kus metszetei hozták meg számára a sikert. 
A szépség elemzése c. munkájában megkísérelte 
esztétikai nézeteinek kifejtését, 
hóhatár
a magasabb hegységeken, alacsony hőmérsékle
ten a csapadék hó formájában hull, s nyáron sem 
olvad el; a ~ az állandó hó alsó határa az adott 
helyen.
Hohenstaufok
svábországi ném. uralkodócsalád, amely 1138— 
1254 között a császári trónt is birtokolta. Felemel
kedésük a 11. sz. közepén kezdődött. Támogatták 
a frank dinasztia tagjait az invesztitúraharcban->. 
A császári trónon súlyos harcot folytattak vetély- 
társaikkal, a Bajorországot és számos más tarto
mányt birtokló welfekkel-».
Hohenzollern
ném. dinasztia, amelynek ősei a 11. sz.-tól foko
zatosan emelkedtek délkelet-ném.országi alig is
mert nemesekből gr.-i, majd a 17. sz.-ban porosz 
választófejedelmi, a I8. sz.-tól királyi méltóságra, 
végül 1870-től 1918-ig az egyesített Németország 
császárait adták. A dinasztia egyik ága uralkodott 
Romániában 1866-1947. dec. 30. közt.
Holbach, Paul Henri baron d'
[pól anri] (1723-1789) a fr. felvilágosodás egyik 
legkiválóbb filozófusa; A természet rendszere 
(1770) c. munkája következetes materialista állás
pontot fejt ki. Népszerűek voltak a társadalom
mal, az erkölccsel foglalkozó művei is.
Holbein, Hans id.
[hansz] (kb. 1460-1524) ném. festő; az itáliai rene
szánsz művészet hatását is mutató műveire a 
természetes színek s közérthető kifejezésmód 
jellemző.

Holbein, Hans if).
[hansz] (1497-1543) az id. ~ fia; könyvillusztrá
tor, majd portréfestőként vált híressé. 1526-tól 
Angliában dolgozott, számos portrén örökítette 
meg a kor ang. arisztokráciáját.
holdnaptár
a hónap eredetileg az újholdtól újholdig tartó idő 
volt; az erre alapozott naptár a ~. Egy napévben 
azonban 12-nél több, 13-nál kevesebb holdhónap 
van, ezért a ~ban a 12 hónaphoz időnként egy 
szökőhónapot tesznek (pl. a zsidó naptárban), 
vagy az év rövidebb a napévnél (pl. a mohame
dán naptárban), 
holdutazás 
-►Apollo 11.
Holland Kelet-indiai Társaság
két évvel az Angol Kelet-indiai Társaság után, 
1602-ben alakult; hamarosan kiszorította a portu
gálokat a virágzó fűszerkereskedelemből. Indiá
ban az angolok maradtak fölényben, de a Fűszer
szigeteken hatalmas holland gyarmatot szerve
zett, s az onnan származó óriási vagyon Hollan
diát gazdasági világhatalommá tette.
Hollán Ernő
(1824-1900) hadmérnök, honvédtiszt; Bécsben ta
nult. 1848-ban Szenttamásnál és Fehértemplom
nál kitűnt hősiességével, ezért őrnagyi rangot 
kapott; erődítéstervei is igen eredményesek vol
tak. 1849 után börtönbe került, kiszabadulva a 
nagy vízrendezési és vasútépítési munkákon dol
gozott. Széchenyi István egyik bizalmas embere 
volt a döblingi években.
Hollós Korvin Lajos
(1905-1971) baloldali költő, író; a Korvin nevet 
Korvin Ottó-» emlékére vette fel. Műszerésznek 
tanult, 17 éves korától közölte írásait. Szavalókó
rusokat szervezett, verseket írt számukra. A 30-as 
években nyolcszor tartóztatták le, ötször ítélték 
börtönre. Versei nagyon népszerűek voltak a 
munkásmozgalomban. 1945 után újságírással is 
foglalkozott, megírta emlékezéseit.
Hollósy Simon
(1857-1918) festőművész; magy. érzelmű örmény 
család fia. Budapesten, Münchenben tanult, ko
rán szembefordult az ottani akadémikus! irány
zattal, s a fr. festők életszerű stílusát követte. 
1886-ban nyitott magán festőiskoláját 1896-ban 
Nagybányára telepítette: ez lett a nagybányai isk. 
alapja. A telet azonban mindig Münchenben töl
tötte. Tájképei az impresszionizmus hatásáról ta
núskodnak, 
holocén
-►negyedidőszak; földtörténeti jelenkor.
holtnak nyilvánítás
eltűnt személyt bírósági határozattal holtnak le
het nyilvánítani, ha eltűnésétől számítva öt év 
eltelt anélkül, hogy életben létére utaló bármilyen 
adat ismeretes volna.
hólyagcsíra
az állatok csíraállapota, mely a szedercsírából-*
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a belső sejtek fokozatos elhalásával alakul ki. 
A ~ falát egyetlen sejtréteg alkotja.
hólyagszem
a lábasfejűek és a gerinces állatok, vmint az em
ber szeme.
Hóman Bálint
(1885-1953) történész, politikus; Budapesten ta
nult, az Országos Széchényi Könyvtár, majd a 
Nemzeti Múzeum igazgatója, a középkori magy. 
történelem egy. tanára, 1932-1942 közt megszakí
tással vallás- és közoktatásügyi miniszter. A ko
rábbi pénz- és gazdaságtörténeti munkáinak po
zitivizmusát később a szellemtörténeti irányzat 
váltotta fel. 1946-ban háborús bűneiért elítélték, 
homeopátia
az ókori gyógyászat egyik irányzata; elve szerint 
„hasonló gyógyít hasonlót”, vagyis azzal a szer
rel kell gyógyítani, amely - nagyobb adagban - 
elő is tudja idézni a betegséget. Modern hívei az 
oltások példájára hivatkoznak; valójában az ősi 
mágikus elvek alkalmazásáról van szó. (gör.) 
homeosztázis
bioi. a belső környezet állandósága, mely az ál
landóan változó külső feltételek között az állatok 
és az ember sejtjei, sejtcsoportjai és szervei 
egyenletes működésének alapfeltétele.
Homérosz
az i. e. 9. sz.-ban élt gör. költő, énekes; őt tekintet
ték a Trója (llion) tízéves ostromát leíró Iliász és 
a Trója alól távoli hazájába visszatérő Odüssze- 
usz kalandjait elmondó Odüsszeia költőjének. 
Életéről semmit sem tudunk; neve századokkal 
későbbi forrásban bukkan fel. Kései elképzelések 
szerint vak dalnokként járta a gör. földet és maga 
adta elő eposzait. Hét város versengett szülővá
rosaként. Ma úgy tudjuk, hogy a két eposzt nem 
ugyanaz a személy írta.
Homo erectus
[erektusz] tkp. felegyenesedett ember. Közösségi 
élet, kőszerszámok és tűz használata, nagyobb, 
900 cm3 körüli agytérfogat jellemezte; a vértes- 
szőlősi emberlelet-* is hozzá sorolható, (lat.)
homogén
1. egynemű, egységes összetételű 2. kém. ~ re
akció a gázállapotú vagy oldott anyagok közti 
reakció, amely egyenletesen végbemegy a teljes 
adott anyagmennyiségben ; -»heterogén reakció, 
(gör.)
homo habilis
ügyes ember, korai ember, 1-3 millió évvel ez
előtt élt emberelődök. Agykoponya-űrtartalom : 
750 cm3.
homoiusion
[-iuzion] különlényegűség; az ókeresztény krisz- 
tológiai —* vitákban kialakult tan, amely a Fiúis
tent, Krisztust isteni személynek tekinti ugyan, de 
olyannak, aki az Atyától lett, s így vele nem egylé- 
nyegű. A ~ hívei közé tartozott Arius [-usz] püs
pök s a tőle eredő ariánus kereszténység. A ni- 
ceai zsinat-» a ~-t elvetette, -»homousion. (gör.)

homoki erdő
bioi. intrazonális, homok alapkőzeten tenyésző 
erdő. A buckatetők száraz, meleg lejtőin nyílt ho
moki tölgyesek és nyáras-borókás társulások, a 
magasabb vízszintú homokterületeken zárt ho
moki tölgyesek (zárótársulás-») találhatók, 
homoki gyepek
bioi. fátlan homokfelületeken kialakuló társulás, 
melyben az egyes szukcessziós-» lépéseknek 
megfelelő társulások az élőhely különböző ré
szein helyezkednek el. Ezek: zuzmók, mohák 
(pionír társulás-»), egyéves fajokból álló gyep 
(rozsnok, keserűfű, királydinnye), évelő fajokból 
álló nyílt homokpusztai gyep (magas csenkesz), 
zárt homokpusztai gyep (csenkesz, árvalányhaj). 
Később beerdősül: nyílt homoki tölgyes-zárt ho
moki tölgyes (zárótársulás), 
homológ DNS
a homológ kromoszómákban-» egymásnak meg
felelő, azonos DNS-szakaszok.
homológ kromoszómák
hasonló szerkezetű, azonos vagy hasonló géne
ket tartalmazó kromoszómák-», általában az 
egyik anyai, a másik apai eredetű.
homológ sor
kém. olyan azonos szerkezeti elemekből felépülő 
vegyületek sora, amelyekben két szomszédos tag 
molekulái egy metiléncsoportban különböznek 
egymástól, s tulajdonságaik is hasonlóak (pl. a 
normális szénláncú alkánok-»). 
homológ szervek
azonos alapszerkezetű szervek, amelyek segítsé
gével eltérő testalkatú, szervezeti sajátosságú és 
különböző életkörülmények között élő élőlények 
közös eredetét bizonyítani lehet. (Pl. ~ a denevé
rek szárnyai és a majmok mellső végtagjai.) 
Homo neandertalis
[-talisz] neander-völgyi ember (első maradványá
nak németországi lelőhelye után). Az egész óvi
lágban-» elterjedt, a mai emberhez termetre, 
agytérfogatra hasonló, fejlett életmódú emberfaj. 
A Homo sapiens-» megjelenése után eltűnt, (lat.) 
homorú lencse 
lencse-»
Homo sapiens
[szapiensz] tkp. „bölcs ember”; a ma élő ember
faj tudományos neve. Néhány tízezer év alatt be
népesítette az öt világrészt, (lat.)
homousion
[-zion] egylényegűség; az ókeresztény krisztoló- 
giai-» viták során kialakult egyik álláspont, amely 
Krisztust, a Fiúistent az Atyaistennel egylényegű- 
nek, öröktől fogva létezőnek tekintette; a niceai 
zsinat-» e tant elfogadta, s azóta ez az ortodox-» 
kereszténység egyik alapdogmája (Id. Madách: 
Az ember tragédiája), (gör.) 
homozigóta
bioi. olyan diploid egyed, amelynek vmely génje 
mindkét homológ kromoszómában azonos.
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Honecker, Erich
[-ker] (sz. 1912) az NDK államtanácsának elnöke 
(1976-1989).
honorácior
tkp. „köztiszteletben álló”; a nem nemesi eredetű 
értelmiségiek (orvosok, ügyvédek, mérnökök 
stb.) társadalmi rangja 1848 előtt. Sok tekintetben 
az alacsonyabb állású nemesekhez sorolták őket. 
(lat.)
honosítás
az az eljárás, amellyel idegen állampolgár más 
állam kötelékébe lépését engedélyezi, illetőleg 
az az eljárás, mellyel az idegen államban szer
zett képesítést az állam elismeri.
Monti János
(1910-1945) a magy. népmesekutatás kiválósága; 
18 évesen kiadta a közölt magy. népmesék teljes 
katalógusát. Budapesten tanult, majd középisko
lákban tanított, a Nemzeti Múzeumban dolgozott;
1937-1939-ben Párizsban kutatott izlandi és kelta 
témákat. A háború kitörésekor hazatért, s mint 
munkaszolgálatos halt meg. Számos alapvető 
munkában dolgozta fel a népi mese- és mondavi
lágot.
Honvédelmi Bizottmány
1848. szept. 16-án alakult az ügyeket intéző Bat
thyány-» miniszterelnök támogatására; szept. 28- 
án a képviselőház a távollévő Batthyány helyett 
a ~-ra bízta az ügyek ideiglenes vitelét. Tagjai: 
Kossuth-», Madarász László, Nyáry Pál, Pálffy 
János, Pataky József, Sembery Imre. Október 8- 
án a képviselőház a ~-ra bízta a hatalom gyakor
lását. A ~ lett a szabadságharc szervezője. 
Hooke, Robert
(1635-1703) angol tudós, polihisztor, a sejttan 
megalapítója. Kezdetleges mikroszkópjával pa
rafadugóból és bodzabélből készített metszeten 
kamrácskákat látott, amelyeket sejteknek neve
zett el. A sejtet üresnek hitte, mert csak holt növé
nyi részeket vizsgált.
Hopp Ferenc
(1833-1919) Morvaországból fiatalon került Buda
pestre, itt egy nagy optikus cég alkalmazottja, 
társ-, majd egyedüli tulajdonosa lett. Már vagyo
nosán többször körülutazta a Földet, s eközben 
gyűjtötte a kelet-ázsiai művészeti tárgyakat. Az 
államra hagyott gyűjteménye a mai ~ Kelet
ázsiai Művészeti Múzeum alapja.
Horárik János
(1808-1864) filozófus, író; a tehetséges szlovák 
parasztgyerek Pesten végezte a papneveldét, 
utána káplánkodott. A reformkori eszmék hatásá
ra azonban eltávolodott az egyháztól, végül kilé
pett a papi rendből, és elhagyta a katolikus egy
házat is. A reformpártiak vallásügyi javaslatait 
támogatta; a forradalom idején Petőfi, Táncsics 
híve volt. Művei nagy ismeretanyagra épültek. 
Horatius, Quintus Flaccus 
[-ciusz -túsz -kkusz] (i. e. 65-8) római költő, akinek

műve nagy hatással volt a magy. klasszicista-» 
irodalomra.
hordozómolekulák
bioi. az aktív transzport-» közvetítői; a membrán 
egyik oldalán felveszik az átszállítandó anyagot, 
és a másik oldalán leadják. A ~ enzim jellegű 
fehérjék. Az aktív transzporthoz szükséges ener
gia az enzimreakcióhoz használódik fel. Az ener
gia egyrészt a szállítandó anyag és a ~ összkap- 
csolódásához, másrészt a ~ eredeti állapotának 
visszaállításához szükséges.
Horger Antal
(1872-1946) nyelvész; Budapesten tanult, majd 
tanított, később a szegedi egy. tanára volt. 
A magy. hangtörténet, nyelvtörténet neves kuta
tója volt. Nevét azonban jobboldali állásfoglalásai 
tették hírhedtté: 1919-ben feljelentette a kommu
nista Berzeviczy Gizellát, s később mint szegedi 
dékán eltanácsolta az egyetemről egy verséért 
József Attilát, akinek nevét ma az egy. viseli, 
horizontális zonalitás
bioi. a Föld felszínén a biomok-» övszerű elhe
lyezkedése az éghajlati övéknek megfelelően. 
Hazánkban két zonális biom alakult ki: a lomber
dők-» és az erdős sztyeppek-».
Horn Ede
(1825-1875) publicista, politikus; rabbinak ké
szült, a teológia mellett a pesti egy.-en tanult.
1848-ban tábori lelkész volt, Világos után az 
emigrációban gazdasági író, Garibaldi légioná
riusa. 1869-től újra itthon újságíró, szabadelvű 
képviselő, kereskedelmi államtitkár. A Pest- 
Budai Munkásképző Egylet egyik alapítója volt. 
Horner-elrendezés
a tetszőleges f(x) = a0xn + a^"-1 +... + an valós 
együtthatós polinom alábbi azonos átalakítása 
megkönnyíti a helyettesítési értékek kiszámítá
sát:

f(x) = (...((aoX + aJx + agjx-F 
+ ... + ап_1)х + а„.

Ezen alak felhasználásával f(x) értékét az x0 he
lyen a következő táblázat segítségével egysze
rűen kiszámíthatjuk:

X| ao a1 a2 an

xo ao a0x0+ ai (вдХо+а^Хо+ва f(xo)

Ezt a táblázatos elrendezést nevezzük Horner- 
elrendezésnek.
horoszkóp
a csillagjóslás eszköze; 12 részes ábra, amely
nek egyes részei az állatöv-» csillagképeit, a 
köztük lévő teret, a bolygókat tartalmazzák. Egy 
személy születésének időpontja, vagyis az, hogy 
mely bolygó és csillagkép jegyében született, 
meghatározza sorsát. Ennek elvi cáfolatát már az 
ókorban ismerték, (gór.)
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Horthy István
(1904-1942) ~ Miklós fia; a tanult gépészmérnö
köt apja kívánságára 1942. február 19-én a parla
ment kormányzóhelyettessé választotta. Fél év
vel később a szovjet fronton mint pilóta repülő
szerencsétlenség áldozata lett.
Horthy Miklós
(1868-1957) tengerésztiszt, kormányzó; 1914-ig 
Ferenc József szárnysegédje. 1918-ban mint flot
taparancsnok a cattarói matrózfelkelést vérbe foj
totta. 1919 nyarán az ellenforradalmi kormány 
tagja, majd a „nemzeti hadsereg” fővezére, a 
fehérterror irányítója. Mint kormányzó a jobbol
dali politika s a ném. orientáció szentesítője; „ki
ugrási" kísérlete 1944. október 15-én meghiúsult. 
Horus
[-usz] egyiptomi csodás körülmények közt szüle
tett istengyermek; -»Osiris. Görögös neve Har- 
pokratész-».
Horváth Béla
(1908-1975) katolikus költő, újságíró; a katolikus 
Nemzeti Újság, majd a liberális Esti Kurír munka
társa, verseiben, cikkeiben katolikus és szociális 
lelkiismeretének egyaránt hangot adott. A Szép 
Szó szerkesztőségi tagja; később jobbra tolódott. 
Büntetőszázaddal Nyugatra került, s Rómában, 
Génuában, Münchenben élt 1962-ig; hazatérve a 
Látóhatár szerkesztője volt.
Horváth Ernő
(1883-1943) aviatikus, repülőgép-szerkesztő ; el
ső gépével 1910-ben díjat nyert, kétszemélyes 
monoplánja 1100 m magasságot ért el. Gondolat- 
gazdag tervező volt, a repülés tökéletesítésének 
sokoldalú kísérletezője.
Horváth János
(1878-1961) irodalomtörténész; Eötvös-kollégis
ta, majd ugyanott tanár. 1923-tól a bp.-i egyete
men a magy. írod. professzora 1948-ig. Kutatásai, 
monográfiái átfogják az irodalomtörténet egé
szét; kora legkiválóbb tudósai közé tartozott. Ki
tűnő tanár is volt.
Horváth Mihály
(1809-1878) püspök, történetíró, politikus; Pesten 
tanult, lelkészkedett, tanított. 1848-ban csanádi 
püspök lett, 1849 májusától közoktatási miniszter. 
A bukás után emigrációban megírta a reformkor 
történetét, majd a függetlenségi harc történetét, 
s egy nagyszabású Mo. történetét is. 1867-ben 
hazatért, s a Történeti Társaság alelnöke, majd 
elnöke lett.
Horváth Ödön
Ödön von Horváth (1901-1938) író; Budapesten 
tanult, Berlinben, Bécsben élt, mint osztrák írót, 
költőt tartják számon. Elbeszélései, regényei s 
különösen színdarabjai a modern ném. irodalom 
élvonalába helyezik munkásságát. Élete végén 
magy. állampolgár lett.
Horváth Zoltán
(1900-1967) újságíró, történész; 1916-ban SZDP- 
tag, 1919-től évekig bécsi emigrációban élt. Haza

térve újságíró, műfordító. 1938-1941 : Franciaor
szágban élt, 1942-től a Népszavába írt. 1945 után 
SZOP vezetőségi tag, a Népszava rovatvezetője;
1948-tól szerkesztője. 1949: koholt vádak alapján 
elítélték, 1956: rehabilitálták. Magyar századfor
duló (1961) c. műve nagy feltűnést keltett.
Horvát István
(1784-1846) nyelvész, történész; Pesten tanult, 
1815-től a Széchényi Könyvtár őre volt. Az egyete
men oklevéltant, irodalmat tanított; „délibábos" 
őstörténeti elképzelései jól illettek a kor romanti
kus hangulatába. Az Akadémia tagjává választot
ta, ám ó nem fogadta el, személyes nézeteltéré
sek miatt.
horvát-magyar kiegyezés
a kiegyezés-» után valósult meg; az 1868:XXX. te. 
Horvátországot belügyileg függetlennek nyilvání
totta saját törvényhozással és kormánnyal, élén 
a horvát bánnal. Mo.gal államközösséget alkotott 
kifelé, s a honvédelmi és gazdasági ügyek a hor
vát képviselőket is magában foglaló magy. parla
ment elé tartoztak.
Ho Si Minh
(1890-1969) vietnami forradalmár, államférfi ; a 
VDK elnöke (1946-1969).
hospes
[hoszpész] tkp. vendég, jövevény; olyan személy 
a hűbéri társadalomban, aki szabadon, meghatá
rozott feltételekkel letelepszik egy területen, s 
személyi szabadságát megtartva természetben 
vagy pénzben fizet annak használatáért, (lat.) 
hosszú kések éjszakája
1934. június 29-30: Hitler környezetének tagjai 
megölték az SA-» vezetőjét, Röhmöt, valamint 
számos SA-tisztet és más politikai ellenfeleiket, 
akik a nácik-» eredeti szociális ígéreteinek meg
valósítását (a „második forradalmat") követelték. 
A ~ elhallgattatta Hitlernek a náci párton belüli 
ellenzékét, egyben terrorizálta a párton kívüli el
lenfeleket.
hosszúnappalos növények
bioi. virágzásukhoz napi 12 óránál hosszabb 
megvilágítást igényelnek. Mérsékelt égövi növé
nyek, mert itt a tenyészidőszakban a nappalok 
hosszabbak az éjszakáknál. (Búza, árpa, rozs, 
zab, répafélék, mák, saláta, vöröshagyma, sárga
répa, spenót, borsó, lóhere, len stb.) 
hosszú parlament
I. Károly-» 1640-ben 11 évi szünet után összehívta 
az angol parlamentet, de hamarosan fel is oszlat
ta, mert az az abszolutista-» kormányzást elítélte. 
Az év novemberében azonban újra a parlament
hez fordult adókivetés megszavaztatására. 
A parlament most magát feloszlathatatlannak 
nyilvánította, s 1646-ig irányította a forradalmat; 
azután, a presbiteriánus-» képviselők eltávolítá
sa után („csonka parlament”), még 1653-ig fenn
állt.
Hoxha, Enver
-»Hodzsa, Enver.



hő
energiaközlési forma. A hő formájában átadott 
energia a testek részecskéinek rendezetlen moz
gását változtatja. Nem állapotjelző-».
hőáramlás
(konvekció) a hőátadásnak az a fajtája, amelynek 
során a részecskék rendezetlen mozgásának 
energiáját a részecskék rendezett áramlása viszi 
tovább. Folyadékokban és gázokban jöhet létre. 
Az áramlás hajtóereje a hőtágulás miatt fellépő 
sűrűségkülönbség. Hatalmas méretű ~-ok Föl
dünkön a szelek és a tengeri áramlatok, 
hőcserélő 
-»atomerőmű, 
hőegyensúly
termodinamikai rendszerek olyan állapota, ami
kor az intenzív állapotjelzők-» (hőmérséklet, nyo
más stb.) kiegyenlítődtek. Miután a hőmérsékleti 
egyensúly beállt, a rendszer fizikai jellemzői már 
önmaguktól nem változnak meg. 
hőerőgép
periodikusan, körfolyamatban működő gép, 
amely két különböző hőmérsékletű közeg fel- 
használásával a magasabb hőmérséklétű közeg
ből hő formájában felvett energia egy részét me
chanikai munkává tudja alakítani. A felvett ener
gia másik részét az alacsonyabb hőmérsékletű 
közegnek adja le hő formájában. A hőerőgép ha
tásfoka a végzett mechanikai munka és a hő for
májában felvett energia hányadosa. A fentiek 
alapján ez mindig kisebb, mint 1. A hatásfok annál 
nagyobb, minél jobban különbözik egymástól a 
két közeg hőmérséklete.
Hőgyes Endre
(1847-1936) magyar orvosprofesszor. Úttörő je
lentőségű az érzékelés kutatásában. Már 1881 és 
1885 között leírta az egyensúly-érzékelés reflexí
vét.
hőkapacitás
vmilyen test által hő formájában felvett energia és 
az ezáltal létrejött hőmérsékletváltozás hányado
sa. Homogén anyag esetén az anyag fajhőjé
nek-» és a test tömegének szorzata.
hőlégballon
meleg levegővel, ill. levegő melegítésével fel-
emelkedő léghajó; feltalálói: a fr. Mongolfier
[mongolfié] testvérek: Michel [misei] (1740-1810)
és Jacques Etienne [zsák étyien] (1745-1799),
1783-ban.
hőmennyiség
-»hő
hőmérő
feltalálója 1709-ben: a ném. Fahrenheit, Gabriel 
Daniel [farén-] (1686-1736), a hőmérséklet méré
sére szolgáló eszköz. Működése azon alapul, 
hogy a hőmérséklet változásával az anyag más 
állapotjelzői (legtöbbször a térfogata) is megvál
toznak. Pl. a higanyos ~-be zárt higany térfogat- 
változását vékony üvegcsövön keresztül teszik 
könnyen megfigyelhetővé. Használnak még pl.

ellenállásit, amelynek alapelve az anyag elekt
romos ellenállásának hőmérsékletfüggése.
hőmérséklet
az anyag részecskéinek rendezetlen mozgásából 
eredő, egy szabadsági fokra-» jutó átlagos ener
giával arányos mennyiség. Intenzív állapotjel
ző-»: ~-i egyensúlyban kiegyenlítődik. Mérése 
hőmérővel-» történik. Hétköznapi skálája a Cel- 
sius-skála, amelynek nullpontja az olvadó jég 
~-e 100 kPa nyomáson. Tudományos skálája a 
Kelvin (abszolút ~ ), Ennek nullpontján a részecs
kék hőmozgása megszűnne, ezért ez nem érhető 
el, csak megközelíthető. A 0 °C-nak megfelel 
273 K. Az abszolút ~-ek különbségei pedig meg
egyeznek a Celsius-skálán mért ~-különbségek
kel.
hőmérséklet évi ingása
a legmagasabb s a legalacsonyabb havi középhő
mérséklet-» közti különbség a ~ átlagosan; ez 
kontinentális-» éghajlaton jóval magasabb, mint 
óceáni-» éghajlaton.
hőmérsékleti sugárzás
minden test által a termikus energia rovására 
kibocsátott, jellegzetes, folytonos színképű-» 
elektromágneses sugárzás. A színkép legna
gyobb intenzitású része magasabb hőmérsékletű 
testeknél a rövidebb hullámhosszak felé tolódik 
el. (Wien-féle eltolódási törvény). Ezért alacsony 
hőmérsékletű testek ~-a az infravörös-» tarto
mányba esik, csak a magasabb hőmérsékletű tes
tek sugárzása látható. A Nap felszíne 6000 К ~-t 
bocsát ki. A ~ értelmezését Max Planck adta 
meg, a fénykvantum-» hipotézisének alapján, 
hősugarak
infravörös sugárzás-».
hőszabályozás
hőtermelési és hőleadási folyamatok, amelyekkel 
a madarak, az emlősállatok, vmint az ember ki
alakítják a külső környezet hőmérsékletétől bizo
nyos határok között független, állandó testhőmér
sékletüket. A ~ idegi és hormonális úton valósul 
meg. Az idegi szabályozásban döntő jelentőségű 
a hipotalamusz hűtő- és fűtőközpontja, 
hőszakasz
bioi. a csírázás időszaka, melyben a növények a 
származási helyüknek megfelelő hőmérsékletet 
igényelnek.
hőszigetelő
anyag, amely a hőmérsékletkülönbség következ
tében létrejövő hőátadást csökkenti.
hőszivattyú
(hőpumpa) gazdaságos fűtési módszer. Működési 
elve megegyezik a hűtőgépével-», a magasabb 
hőmérsékletű közeget nemcsak a befektetett 
energia, hanem az alacsonyabb hőmérsékletű 
közegtől (környezettől) elvont hő is melegíti, 
hőtágulás
az anyagoknak hőmérsékletváltozás hatására be
következő méretváltozása. A relatív megváltozás 
egyenesen arányos a hőmérsékletváltozással. Az
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arányossági tényező a hőtágulási együttható. 
A térfogati ~i együttható értéke ideális gázokra 
kereken 1/273 °C, és független a gáz minőségétől 
(-»Gay-Lussac törvényei).
hőtágulási együttható
->hőtágulás.
hővezetés
a hőátadás egyik módja. A részecskék rendezet
len hőmozgása részecskéről részecskére vándo
rolva adódik át anélkül, hogy közben rendezett 
részecskeáramlás lenne. A fémek általában jó 
hővezetők, az elektromos szigetelők pedig rosz- 
szak.
Hrabal, Bohumil
(sz. 1914) cseh író. Főleg az elbeszélés mestere. 
Groteszk humora, kiváló stílusa tette világszerte 
ismertté. A Szigorúan ellenőrzött vonatok c. Os- 
car-díjas film (r. J. Menzel) is az ő művéből ké
szült.
Hruscsov, Nyikita Szergejevics
(1894-1971) szovjet államférfi, reformpolitikus, a 
SZU minisztertanácsának elnöke (1957-től), a párt 
főtitkára; 1965-ben leváltották tisztségeiből.
Hubay Jenő
(1858-1937) hegedűművész, zeneszerző; Pesten, 
majd Berlinben tanult, s húszévesen már Párizs
ban koncertezett. 1886-tól a Zeneakadémia hege
dű tanszékét vezette, később az Akadémia igaz
gatója, főigazgatója lett (1919-1934). Mint szólis
ta, továbbá vonósnégyesével a legnagyobb elő
adóművészek közé tartozott, kiváló nevelő is volt. 
Hubay Kálmán
(1902-1946) újságíró, nyilaskeresztes politikus. 
Vidéki újságíróként Gömbös Gyula hívta meg a 
jobboldali Függetlenség szerkesztésére. Gömbös 
halála után a nyilaskeresztesekhez csatlakozott, 
csakhamar Szál as i helyettese lett, a ném. fennha
tóság híve. 1942-ben szakított Szálasival, de a 
nyilas uralom hónapjaiban vezető szerepe volt. 
A népbíróság 1946-ban halálra ítélte. 
Hubble-állandó
a tapasztalat szerint a galaxisok-» a távolságuk
kal arányos sebességgel távolodnak. Az arányos
sági tényező a ~. Ezt az összefüggést Hubble a 
galaxisokban leggyakrabban előforduló hidro
génnek a színképvonal-rendszerével állapította 
meg, amely a Doppler-effektus-» miatt eltolódik 
az alacsonyabb frekvenciák felé.
Hudson, Henry
[hödzn] (7-1611) ang. felfedező; első útján Grön
land partjai mentén kereste az északnyugati átjá
rót-», majd második útján, 1609-ben felhajózott a 
ma nevét viselő folyón. Harmadik útján, 1610-ben 
felfedezte a nevét viselő öblöt és szorost. Hajójuk 
azonban jégbe szorult, s a lázadó legénység ~-t 
fiával s néhány emberével együtt csónakban ki
tette, többé nem kerültek elő. 
hugenották
fr. protestánsok; a katolikus többségű országban 
sokáig üldözték, sőt a Szt. Bertalan-éjen tömege

sen lemészárolták őket (1572). 1598-ban a nan- 
tes-i [nanti] ediktum biztosította számukra a val
lásszabadságot, de ezt XIV. Lajos visszavonta 
(1685), és mintegy 50 000 főt kiűzött az országból. 
Üldözésük a fr. polgárosodást hátráltatta. 
Hugonnai Vilma
gr.nő (1847-1922) az első magy. orvosnő; Zürich
ben nőként az elsők közt végezte az orvosi egye
temet, s az ottani kórház sebészetén dolgozott. 
Itthon csak 1897-ben nosztrifikálták oklevelét. 
Nagy praxisa mellett számos felvilágosító írás 
szerzője volt, s a nőmozgalom egyik úttörője. 
Hugo, Victor
[ügo vik-] (1802-1885) fr. költő, író; népszerű lett 
romantikus regényeivel (A nyomorultak, 1793, 
A Notre Dame-i toronyőr). Radikális demokrata
ként III. Napóleon államcsínye (1851) után emig
rációban élt a császárság bukásáig, 
húgycső
bioi. a vizeletet a húgyhólyagból a külvilágba ve
zető cső. Az embernél a nők húgycsővé rövid 
(4 cm), a férfiaké hosszabb, és az ondó-» is ezen 
keresztül hagyja el a szervezetet.
húgyhólyag
bioi. a kiválasztó szervrendszer része. Izmos falú 
tömlő, melyben összegyűlik a vizelet. Vizeléskor 
izmos fala összehúzódik, és a húgycsövön-» ke
resztül kinyomja magából a vizeletet-».
húgyvezeték
bioi. a veséket-» a húgyhólyaggal összekötő ve
zeték.
Huitzilopochtli
a régi Mexikóban az azték főisten, akinek oltárán 
ezerszámra végeztek emberáldozatot.
hullám
térben és időben periodikus rezgés; 1. mechani
kai ~ : a közeg olyan állapota, amelyben a rezgé
si energia térben terjed tova. Megkülönböztetünk 
felületi ~ -okát (pl. a víz felszínén kialakuló ~-ok) 
és térfogati ~-okat (pl. a hang). 2. elektromágne
ses ~ : az elektromágneses tér periodikus válto
zása a hely és az idő függvényében. Ilyen pl. a 
fény. (-»transzverzális ~, -»longitudinális ~) 
hullámcsomag
egyetlen, tetszőleges alakú, hosszabb-rövidebb 
ideig tartó hullámvonulat. Mindig előállítható vég
telen sok, kicsit eltérő frekvenciájú és hullám- 
hosszúságú szinusz- és koszunuszhullám össze
geként.
hullámcsomag szétfolyása
ha a hullámcsomagot-» összetevő különböző hul
lámhosszúságú hullámok fázissebessége-» kü
lönböző, akkor az egyik előresiet, a másik késik. 
Ezért egy későbbi időpontban a hullámcsomag 
kiterjedése nagyobb, mint a korábbiban. Ez a 
szétfolyás jelensége. Ez a folyamat annál gyor
sabb, minél jobban lokalizált volt kezdetben a 
hullámcsomag. Vákuumban a fény fázissebessé
ge hullámhossztól független, ezért a fény hullám- 
csomag nem folyik szét.
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hullámcsoport
hullámcsomag-к
hullámfront
a maximális kitérés helyei által meghatározott 
vonal vagy felület.
hullámhossz
-♦hullámoknál az a legkisebb távolság, amely 
után (az adott időpillanatban) ugyanaz a fázis 
következik. Ez a hullám térbeli periódusa, 
hullámmechanikai atommodell 
ebben az elektron atommag körüli elhelyezkedé
sét egy hullámfüggvénnyel-» írjuk le. Ez egy tér
beli állóhullám. Az elektron alapállapota-» cso
mómentes-» és gömbszimmetrikus, a gerjesz
tett-» állapotokban pedig csomógömbök és cso
mósíkok vannak (-»főkvantumszám, -»mellék- 
kvantumszám). Többelektronos atomoknál az 
egyes állapotok a Pauli-elv-» szerint töltődnek 
be.
hullámmodell
az anyagi részecskék terjedés során mutatott vi
selkedését leíró modell. A részecskéhez terjedés 
közben egy hullámot-» rendelünk (állapotfügg
vény), amellyel a részecskék elhajlását-» és in
terferenciáját-» értelmezhetjük. A ~ nem ele
gendő a részecskék viselkedésének teljes leírá
sára (-»kettős természet), 
hullócsillag 
-»meteorok, 
humanizmus
1. az antikvitás irodalmának, a gör. és lat. nyelv
nek és szövegeknek a tanulmányozása a 15-16. 
sz.-ban; a reneszánsz előzménye és forrása.
2. emberséges, emberközpontú, az ember méltó
ságát és szabadságát hirdető szemlélet, irányzat, 
mozgalom, (lat.)
Humboldt, Alexander von
[fon] (1769-1859) ném. természettudós; utazóként 
az amerikai kontinens (1797-1804), ill. Észak- és 
Közép-Ázsia (1829) tudományos feltárásához já
rult jelentősen hozzá. Eredményeket ért el a fizika 
és a kísérleti kémia területén. Természetfilozófiá
val is foglalkozott, 
humor
1. képesség arra, hogy a dolgok derűs, tréfás 
oldalát lássa, mutassa meg az, akinek „van hu
mora”. 2. tréfás írások és más művek könnyed, 
vidám, mulatságos szemlélete, (lat.)
humorális Immunválasz
bioi. antitestes immunitás, a B-limfociták-» fehér
je ellenanyagokat, antitesteket termelnek, ame
lyek az antigénekhez kapcsolódnak, és közömbö
sítik, hatástalanítják őket.
humoreszk
humoros, szatirikus rövid írás (a humor szóból 
képezve).
Hunfalvy Pál
(1810-1891) néprajztudós, nyelvész; Miskolcon, 
Késmárkon tanult jogot és teológiát, a késmárki 
kollégium jogtanára, majd igazgatója lett. Az

1848-as országgyűlés tagja, békepárti. Mint nyel
vész, Vámbéry Árminnal vitában végleg tisztázta 
a magy. nyelv finnugor eredetét, rokonságát. 
Könyvet írt a románok történetéről is. Beutazta s 
leírta a Balti-tenger vidékét.
Hunyadi János
(kb. 1407-1456) hadvezér, kormányzó; elmagya- 
rosodott havaselvei család fia, katonai pályáján 
megismerte a korszerű olasz és huszita hadvise
lést; 1439-ben Szörényi bán, 1441-től erdélyi vaj
da, Ulászló király híve. 1442-1443-ban többször is 
megverte a török csapatokat. 1446-1452: kor
mányzó; 1456: Nándorfehérvárnál súlyos veresé
get mér a törökökre (emlékére szól a déli harang
szó világszerte). Járványos betegségben halt 
meg.
Hunyadi László
(1433-1457) H. János és Szilágyi Erzsébet idő
sebb fia; pozsonyi ispán, horvát-szlavón bán, 
1456-1457-ben temesi ispán. 1456-ban híveivel 
megölette az örökölt tisztségeit bitorló Ciliéi Ulri- 
kot, amiért V. László király bosszúból 1457-ben 
elfogatta és lefejeztette. Gyulafehérvárott temet
ték el.
Hunyady Sándor
(1890-1942) író, Bródy Sándor fia; Kolozsvárott, 
majd Budapesten újságíró. Különösen elbeszélé
sei, darabjai és filmforgatókönyvei voltak igen 
sikeresek; könnyed, elbeszélő stílusban, gyakran 
mély szociális gondolatokat közöl. Társadalmi 
regényei is kedveltek, 
hurut
a testüregeket bélelő nyálkahártyák nyákelvá
lasztásának fokozódása. A váladék lehet savós, 
nyákos, ill. nyákos-gennyes jellegű. A ~-ot a fel
ső és alsó légutakban poros, füstös, ingerlő gázo
kat tartalmazó levegő, ill. bakteriális vagy vírus- 
fertőzés váltja ki. A gyomorban, vékonybélben 
vagy vastagbélben túlzottan nagy mennyiségű 
táplálékfelvétel, romlott táplálék vagy alkoholfo
gyasztás okozhat ~-ot.
Husák, Gustav
[-szák gusz-] (sz. 1913) szlovák politikus, a 
csehszlovák kommunista párt főtitkára (1968- 
1987), a Csehszlovák Szocialista Köztársaság el
nöke (1975-1990).
Hús, Jan
(1369-1415) cseh pap, vallási újító. Cseh nyelvre 
fordította a Bibliát. A reformáció előfutára; tanai
nak nálunk is voltak hívei, -»husziták. Tanításáért 
a konstanzi zsinaton máglyán égették meg.
húsos termés
bioi. a termés-» az érés során vizet vesz fel, és 
húsossá, lédússá válik. (Pl. bogyótermés, kobak
termés stb.)
Husszein ibn Talal
(sz. 1935) Jordánia királya (1952-től).
Huszár Aladár
Baráti Huszár (1885-1945) politikus; főispán,
1932-1934-ben Budapest főpolgármestere; felső



házi tag. A „törzsökös magyarok” vezetőjeként 
kiállt a ném. terjeszkedés ellen, a Magyar Nem
zetben megszervezte a Szellemi honvédelem cí
mű rovatot. Az országot megszálló ném.ek elfog
ták, s Mauthausenben elpusztították.
Huszárik Zoltán
(1931-1981) kiváló magy. filmrendező; Szindbád 
(1960) c. filmje nagy sikert aratott.
Huszár Károly
(1882-1941) politikus, miniszterelnök. Tanító, 
majd klerikális lapok szerkesztője volt, 1910-től a 
katolikus néppárt képviselője. Az ellenforradalom 
után először vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
majd 1919. november-1920. március közt a „kon
centrációs kormány" miniszterelnöke. Később 
felsőházi tag. 
húszas
ezüstpénz; -»konvenció.
husziták
Hús-», Jan prágai lelkész követői, akik a papi 
kiváltságok megszüntetését, a cseh nyelv egyházi 
használatát, a ném. befolyás visszaszorítását kí
vánták. Nézeteiket a Bibliára alapozták; két fő 
irányzatuk: a mérsékelt kelyhes-» irányzat, és a 
társadalmi egyenlőségért is harcoló táborita-» 
irányzat volt. Magyarországon is tevékenyked
tek; az első magy. Biblia-fordítás is a ~ műve. 
A 15. sz. után háttérbe szorultak.
Huszka Jenő
(1875-1960) operettszerző; a Zeneakadémián ta
nult, mint zenész működött Párizsban, majd 1902- 
ben első operettjével, a Bob herceggel nagy si
kert aratott. Ez egyben a magy. operettiskola si
kereinek kezdete is volt. Még jó néhány operettet, 
daljátékot írt, az utolsót (Szabadság, szerelem) 
1955-ben mutatták be.
Hutten, Ulrich von
[fon] (1488-1523) ném. lovag; Németország kü
lönböző városaiban és Itáliában tanult. Az egyhá
zi hatalom ellenségeként és a császári központo
sítás híveként kezdettől fogva Luther híve. F. Sic- 
kingen-» 1521. évi lovagi felkelésének szellemi 
vezetője volt; a bukás után Svájcba menekült. 
Huxley, Aldous Leonard
[haxli elduz lionerd] (1894-1963) ang. író; Szép új 
világ c. technikai utópiájában (1932) elgépiese- 
dett, sivár jövő világot mutatott be.
Huygens, Christian
[hájgönsz krisz-] (1629-1695) holland matemati
kus, csillagász, fizikus; a nehézkedés vizsgálata 
nyomán megszerkesztette az ingaórát, tökélete
sítette a távcsövet, felfedezte a fény polarizálását, 
s kezdeményezte a hullámelméletet. 
Huygens-Fresnel-elv
egy hullámfelület minden pontja elemi hullámfor
rás, és az ezekből kiinduló elemi hullámoknak a 
szuperpozíciója adja a tér vmely pontjában ész
lelhető hullámkitérést.
hübrisz
fennhéjázás, féktelenség, szentségtörő erőszak;

a gör. hagyományos értékrendben azok bűne, 
akik - mintegy megzavarodva - saját körükön és 
mértékükön túli tettre merészkedtek, s akiket 
ezért az istenek keményen büntettek.
hükszoszok
Ázsiából eredő lovas pásztornép, amely i. e. 1750 
körül megtámadta és lovas harci szekerei segít
ségével legyőzte Egyiptomot; uralmuk másfél 
századig tartott.
Hüperion
a gör. mitológiában Uranosz és Gaia fia, titán, 
akitől a Napisten, Héliosz és a Holdistennő, Sze
léné származik.
hűtlenség! per
1871. június 12-én a rendőrség letartóztatta a bu
dapesti munkásvezetőket, és hosszas előkészü
letek után hűtlenség címén bíróság elé állították 
őket (1872. április 22.). Egyhetes tárgyalás után a 
bíróság felmentette a vádlottakat; nem sikerült a 
szocializmus híveit hazaárulóknak bélyegezni, 
hűtőgép
a hőerőgéphez-» hasonlóan periodikus körfolya
mattal működő eszköz. Termodinamikai szem
pontból a hőerőgép fordítottja. Energia befekteté
sével az alacsonyabb hőmérsékletű közegből hőt 
von el, s eközben a magasabb hőmérsékletű kö
zeget az elvont hő és a befektetett energia össze
gével melegíti. A ~ekben az elsődleges cél az 
alacsonyabb hőmérsékletű közeg hűtése, 
hűtőközpont
bioi. a hipotalamusz-» paraszimpatikus hatású, a 
hőtermelést csökkentő, a hőleadást fokozó mag
csoportja.
hüvely
bioi. a nők párzószerve és a szülőcsatorna része.

I
lanus
[Janusz] a kapuk istene a római mitológiában; 
kétarcú isten, egyszerre néz előre s hátra. Ké
sőbb a kezdet és a vég istene is.
laszón
a gör. regékben lolkosz thesszáliai király fia; 
bátyja megölte apjukat, hogy a trónt megszerez
ze, ~t pedig a legendás aranygyapjú megszerzé
sére világgá küldte. A kalandos útról sikerrel 
megtérve ~ bosszút állt apjukért, s maga foglalta 
el a trónt, azonban feleségével, Medeiával együtt 
menekülnie kellett. Később elhagyta Medeiát, aki 
ezután megölte gyermekeiket.
IBM
(= International Business Machines) [áj-bí-em; 
enternésnel biznisz mesinsz]: a világ legnagyobb 
iroda- és számítógépeket gyártó vállalata. Gépei 
nálunk is elterjedtek.
Ibn Battuta
(kb. 1304-1378) ar. utazó ; marokkói hazájából

163



kiindulva több útján bejárta Kelet-Európát, a Kö
zel-Keletet, Indiát és Kínát, s 1349-ben hazatérve 
tapasztalatairól igen érdekes könyvet írt.
Ibn Rusd
-» Averroes
Ibsen, Henrik
[-zen] (1828-1906) norvég drámaíró; mint szín
házigazgató történelmi darabokat közölt, de ké
sőbb, a Peer Gynt [günt] megjelenésétől (1867) 
igen sikeres társadalmi drámákat írt, amelyeket 
a világ minden táján előadtak, mint a Vadkacsát, 
a Nórát, A Solness építőmestert. A modern társa
dalmi dráma egyik legnagyobb mestere.
IC
(= Integrated Circuit) [integréjtid szörkuit]: 
műsz. integrált áramkör-».
Ida-hegy
magas hegy Kréta szigetén, amelynek barlangjá
ban a mitológia szerint a gyermek Zeuszt elrejtet
ték.
idea
eszmei lényeg. Az idealista-» filozófiában a dol
gok igazi lényege a mögöttük megtalálható esz
me, gondolat, (gór.)
ideál
eszmény, (lat.)
ideális árammérő
olyan elképzelt árammérő műszer, amelynek bel
ső ellenállása pontosan nulla, azaz feszültség 
nem alakul ki a sarkain, bármekkora áram is 
folyik át rajta. Ezért az áramkörbe való bekapcso
lása semmit sem változtat az áramkör korábbi 
működésén. Mennél kisebb egy valóságos áram
mérő belső ellenállása, annál jobban megközelíti 
az ~t.
ideális feszültségmérő
olyan feszültségmérő műszer, amelynek végtelen 
nagy a belső ellenállása, ezért áramfelvétel nél
kül méri a feszültséget, azaz nem terheli a méren
dő áramkört. Minél nagyobb egy valódi feszült
ségmérő belső ellenállása, annál jobban megkö
zelíti az ~t. 
ideális folyadék
folyadék, amelyben a belső súrlódásból-» szár
mazó nyírófeszültségek-» a nyomáshoz képest 
elhanyagolhatók.
ideális gáz
modell-», amelyben a gázrészecskéket kiterje
dés nélküli, tökéletesen rugalmas és egyéb köl
csönhatástól mentes részecskéknek tekintjük.
ideális kondenzátor
kondenzátor, amelynek ohmikus ellenállása vég
telen.
ideális populáció
bioi. tudományos modell, melynek segítségével 
feltárhatók azok a körülmények, amelyek között 
evolúciós változás nem történik. Az ~ feltételei: 
nagyszámú egyedből áll, elenyésző benne a ro
kon egyedek párosodása, megvalósul a szabad 
párválasztás, nem történhet mutáció-», sem kro

moszómaszám-változás, kizárt a génáramlás, az 
életkörülmények nem változnak. Az ~ génállo
mánya a Hardy-Weinberg-szabálynak-» megfe
lelően alakul.
idealista
1. filozófia: amely a lényegesnek vagy az egyedül 
létezőnek az eszmeit, az ideát tartja. Nem mate
rialista-». 2. személy: aki eszményeit követi, 
(gör.)
ideális tekercs
tekercs, amelynek ohmikus ellenállása nulla.
idealizmus
világnézeti és fii. alapirányzat, amely a világot az 
ideából vezeti le. -»idea, -»idealista 1.
ideg
bioi. együtt futó idegrostok a környéki idegrend
szerben-». Fajtái: gerincvelőidegek-», agyide
gek-».
idegdúc
-»dúc.
ideghártya
bioi. a szemgolyó legbelül elhelyezkedő, látóre
ceptorsejteket, vmint idegsejteket tartalmazó ré
tege, melyben a fényingerből idegingerület kelet
kezik.
idegrendszer
bioi. az idegi szabályozást megvalósító szerv- 
rendszer, mely a külvilág ingereit felveszi és fel
dolgozza, s ezáltal a szervezet-» külvilággal 
szembeni magatartását irányítja, vmint harmoni
kus együttműködő egésszé szervezi a különböző 
szervrendszerek működését, 
idegrendszeri modell
bioi. a legfejlettebb állatokban és az emberben a 
nagyagykéreg együttműködő sejtoszlopainak 
rendszere, sajátos mintázat, melynek működésén 
alapszik a memória, a konkrét ingerek jelenléte 
nélküli célszerű cselekvés, ill. emberszabású 
majmoknál és embernél az éntudat-», 
idegrost
bioi. velőshüvellyel borított axon-».
idegsejt
bioi. nyúlványos, ingerelhető és ingerületvezető 
képességű sejt, az idegszövet-» anatómiai egy
sége.
idegszövet
bioi. idegsejtekből-» és giliasejtekből-» álló szö
vet, melynek leglényegesebb tulajdonsága az in- 
gerelhetőség és az ingerületvezetési képesség.
ideiglenes alkotmány
1919. április 2-án tette közzé a magy. forradalmi 
kormányzótanács az ~t, amely a Tanácsköztár
saság céljául a kizsákmányolás megszüntetését, 
a szocializmus megteremtését tűzte ki; szabá
lyozta az államhatalmi szervek és a tanácsok 
működését, hatáskörét és feladatait.
Ideiglenes Nemzetgyűlés
1944. december 21-én ült össze Debrecenben, a 
történelmi Nagytemplomban; ideiglenes kor
mányt választott Dálnoki Miklós Béla vezetésé-
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vel, s ez hadat üzent Németországnak, és fegy
verszünetet kötött a szövetségesekkel Moszkvá
ban, megszervezte a nemzeti bizottságokat-», 
felállította a népbíróságokat, kidolgozta a földre- 
form-»-rendeletet, a társadalmi átalakulás moz
gatórugóját, 
ideológia
1. vmely társadalmi csoport érdekeit, hagyomá
nyait kifejező közösségi gondolatrendszer, amely 
többek közt politikai, filozófiai, jogi, erkölcsi, mű
vészi eszméket tartalmaz. 2. vmely mű, előadás 
stb. eszmei tartalma, háttere, (gör.) 
idill
1. egyszerű, békés, elbájoló hely vagy esemény 
rövid leírása költői vagy prózai műben (különö
sen a falusi életből merítve). 2. maga az ilyen 
esemény, amely alkalmas a leírásra, (gör.)
idillikus 
idillt idéző, 
időleges tömörülés
bioi. az állatok közötti szociális kapcsolatok leg
egyszerűbb formája, melyben a magatartás kö
zösségi szinten összehangolt cselekvésekből te
vődik össze. (Pl. vonuló állatok, vándormadarak, 
farkashorda, együtt telelő denevércsapat stb )
IEC
( = International Electrotechnical Comission) [en- 
ternésnel ilektrotehnikel komisn] műsz. 1. Nem
zetközi Elektrotechnikai Tanács. 2. az általa kidol
gozott szabványok, ajánlások jelölésének előtag
ja (pl. IEC 625).
IEEE
(= Institute of Electrical and Electronic Engi
neers) [insztitjút of ilektrikel and ilektrónik indzsi- 
niösz] műsz. 1. nemzetközi Elektrotechnikai Mér
nöki Szervezet 2. az általa kidolgozott szabvá
nyok, ajánlások megnevezésének előtagja 
(pl.IEEE 488). 
ifjú hegeliánus
Hegel-» halála után, az 1840-es években kialakult 
filozófiai irányzat, amelynek többnyire fiatal kép
viselői Hegel követői, de továbbfejlesztői is vol
tak, s végül szembe is fordultak vele. Közéjük 
tartozott Feuerbach-» és Marx-» is. 
ifjúkor
bioi. az ember 16-17 éves kortól 22-25 éves korig 
tartó fejlődési szakasza.
ifjúsági törvény
az ifjúság védelmét teszi kötelezővé, amikor ki
mondja, hogy különös gondot kell fordítani az 
ifjúság fejlődésére, nevelésére és következete
sen védelmezi az ifjúság érdekeit.
igazolási kérelem
határnapnak, határidőnek a fél vagy képviselőjé
nek önhibáján kívül történő elmulasztása esetén 
igazolási kérelem benyújtásának van helye.
igazság (alaki)
a bíró által az előtte folyó eljárásban bizonyított 
tényeken alapuló igazság. Ez nem mindig felel 
meg az anyagi igazságnak, mert a bíró ítéletét

csak az eléje hozott bizonyítékok alapján a törvé
nyek figyelembevételével hozhatja meg.
igényper
az adósnál lefoglalt, nem az ő tulajdonát képező 
vagyontárgynak a foglalás alóli feloldása iránt 
indított per.
ígéret földje
-»Kánaán.
IGFET
( = Insulated Gate Field Effect Transistor) [enszju- 
léjtid gét fíld ifekt tranzisztor] műsz. szigetelt ka- 
puelektródás térvezérlésű tranzisztor = MOS- 
FET-».
iglu
eszkimó lakóház; sokszor jég- vagy hótömbökből 
épült, kupola alakú építmény.
Ignotus
Veigelsberg [feigelsz-j Hugó (1869-1949) publi
cista, író, költő; Budapesten tanult, majd újság
író: 1891-től a Hét munkatársa; 1908-ban a Nyugat 
egyik alapítója, Ady, Babits, Móricz Zsigmond 
küzdőtársa. 1919: emigráns Bécsben; támogatta 
az ifjú József Attilát. Hazatérve a radikális Ma
gyar Hírlap munkatársa. 1938: újra emigrációba 
ment New Yorkba. 1948-ban hazahozták, de már 
halálos betegen.
Ignotus Pál
(1901-1978) író, publicista; I. Hugó fia. 1919 után 
újságíró, író, az Esti Kurír, a Toll, a Nyugat mun
katársa; József Attila korai mél tatója és közeli 
barátja volt. Alapító szerkesztője volt a Szép Szó
nak. 1938-tól Londonban élt, Károlyi Mihály köré
hez tartozott. 1945 után londoni magy. attasé ;
1949-ben törvénysértően letartóztatták. Rehabili
tálása után 1956-tól újra Angliában élt.
Ihász Dániel
(1813-1881) honvédtiszt, Kossuth kísérője. Az 
osztrák hadseregből lépett a honvédségbe, csak
hamar ezredes. A bukás után Kossuthot kísérte 
Törökországba, majd Angliába, Amerikába, végül 
Olaszországba, ahol haláláig Kossuth mellett ma
radt; feljegyzései az emigráció történetének fon
tos forrásai lettek, 
ihlet
1. felfokozott lelkiállapot, amely a művészi alkotó
munkát serkenti. 2. meg~ : vkit az ~ állapotába 
hoz.
Ikarosz
Daidalosz-» fia; a mítoszban apjával együtt szár
nyakon menekültek Krétáról ; apja intelme ellené
re túlságosan magasra szállt, s közel a Naphoz 
viasszal készült szárnya megolvadt; ~ Szamosz 
közelében a tengerbe hullott. A tenger itt az ő 
nevét viselte, 
ikerkutatás
bioi. egypetéjű és kétpetéjű ikreknél-» bizonyos 
tulajdonságok vagy betegségek együttes öröklő
désének vizsgálata, amellyel meg lehet állapíta
ni, hogy a kérdéses jelleg öröklődhetik-e vagy 
sem.
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ikerterhesség
bioi. egy terhességben két, három vagy több mag
zat is kifejlődik. Az egypetéjű ~ egy megtermé
kenyített petesejtből, a két- vagy többpetéjű ~ két 
vagy több megtermékenyített petesejtből alakul 
ki.
ikonográfia
1. ált. képek, ábrázolások, képzőművészeti alko
tások tanulmányozása, tudománya. 2. egyes sze
mélyekről stb. készült ábrázolások összegyűjté
se, tanulmányozása, (gör.)
ikozaéder
szabályos test, 20 szabályos háromszög határol
ja.
Iliász
az ógör. irodalom fennmaradt első, alig felülmúl
ható remekműve; hősköltemény, amely a Tróját 
(llion) ostromló gör. sereg vezérei közt játszódik. 
Legendás szerzője Homérosz-*. Az ~ kitűnő he
xameterekben-» íródott; nyelvezete, képei s az 
általa megelevenített társadalom derűs képe ha
tásának további forrása, -»trójai háború, 
llion
Trója gör. neve.
Ilku Pál
(1912-1973) vezérőrnagy, miniszter; a csehszlo
vákiai baloldali mozgalom jelentős alakja, 1937- 
től a párt tagja, a szlovákiai baloldali pedagógus
mozgalomban dolgozott. 1944-ben partizán, 1945- 
től magas beosztásokban tevékenykedett: képvi
selő, vezérőrnagy, honvédelmi (1957-1958), majd 
művelődési (1958-1961) miniszterhelyettes, 
(1962-1973) művelődésügyi miniszter.
Illés
Éliás: próféta az i. e. 9. sz.-ban; működése, 
amelyről a Biblia ír, arra az időszakra esett, ami
kor a gonosz Achab-» király és felesége egyebek 
közt Baál isten imádását is segítették. ~ a Jahve- 
vallás híve és csodatevő terjesztője volt; e kul
tusz ellenzői üldözték is érte. Hívei a Messiás 
előhírnökének tartották. Egy szekér elevenen vit
te a mennybe. Csodái az evangéliumi csodák 
előképei.
Illés Béla
(1895-1974) író; Budapesten tanult, 1916-tól kö
zölték írásait. 1918: a Katonatanács tagja, 1919: 
Újpest parancsnoka. Bécs, Szlovákia után 1923- 
tól a SZU-ban élt, csakhamar neves íróként: mű
veit tucatnyi nyelven adták ki. (Ég a Tisza, Kárpáti 
rapszódia stb.) A második világháborúban kato
na: őrnagyként harcolt Mo.-on, 1945-től az Új Szó,
1950-től az Irodalmi Újság főszerkesztője. 
Illésházy István
báró (1541-1609) nagybirtokos, nádor; alispán, 
főispán, királyi tanácsos, de nagy birtokai miatt 
1603-ban koholt felségárulás! pert indítottak elle
ne. Bocskaihoz menekült, bizalmas tanácsadója
ként is a bécsi udvarral való megegyezést szor
galmazta. Az udvar visszavonta perét, s az or

szággyűlés 1608-ban nádorrá választotta. Több 
munkát írt, levelezését is kiadták.
Illés szekere
a Biblia szerint Illés prófétát tüzes szekér ragadta 
el a földről: elevenen került a mennybe.
illeszkedési szög
szilárd felülettel érintkező folyadék felszínének 
az a szöge, amelyet a felszínnek az érintkezési 
pontot tartalmazó érintő síkja a fallal bezár. Az 
adhéziós-» és a kohéziós-» erők viszonyától 
függ. Ha a falnál az adhéziós erő nagyobb, mint 
a folyadékban a kohéziós erő falra merőleges 
komponense, akkor a folyadék felszíne az illesz
kedésnél homorú (nedvesítő folyadék). Ellenkező 
esetben pedig domború, 
illeték
állami és társadalmi feladatokhoz való arányos 
hozzájárulás érdekében illeték- és díjfizetési kö
telezettség, öröklés, ajándékozás, visszterhes 
vagyonátruházás esetén vagyonszerzési illeté
ket, az államigazgatási és a bírósági eljárásért 
eljárási illetéket vagy díjat kell fizetni, 
illetékmentesség
törvényben meghatározott körben és meghatáro
zott értékhatárig mentesség az illetékfizetési kö
telezettség alól.
illumináció
tkp. megvilágítás; 1. a középkori kódexek-» élénk 
színekkel és aranyfüsttel-» kézzel festett ábrái, 
amelyek díszül, de egyben sokszor magyarázatul 
is szolgáltak. 2. megvilágosodás, felvilágosodás, 
(lat.) 
illúzió
1. látszat, tünemény. 2. érzékcsalódás. 3. alapta
lan remény, (lat.)
illuzionista
hivatásos bűvész, aki természeti képtelenségek 
elhitetését tudja véghezvinni.
Illyés Gyula
(1902-1983) költő, próza- és drámaíró; 1919 után 
Párizsban tanult. Hazatérve verseivel tűnt fel; a 
30-as években a népi írók mozgalmának egyik 
kezdeményezője. Petőfi (1936) s A puszták népe 
(1936) c. művei országos nevet szereztek számá
ra. 1945 után költőként s színműíróként is az iro
dalom élvonalában volt.
Ilona
(7-1157 előtt) királyné, II. (Vak) Béla felesége, 
Uros szerb fejedelem lánya. A hagyomány szerint 
ő tervezte az 1132. évi véres aradi gyűlést, ahol 
lemészárolták azokat az urakat, akiket felelőssé 
tett férje megvakításáért.
Mosva! Selymes Péter
(?-?) elbeszélő költő a 16. sz. középső harmadá
ban; számos műve közül nevezetes a Nagy Sán- 
dor-elbeszélés, valamint Az híres neves Tholdi 
Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokosko- 
dásáról való história (Debrecen, 1574), amely 
Arany Jánosnak alapul szolgált Toldijához.
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imaginárius
1. képzeletbeli, elképzelt. 2. mat. imaginárius szá
mok: a negatív számok négyzetgyökei, (lat.)
imám
fn. az iszlám-» síita-» irányzatában Ali-» kalifa 
leszármazottjai, a síiták vallási, de sokszor világi 
vezetője is. (ar.)
imitáció
1. követés. 2. utánzás, (lat.)
immanens
tkp. magában maradó. A filozófiában: nem 
transzcendens-», evilági, (lat.)
immanuél
-»Emmanuél.
immorális
erkölcstelen, erkölcs nélküli, (lat.)
immunitás
bioi. az immunrendszer-» működése következté
ben kialakult védettség.
immunizálás
bioi. az orvosi és az állatorvosi gyakorlatban a 
betegségek elleni védettség mesterséges kialakí
tása. Fajtái : aktív ~, passzív
immun-memóriasejt
bioi. a B-limfociták-» egyik fajtája, melyben táro
lódik a meghatározott antigén elleni antitestmin
ta, mert hosszú ideig, kis mennyiségben termelik 
az antitesteket. Újabb antigéningerre megindítják 
az antitestek nagy mennyiségű termelését, 
immunrendszer
bioi. az állatok és az ember szervezetében lévő 
belső védekezési rendszer, mely különbséget 
tesz „saját és „nem saját” (idegen) anyagok 
között. A „saját” anyagokat a sejtjei eltűrik, a 
„nem saját” anyagokat a sejtjei közömbösítik, 
eltávolítják, elpusztítják, 
immunválasz
bioi. az immunrendszer-» válaszreakciója „nem 
saját" (idegen) anyagoknak (antigének) a szerve
zetbe kerülésekor. Két fajtája a sejtes (celluláris) 
~ és az antitestes (humorális) ~.
impedancia
váltóáramú hálózatokban használt fogalom olyan 
alkotóelemek vagy kétpólusú részhálózatok jel
lemzésére, amelyeken kialakuló váltófeszültség 
nincsen azonos fázisban a rajta átfolyó váltó
árammal. Az ~t két paraméter jellemzi : az ab
szolút érték és a fázisszög. Az abszolút érték a 
rajta eső váltófeszültség effektiv értékének-* és 
a rajta átfolyó áram effektiv értékének hányado
sa, a fázisszög pedig a rajta eső váltófeszültség 
és a rajta átfolyó váltóáram közötti szög. Ezek 
általában nemcsak az alkotóelemektől, hanem az 
áramkörben folyó, áram frekvenciájától is függ
nek. Sorbakapcsolt ellenállás, kondenzátor és te
kercs esetén az eredő impedancia abszolút érté
kének négyzete egyenlő az ellenállás négyzeté
nek, valamint az induktív és kapacitív ellenállá
sok-» különbsége négyzetének összegével. A fá

zisszög koszinusza pedig az ellenállás és az im
pedancia abszolút értékének hányadosa.
imperialista
1. birodalmi politika híve, folytatója. 2. olyan poli
tika híve, amely néhány fejlett birodalom közt fel 
akarta osztani a világ vmennyi fejletlen országát 
mint gyarmatot. 3. az imperializmus „a kapitaliz
mus legfelsőbb foka” (Lenin), 
impérium
1. parancs, uralom, hatalom. 2. birodalom, or
szág. (lat.)
implikáció
a „ha..., akkor” logikai kapcsolatnak megfelelő 
logikai művelet. Ha A és В két állítás, akkor ezek 
implikációját így jelöljük: A-»B. Az A-»B állítás 
akkor és csak akkor hamis, ha A igaz és В hamis 
(egyébként igaz), 
impresszionisták
festészeti irányzat a 19. sz. utolsó harmadában; 
szakítottak az akadémizmussal, életszerű kompo
zíció, természetes színhatások keresése, plain 
air-» szemlélet jellemezte őket. Fő képviselői: 
E. Manet [mané], C. Monet [moné], P. A. Renoir 
[rönoár], C. Pissarro [piszaro], E. Degas [döga], 
(lat.)
improvizáció
(művészi) rögtönzés, (lat.)
impulzusmomentum
-»perdület.
impulzusnyomaték
-»perdület.
Imre, Szt.
királyfi (1007-1031) Szt. István fia; nevelője Gel- 
lért püspök volt. Valószínűleg bizánci hercegnőt 
vett feleségül, gyermekük nem volt. Vadászaton 
lett szerencsétlenség áldozata. 1083-ban apjával 
együtt szentté avatták; legendája gyermektelen 
házasságát úgy értelmezi, hogy a korabeli egyhá
zi reform szellemében feleségével szűzen élt 
együtt; e felfogást népszerűsíti kultusza is.
Imre
(1174-1204) magy. király (1196-tól); III. Béla első
szülött fia. Uralma idején összeütközései voltak 
öccsével; a Balkánon vezetett sikeres hadjárato
kat; összeütközésbe került a pápával. Folytatta az 
apja kezdte birtokosztogató politikát, amely az 
ország gazdaságát megváltoztatta. Hiába próbál
kozott azzal, hogy fia, László részére biztosítsa 
trónja öröklését.
Imrédy Béla
(1891-1946) közgazdász, politikus; a Nemzeti 
Bank igazgatója, elnöke, pénzügyminiszter volt,
1938-1939-ben miniszterelnök. Németbarát kor
mánya hajtotta keresztül az első, és javasolta a 
második zsidótörvényt, korlátozta az egyesülési 
és sajtószabadságot. Egy őse zsidó volta miatt 
bukott meg; később Sztójay szélsőséges minisz
tere volt. A népbíróság háborús bűnösként elítél
te.
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ín
bioi. az izmok eredésénél és tapadásánál az iz
mot a csonthoz rögzítő, tömött, rostos kötőszövet
ből (ínszövetből) álló izomrészlet. Az ~t savós 
folyadékot termelő, és így a súrlódást csökkentő 
ínhüvely borítja, 
inadekvát
nem megfelelő, nem odaillő, -»adekvát. (lat.)
Ince, III.
pápa (ur. 1198-1216) alatt a pápaság és a pápai 
állam hatalma csúcsán volt. Az egyházat közpon
tosított, erős szervezetté tette ; kiközösítéssel fe
nyegetve rákényszerítette akaratát az uralkodók
ra is. Elrendelte az eretnekek, különösen a kathá- 
rok-» üldözését, a zsidók számára megkülönböz
tető ruha viselését.
Incze Sándor
(1889-1966) lapszerkesztő, író; előbb Kolozsvá
rott, majd Budapesten adott ki színházi hetilapot; 
a Színházi Élet igen népszerű volt, mert könnyed, 
sőt pletykaszerű írások mellett kiváló írók műveit 
is közölte. 1938-ban az Egyesült Államokba emig
rált, 
index
tkp. mutató. 1. könyvek név- és tárgymutatóinak 
neve. 2. egyházi lista a tiltott könyvek felsorolásá
val. Nem katolikus szerzők művei mellett katoli
kus tudósok, sőt hittudósok művei is ~ re kerül
tek. A II. vatikáni zsinat-» megszüntette, (lat.) 
Indig Ottó
(1890-1969) újságíró, színműíró; Kolozsváron ta
nult, ott közölte első verseit, s ott volt újságíró 
(1916-1926), ott mutatták be első darabját is. 
Nemzetközi sikert aratott Torockói menyasszony 
(1931) c. darabja. Regényeket is írt. 1938-tól kül
földön élt. 
indikátorpapír
olyan anyaggal átitatott papírcsík, amely lúgok, 
ill. savak hatására más-más színt ölt; folyadékok 
kémhatásának gyors vizsgálatára használják.
individuális 
egyéni, 
individuum 
egyén, (lat.)
indoeurópai
nyelvcsalád tagjai a hindu és iráni nyelvek, Euró
pában az illír (albán), kaukázusi, kelta, germán, 
román, szí., gór., balti nyelvek; számos kihalt 
nyelv is ide sorolható. E nyelvek ősei egy feltéte
lezett ~ ősnyelv változatai voltak. A nyelvcsalád 
a „kentum” és a „szatem" nyelvekre oszlik: a 
„száz” számnév formája szerint, 
indukált áram
1. mágneses térben mozgó vezetékszakaszban 
indukálódott feszültség hatására létrejövő áram.
2. időben változó mágneses térbe helyezett veze
tőkeretben indukálódott áram.
indukált feszültség
1. mágneses térben mozgó vezetékben a Lorentz- 
erő-> hatására történő töltés szétválás okozta

feszültség (mozgási indukció-»). Egyenesen ará
nyos a mágneses indukció nagyságával, a veze
ték hosszával és sebességével. 2. időben változó 
mágneses térben egy vezetőkeretben indukáló
dott feszültség. Nagysága egyenlő a vezetőkeret
ben időegység alatt történő mágneses fluxusvál
tozással-» (nyugalmi indukció), 
indukált mutációk
bioi. mesterségesen kiváltott mutációk-».
indukció
1. (fiz.) két lényegileg különböző dologra is hasz
nálatos elnevezés, a) -»mágneses indukcióvek
tor, b) -»elektromágneses indukció. 2. bizonyítási 
mód: a részből, a különösből vonunk le következ
tetést az általánosra; nem dedukció-». 3. mat. 
teljes ~ annak bizonyítása, hogy egy tulajdonság 
minden természetes számra jellemző, (lat.) 
indukciófluxus
indukcióvonal-szám. Egy adott felület nagyságá
nak és az ott mért mágneses indukcióvektor-» 
nagyságának szorzata.
indukciós együttható
1. kölcsönös induktivitás-». 2. öninduktivitás-».
induktív ellenállás
ha egy vezeték számottevő mágneses fluxust-» 
hoz létre (pl. tekercsben), akkor a váltakozó 
árammal szemben mutatott ellenállásában az ön
indukció-» hatása is jelentkezik. Szinuszos válta
kozó áram esetén az ~ nagysága a váltóáram 
körfrekvenciájának-» és az öninduktivitásnak-» a 
szorzata. Tiszta induktív ellenálláson az áram
erősség 90°-os fázisszöggel késik a kapocsfe
szültséghez képest, 
in effigie
tkp. „képmásában” ; képletes kivégzés, amelynek 
során a szökésben lévő elítélt helyett annak kép
mását függesztik a bitófára. Ezt a szabályos ki
végzés követi, ha az illetőt elfogják. Gyakran al
kalmazták a szabadságharc bukása után külföld
re emigrált, bűnösnek talált személyek esetében, 
(lat.)
inerciarendszer
olyan -»vonatkoztatási rendszer, amelyben a 
-»Newton-törvények érvényesek. Az állócsilla
gokhoz rögzített vonatkoztatási rendszer jó köze
lítéssel ilyen. A gyakorlatban gyakran a Földhöz 
rögzített koordináta-rendszert is inerciarendszer
nek tekintjük, noha szigorúan véve a Föld forgása 
és keringése miatt ez nem az. 
inert
1. tehetetlen, élettelen. 2. kém. ~ gázok: nem 
reakcióképes, kém.-i kötésekre alig hajlamos gá
zok (pl. a nitrogén), (lat.)
infallibilitás
-»csalatkozhatatlanság; -»IX. Pius. (lat.)
infernó
alvilág, pokol, (ol.)
infláció
tkp. „felfúvódás” ; a pénzforgalom fedezetlen nö
velése, ami az árak emelkedésével, a pénz vásár
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lóerejének csökkenésével jár együtt. A történe
lem talán legnagyobb ~ja volt az 1945-1946. évi 
magy. ~ (lat.)
influenza
bioi. az ~ vírus А, В és C típusa által okozott 
járványos, fertőző betegség, mely főleg a légutak 
és néha a bél nyálkahártyáján okoz gyulladást. 
Cseppfertőzés útján terjed. Tünetei: kezdeti hi
degrázás, borzongás kíséretében, 39-40 °C-os 
láz, elesettség, étvágytalanság, végtagfájdalmak, 
köhögés. Az ~ szövődményeit (vérzéses tüdő- 
gyulladás, agyvelőgyulladás, szívizomgyulladás) 
már nem az ~ vírus, hanem a legyengült szerve
zetet megtámadó más kórokozók okozzák, 
információ
általános értelemben ismeret, mely egy adott je
lenséggel V. folyamattal kapcsolatos bizonytalan
ságot csökkenti, olyan hír, amelynek újdonság 
jellege van, új ismeretet szolgáltat. A legkisebb 
~ az egyenletes eloszlású igen/nem döntésben 
rejlő ismeret. Egy egyben az ~ mértékegysége 
is (1 bit). Az ~ mindig kölcsönhatás eredménye, 
létrejöttéhez forrásra (adóra) és nyelőre (vevőre) 
van szükség. Továbbítása anyagot és energiát 
igényel, áramlása nyitott v. zárt hatásláncú lehet. 
Az ~ra nem érvényes a megmaradási törvény, 
információelosztó rendszer 
műsz. ilyen pl. a rádiós, televíziós műsorszórás, 
a telefonhálózat stb. 
informatika
az információszerzés, -tárolás, -továbbítás és 
-feldolgozás rendszereinek és módszereinek 
gyűjtőfogalma. Korunkban rohamosan növekszik 
az egyes ember és a társadalom számára nélkü
lözhetetlen információ mennyisége, és ezért elő
térbe került az ~ fontossága, 
infrahang
műsz. a hallástartomány alatti (16 Hz-nél kisebb 
frekvenciájú) akusztikai-* rezgések gyűjtőneve.
infravörös hullámok
(hősugarak) az elektromágneses sugárzás-* 
egyik típusa. Hullámhosszuk 10~2 т-1СГ6 m-ig, 
frekvenciájuk 3 • 1010 Hz-3 • 10" Hz-ig terjed. Sze
münkkel még nem látjuk, de bőrünkkel melegnek 
érezzük, 
inga
fonálra függesztett pontszerű test. A test egyen
súlyi helyzetétől való kis kitérései esetén -»har
monikus rezgőmozgást végez.
ingatlan
vagyontárgy, mely állagának sérelme nélkül nem 
mozdítható el.
ingázás
a lakóhely s a munkahely közötti utazgatás, ha a 
munkahely a lakóhelyen kívül található. Az ~ a 
szabadidő jelentős részét felemésztheti; hazánk
ban a dolgozók mintegy 20%-a ingázó.
inger
bioi. a sejtet vagy a szervezetet a külső és belső 
környezetből érő olyan mechanikai, fiz.-i, kém.-i

vagy biol.-i stb. hatás, mely megfelelő erősség 
esetén kiváltja az ingerületet-*.
ingerküszöb
bioi. az a legkisebb ingererősség, amely már 
képes ingerületi állapotba hozni a membránt. Ha 
az inger erőssége eléri vagy meghaladja a kü
szöbértéket, az eredetileg polarizált membrán 
depolarizálódik, és akciós potenciál keletkezik, 
ingerület
bioi. az ideg- és izomsejtek inger-* hatására be
következő sajátos állapotváltozása, melynek ha
tására kiváltódik az ingerválasz-*. Az ~ állapo
tában a membrán polarizációja megszűnik (depo- 
larizácó), sőt ellentétes előjelű polarizáltságba 
fordulhat, 
ingerületvezetés
bioi. az akciós potenciál végighaladása a memb
rán mentén. A membrán ingerelt részén akciós 
potenciál keletkezik. Az e terület melletti, nyugal
mi potenciál állapotban lévő membránrész szá
mára ingerként szolgál a szomszédos depolari
záció-*, így itt is kialakul az akciós potenciál. Ily 
módon a gyújtózsinór égéséhez hasonlatosan pl. 
az idegsejtmembrán minden pontja akciós poten
ciál állapotába kerül. Az ingerület csak egy irány
ban vezetődik,.mert amikor a szomszédos terüle
teken az akciós potenciál kialakul, az eredetileg 
ingerelt rész még a refrakter periódusban van 
(köráramteória-*). A csupasz membrán lassab
ban, a velőshüvelyes idegrostmembrán gyorsab
ban vezeti az ingerületet (ugrásszerű ~ -*). 
ingó
vagyontárgy, mely állagának sérelme nélkül el
mozdítható.
ínhártya
bioi. a szemgolyó külső borítórétege, elsősorban 
kötőszövetes elemekből áll.
inhibitor
anyag, amelynek jelenlétében vmely kém.-i reak
ció lassabban megy végbe; az ~t magát a reak
ció végén változatlanul visszanyerjük, (lat.)
iniciálé
tkp. „belépés” ; középkori kódexek nagy kezdőbe
tűje fejezetek stb. kezdetén, amit rendszerint dí
szes festéssel is kiemeltek.
inicializálás
sz.tech. alapállapotba helyezés.
Inka Birodalom
Dél-Amerika nyugati-északnyugati részén alakult 
ki a 15. sz. második felében Pachacuti [pacsakuti] 
(1438-1471) és fia, Topa Inca Yupanqui [inka ju- 
panki] (1471-1493) hódításai nyomán. A követke
ző uralkodó, Huayna Сарае [kapak] (1493-1525) 
idejében hatalma tetőfokán volt. 
inkák
„a Nap népe"; indián nép, amely kb. 1200 körül 
foglalta el a mai Peru területét, és gyorsan ter
jeszkedő birodalmat alkotott a sp. Pizarro hódítá
sáig (1527). Két rokon nyelvet beszéltek: a ke- 
csuát és az ajmarát. Magas szintű építészet, mű-
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vészét fejlődött ki birodalmukban, amelyet a sp. 
hódítás civilizációjukkal együtt megsemmisített.
inkasszó
-»beszedési megbízás.
inkompatíbilis
műsz. összeférhetetlen, nem csereszabatos.
inkunábula
tbsz. fn„ tkp. „bölcső, eredet"; ősnyomtatvá
nyok-». (lat.)
inkvizíció
tkp. vizsgálat; a katolikus egyház intézménye az 
eretnekek kinyomozására (13-18. sz.). A gyanú
sakat beidézték és vallatták, kínvallatást is igény
be véve; különösen újabb gyanúsíthatóakat ke
restek. Az eretneknek bizonyultakat átadták a vi
lági bíróságnak azzal a kéréssel, hogy vérüket ne 
ontsák; ezért ezeket általában máglyán végezték 
ki. Különösen buzgó volt a sp. ~. 
in-line képcső
[inlájn] műsz. színes képvisszaadásra alkalmas 
képcső-». Nevét onnan kapta, hogy a működésé
hez szükséges elektronágyúi és a teljes belső 
elektródarendszer egy (vízszintes) vonalban van 
elrendezve. Ezzel a deltaképcsőhöz képest bizo
nyos geometriai torzítások csökkentek, ill. meg
szűntek, emellett ez az eszköz egyszerűbb és 
olcsóbb, 
in medias res
[-asz rész] „a dolgok közepébe” (ti. belépve); 
irodalmi szerkesztési megoldás, amikor elhagy
ják a bevezető részt, a személyek, a körülmények 
bemutatását stb., s a cselekmény közepébe veze
tik be az olvasót, (lat.)
Inprekorr
Internationale Presse Korrespondenz (Nemzetkö
zi Sajtólevelezés), a III. Internacionálé Berlinben 
megjelenő információs lapja, amely a baloldali 
sajtó számára adott rendszeres tájékoztatást a 
munkásmozgalmat érintő kérdésekről. Szerkesz
tőségét Komját Aladár irányította, és több magyar 
vett benne részt. A nácizmus németországi győ
zelme után Prágába tette át székhelyét, 
inprinting 
-»bevésődés, 
input
sz.tech., műsz. 1. bemenet, bemeneti csatlakozó.
2. bevitel, beviteli program vagy művelet.
insert
[inzert] sz.tech., műsz. 1.beszúrás, beillesztés.
2. szabad hely biztosítása új információ, karakter 
számára meglévő karaktersorozatban. Röv. : INS.
inspiráció
tkp. „a lélek behatolása". 1. sugallat, egy eszme 
születését eredményező szellemi hatás. 2. vkitől 
vagy vmitől származó ihlet. 3. orv. belégzés. (lat.)
instrumentum
fn. 1. szerkezet, eszköz. 2. zeneszerszám. 3. átv. 
vmely idegen törekvés, szándék eszközévé lett 
ember, (lat.)

intarzia
berakás; különösen az asztalosiparban használt 
díszítésmód. A felületbe különböző színű faleme
zek pontosan kivágott darabjait rakják és enyve
zik be, s ezekből adódik a díszítő minta. Kő, külö
nösen márvány ~t használnak épületek díszíté
sére is. (ol.) 
integrálfüggvény
ha az f függvény az [a, b] intervallumban integrál
ható, akkor az [a, b] intervallum tetszőleges x 
eleméhez hozzárendelhetjük az f függvény [a, x] 
intervallumon vett integrálját:

F(x) = í f(t) dt,

ekkor az f függvény integrálfüggvényét kapjuk.
integrált áramkör
(IC) egyetlen igen kis félvezető-» lapkán különbö
ző szennyezésekkel-> kialakított sok tranzisz
tort-», diódát-», ellenállást stb. tartalmazó, nagy 
bonyolultságú eszköz.
intellektuális
mn. értelmi, ész, szellemi, az intellektussal-» 
összefüggő, (lat.)
intellektualizálódás
szellemi irányba való fejlődés.
intellektus
értelmi képesség, ész, gondolkodás, szellemi át
tekintés. (lat.)
intelligencia
1. gyors felfogás, okosság, szellemi teljesítőké
pesség. 2. az értelmiséghez tartozók (gyűjtőfoga
lom). 3. ~-hányados (IQ): tesztekkel-» végzett 
vizsgálatok alapján megállapított szám, amely 
egy egyén ~-ját tükrözi. Az átlagos ~-hányados 
100 körül van, a legmagasabb 160 körül. E számí
tást főleg Amerikában használják, (lat.) 
intelligens
okos, gyors felfogású, a dolgok lényegét megértő, 
(lat.)
intelligibilis
1. az értelem útján felfogható. 2. csak az értelem, 
s nem a tapasztalás útján felfogható, (lat.)
INTELSAT
műsz. nemzetközi műholdas tömegkommuniká
ciós rendszer, amely rádió- és televízióműsoro
kat, s ezenkívül más információkat is továbbít. 
A műholdak geostacioner-» pályán keringenek, 
így relatív földrajzi helyzetük állandó. A szerve
zetnek bármely ország tagja lehet, 
intendáns
tkp. vezető, intéző, igazgató; az állami színházak 
~ a a kormányzat által kinevezett főfelügyelő volt. 
(lat.)
intenzív
1. alapos, mély. 2. erős, gyors. 3. éles, metsző (pl. 
fény). 4. mezg. belterjes, (lat.)
intenzív állapotjelzők
olyan állapotjelzők-», amelyek egyensúlyban lé
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vő részrendszerek egyesítésekor kiegyenlítőd
nek. Ilyenek pl. a nyomás, a hőmérséklet stb.
interferencia
két vagy több azonos frekvenciájú-» hullám-» 
találkozásakor megjelenő, tartósan megmaradó 
mintázat. Az azonos fázisban-» érkező hullámok 
erősítik, az ellenkező fázisban érkezők pedig 
gyengítik egymást. Ha az egy forrásból származó, 
egyszerre induló két hullám közötti útkülönbség 
a félhullámhossz páros számú többszöröse, ak
kor erősítik, ha páratlan számú többszöröse, ak
kor gyengítik egymást. Fény~ csak koherens-» 
sugárzások találkozásakor jön létre (pl. normál 
fénynél vékony hártyák mindkét határfelületéről 
visszaverődött hullámok találkozásakor vagy lé
zereknél-»), 
interglaciális
a jégkorszakok közti jégmentes, melegebb idő
szak; -»pleisztocén, (lat.)
interiorizál
~ belsővé tesz, a maga részévé változtat, (lat.)
interjú
műfaj: a kérdésekre adott válasz formájában tett 
nyilatkozat szóban vagy írásban megjelentetve, 
(ang.)
Interkozmosz
müsz. a szocialista országok űrkutatási együtt
működési programja, amit a SZU vezetésével 
még 1965-ben hoztak létre, s azóta számos ered
mény igazolta sikerességét. Ennek keretében ju
tott ki az űrbe Mo.-ról elsőként Farkas Bertalan. 
Aktívan részt veszünk kutatási-fejlesztési felada
tokban: pl. műszerek a Phobos vagy a Halley 
űrszondákhoz stb. 
intermedier anyagcsere
bioi. a sejtekben megvalósuló építő és lebontó 
folyamatok.
intermedier öröklődés
bioi. köztes öröklődés, az öröklődésnek az a fajtá
ja, amikor az eltérő fenotípusú homozigóta-» szü
lők heterozigóta-» Utódjának fenotípusa a két 
szülői fenotípus köztese lesz. (Pl. piros és fehér 
virágú csodatölcsér szülők utóda rózsaszín virá
gú lesz.)
intermedier tulajdonság
bioi. köztes tulajdonság, egy gén két allélja között 
nincs domináns-recesszív viszony, ezért hetero
zigóta-» egyedben a két tulajdonság köztese ala
kul ki.
intermolekuláris kötés
a molekulák között (különösen a dipólusmoleku
lák ellentétes pólusai között) fellépő gyenge, má
sodrendű kötés, amely alacsonyabb hőmérsékle
ten jelentkezik (dipólus-dipólus kölcsönhatás), s 
magasabb energiaszinten (pl. melegítve) felbom
lik (-»diszperziós kölcsönhatás).
Internacionálé
nemzetközi, forradalmi himnusz. Szövegét E. Pet
tier [potyjé], zenéjét Degeyter [dözsetér] írta
1898-ban.

Internacionálé, I.
nemzetközi munkásszövetség; 1864-ben alakulta 
lengyel felkelés ügyében kapcsolatot felvevő ang. 
és fr. munkásegyletek kezdeményezéséből. A fel
kért Marx fogalmazta meg első kiáltványukat és 
programjukat; a továbbiakban a ném. szekció 
vezetőjeként az állandó bizottság tagja volt. Az ~ 
támogatta a párizsi kommünt-», de később belső 
nézeteltérések miatt feloszlott.
Internacionálé, II.
szociáldemokrata; 1889-ben alakult 20 marxis
ta szociáldemokrata pártból. Jelszava a 8 órás 
munkaidő volt, s az általános sztrájk segítsé
gével akart a polgári kormányokra nyomást 
gyakorolni a béke érdekében. Az első világhá
ború idején azonban tagjainak többsége hábo
rúpárti lett. A háború után helyreállt szolidari
tásuk; szocialista céljaikat fenntartva fokozato
san szakítottak forradalmi hagyományaikkal. 
Ma is jelentős haladó szervezet, különösen 
Európában, 
internacionálé, Ili.
kommunista; az októberi forradalom győzelme 
után, 1919-ben alakult, székhelye Moszkvában 
volt, s a szovjet párt befolyása döntő volt benne. 
Sok tisztségviselője az önkény áldozata lett. 1943- 
ban mondta ki feloszlását. Az egyes kommunista 
pártok az ~ szekciói voltak, 
internáló táborok
olyan intézmények, amelyekben bírósági ítélet 
nélkül tartanak fogva személyeket, akiket rendőri 
szervek nemkívánatosnak tartanak. ~kat általá
ban diktatúrákban, másutt csak háborús időkben 
állítanak fel. 
interoreceptorok
bioi. a belső környezet ingereit felfogó és ingerü
letté alakító receptorok-». (Pl. a vegetatív refle
xek-» szervek falában levő érzőkészülékei.)
interpretáció
értelmezés, magyarázat, (lat.)
intersticiális 
bioi. szövetközti, 
intersticiális folyadék 
-»szövetek közötti folyadék.
intersztelláris közeg
csillagközi anyag, a csillagok közötti térben lévő 
por és gáz.
intervenció
tkp. „közbenjárás” ; egy állam beavatkozása má
sik állam ügyeibe, (lat.)
intim
bizalmas, közeli, személyes, (lat.)
intim szféra
1. az ember közvetlen, legbizalmasabb környeze
te: családja stb. 2. gondolatainak, tevékenységé
nek arra vonatkozó rétege, (lat.-gör.)
intonáció
1. zene: egy hang megszólaltatása; hangvétel.
2. hanglejtés, hanghordozás, (lat.)



intracelluláris
bioi. sejten belüli, a sejtmembrán által határolt. 
Pl.: ~ folyadék.
intracelluláris víztér
bioi. a sejtekben található víz. Embernél a testtö
meg mintegy 40 %-át teszi ki.
intrazonális erdők
bioi. fás társulások, melyek kialakulását a zonális 
éghajlat mellett alapvetően befolyásolta az elté
rő-> vízellátottság, az alapkőzet és a domborzat. 
Fajtáik: ligeterdő—»•, láperdő-», homoki erdők-», 
molyhos-tölgyes-», hársas-kőrises-». 
intrika
titkos megegyezés, összebeszélés, titkos tervek 
szövése vki ellen, cselszövés, áskálódás, ár
mánykodás, bajkeverés, (fr.)
intrikus
1. áskálódó, cselszövő. 2. szính. jellemszínész, 
aki ~ szerepeket játszik.
intuíció
az összefüggések hirtelen, ösztönös megértésé
ből fakadó megismerés; lényeges mozzanatok 
váratlan, gyors felismerése, (lat.)
intuitív
1. intuíción-» alapuló. 2. ilyen képességekkel bí
ró. (lat.) 
invariáns 
változatlan, (lat.) 
inverz mátrix (reciprok mátrix) 
az A négyzetes mátrix inverz mátrixa az a A~1- 
gyel jelölt mátrix, amelyre A-1 x A egyenlő az 
egységmátrixszal. Pl. a

/3 2\
mátrix inverz mátrixaV V

Egy mátrixnak akkor és csak akkor van inverze, 
ha determinánsának az értéke nem 0 (ekkor az 
inverz mátrix egyértelműen meghatározható).
invesztitúra
tkp. felruházás; a magas papi méltóságok betöl
tésének joga a középkorban. Ezek sokszor igen 
nagy jövedelemmel és befolyással jártak, s külö
nösen a ném. uralkodók és a pápák közt éles 
ellentétek voltak afelett, hogy melyikük joga az 
~, következésképpen ki választhatja meg e tiszt
ségekre saját embereit. -»VII. Gergely, 
in vitro
bioi. üvegben, kémcsőben vagy lombikban, tehát 
az élő szervezeten kívül végzett kísérlet.
in vivo
bioi. élőben, az élő szervezeten, ill. a sejten belül.
invokáció
eposz-» kezdetén az istenek segítségül hívása, 
felkérése a költő céljainak támogatására, (lat.)
inzulin
bioi. a gerinceseknél a hasnyálmirigy Langer- 
hans-szigeteinek-» hormonja, mely fokozza a 
cukrok és a zsírok raktározását, csökkenti a vér-

cukorszintet. Hiánya betegséget okoz: -»cukor- 
betegség.
ló
a gör. mitológiában királylány, akit Zeusz megkí
vánt, majd, hogy felesége, Héra féltékenységétől 
megvédje, gyönyörű fehér üszővé változtatott. 
Héra azonban egy bögöly csípéseivel világgá ker
gette. Mikor a Nílus folyót elérte, visszanyerte 
emberi alakját, 
lokaszté
Laiosz thébai király felesége a gör. regékben; 
Laiosz intő jóslat ellenére fiút nemzett, de a cse
csemőt kitette házából, s pásztorok nevelték fel. 
E fiú, Oidipusz-», felnőve véletlenül megölt egy 
ismeretlent, nem tudva, hogy az apja, a király, 
majd anyját, ~t vette feleségül. Mikor szégyene 
kiderült, ~ öngyilkos lett. 
ión
1. gör. törzs és tájszólás ; a ~ ok Athénban, Attiká
ban, a szemben lévő kis-ázsiai partokon s a köz
tük elterülő szigeteken éltek. 2. oszloprend és 
jellegzetes oszlopfő a gör. építészetben. 3. zene: 
hangsor, 
ion
kém. töltéssel rendelkező részecske vagy azok 
csoportja; elektromosan semleges molekula ioni- 
zálódásakor keletkező ~ pár egyike pozitív, a má
sik negatív elektromos töltésű.
Ionesco, Eugène
[-neszko özsen] (sz. 1912) román származású fr. 
drámaíró, a modern színpadi kultúra egyik kiváló 
képviselője; A székek (1951), Az orrszarvú (1959) 
és más darabjai nemzetközi hírűek.
ionizációs energia
1. (kém.) azt fejezi ki, hogy mekkora energia- 
mennyiség szükséges egy mól alapállapotú sza
bad atom legkönnyebben leszakadó elektronjá
nak eltávolításához. Mértékegysége kJ/mol. 
A másodlagos ~ a második elektron eltávolításá
hoz szükséges energiamennyiség. 2. (fiz.) az a 
legkisebb energia, amellyel egyetlen semleges, 
alapállapotú atomból elektront lehet leszakítani. 
Másképpen : egyetlen pozitív ion keltéséhez szük
séges energia, 
ionos kötés
a kis elektronegativitású atomok (pl. fémek) köny- 
nyen leadnak, viszont a nagy elektronegativitású 
atomok felvesznek egy vagy több elektront. Az 
előbbiek pozitív, az utóbbiak negatív ionokká 
lesznek. Az ezek közt létrejövő ~ szabályos tér
rácsé kristályokat hoz létre, -»rácsenergia, 
ionrács
-»kristályos anyagok, -»ionos kötés.
iparengedély
ipar folytatásához szükséges és az iparhatóság 
által kiállított okmány.
ipari forradalom
a 18. sz. utolsó negyedében kezdődött: a manu
faktúrák-» munkamegosztáson alapuló munkafo
lyamatát a termelés gépesítése váltotta fel
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(-►Watt). Az erőgépekkel meghajtott munkagépek 
lehetővé tették a tömeges s az olcsóbb termelést, 
ugyanakkor a termék minőségét is szabványosí
tották. Mindenekelőtt a textilgyártás ~a ment 
végbe, párhuzamosan a gépgyártással. 
Iphigeneia
[-fi-] a trójai háború mondakörében Agamemnón 
és Klütaimnesztra lánya; apja fel akarta áldozni 
Artemisznek, hogy az kedvező szelet adva tovább 
engedje a gör. hajókat Trója felé. Az istennő 
azonban ~ helyett egy szarvast küldött az oltár
ra, ~t pedig Tauriszba vitte papnőjéül. Bátyja, 
Oresztész kiszabadította. ~ történetéből Euripi
dész tragédiát írt, s Goethe is feldolgozta.
Ipolyi Arnold
(1823-1886) püspök, művészettörténész, folkloris
ta; Pozsonyban, Nagyszombaton, Bécsben tanult. 
Ifjan a régi magy. hitvilág emlékeinek összegyűj
tésén, rendszerezésén dolgozott. Középkori mű
vészettörténeti kutatásai során Isztambulban a 
corvinákat kereste meg, a hazai emlékeket gyűj
tötte. Besztercebányai, majd nagyváradi püspök 
volt; gyűjteményét múzeumokra hagyta.
IQ
-►intelligencia
Irányi Dániel
(1822-1892) politikus; Eperjesen tanult, 1844-től 
Pesten ügyvéd. Az Ellenzéki Kör tagjaként részt 
vett az 1848. márciusi mozgalmakban, majd Pest 
képviselője, kormánybiztos. Világos után az 
emigrációban Kossuth megbízottja; a kiegyezés 
után tért haza. Képviselő s a 48-as párt elnöke 
volt 1869-től, a Függetlenségi Párté 1884-től. Az 
egyházjogi törvények híve volt. 
iránylátás
bioi. a fényérzékelő sejtek rétegbe tömörülve pri
mitív szemet alkotnak, ami a fény intenzitását, 
irányát és mozgását is felfogja. (Laposférgek, 
egyes gyűrűsférgek, csigák.)
Irinyi János
(1817-1895) vegyész, közgazdász; Bécsben és 
Hohenheimben tanult. Bécsi tanulmányai idején 
feltalálta a zajtalanul és biztosan meggyűlő gyu
fafejet (a foszforhoz ólomperoxidot kevert), s e 
találmányát 60 forintért eladta. 1840-ben Pesten 
gyufagyárat létesített, a szabadságharc alatt 
fegyvergyártó, az állami gyárak főfelügyelője 
volt. Később gazdasági, technikai állásokat vál
lalt.
Irinyi József
(1822-1859) I. János öccse, újságíró, politikus; 
Nagyváradon, Debrecenben jogot tanult, majd 
Európában utazott. 1844-től a Pesti Hírlap munka
társa, a márciusi fiatalok egyike, a 12 pont egyik 
megszövegezője. Képviselő, a párizsi követ taná
csosa. Haynau halálra ítélte, kegyelemmel szaba
dult, s Pesten mint újságíró, író élt. Ö fordította le 
először magyarra Beecher Stowe [bícse sztó] Ta
más bátya kunyhója c. regényét.

Iris
[-sz], a gör. hitvilágban a szivárvány istennője, az 
istenek hírvivője.
írisz
1. szivárvány. 2. a szem szivárványhártyája, 
(gör.)
irónia
1. szavaknak eredeti értelmükkel ellentétes hasz
nálata gúny kifejezésére (pl. kopasz embert „ha
jasának nevezni). 2. ált.: finom gúny. 3. az elvár
hatóval ellentétes esemény, történés: a sors iró
niája. (gör.) 
ironikus 
iróniával-* telt. 
irracionális szám
olyan valós szám, amely nem írható fel két egész 
szám hányadosaként. Az irracionális számoknak 
a végtelen nemszakaszos tizedes törtek felelnek 
meg. Az irracionális számok tetszőleges pontos
sággal megközelíthetők racionális számokkal. Ir
racionális számok pl.: [/2, |/з, n. 

irracionalizmus
a racionalizmussal-^, általában a racionális-» 
gondolkodással szembeforduló fii. irány: a meg
ismerés alapjának az ösztönös, intuitív—* felisme
réseket tekinti; dekadens-* korszakok, de eset
leg emberellenes irányzatok is benne keresik 
eszmei igazolásukat (amelyet a racionalizmustól 
nem kaphatnak meg), (lat.) 
irreverzíbilis
nem -►reverzibilis, megfordíthatatlan.
irreverzíbilis folyamat
nem megfordítható folyamat (-»reverzibilis folya
mat).
irtásföld
a 18. sz.-ban művelésbe vett erdős, bozótos, mo
csaras területek, amelyeket a jobbágytelkeknél 
kedvezőbb feltételekkel adtak a vállalkozó jobbá
gyoknak (sokkal több munkát jelentettek). A 19. 
sz.-ban azonban e már jó minőségű földeket sok
szor visszavették a jobbágyoktól, és a majorság
ba-* olvasztották be, mivel nem tartoztak a job
bágytelkekhez, 
iskoladráma
a középkorban és az újkorban iskolákban, diákok 
által előadott, korábban lat., később néha nép- 
nyelvű dráma, általában vallásos vagy erkölcsi 
tanulsággal.
ismeretelmélet
a filozófiai tudomány egy ága, amely a világ meg
ismerésének lehetőségét, az emberi megismerő 
folyamat törvényszerűségeit, a megismerés cél
ját, lényegét, szerkezetét vizsgálja.
ISO
(= International Standards Organization) [inter- 
nésnel sztenderdsz orgenizésn] műsz. 1. Nemzet
közi Szabványosítási Szervezet. 2. az általa kidol
gozott szabványok és ajánlások megnevezésé
nek előtagja.
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Isonzó
folyócska a valamikori olasz-osztrák határon; az 
első világháborúban ismétlődő heves és véres 
harcok színtere. (Doberdo.)
Ispotályos lovagok
-»Máltai Lovagrend.
istenítélet
középkori döntési módszer bizonyíthatatlan pe
rek esetében. Leggyakoribb a tüzesvas-próba 
volt; a pereskedőknek izzó vasat kellett felvenni
ük s odébb vinniük, utána sebüket bekötötték, s 
bizonyos idő múlva megvizsgálták: az ártatlan
nak a sebei „csodásán" meggyógyultak. Hasonló 
elvű volt a többi ~ is.
Istóczy Győző
(1842-1915) ügyvéd, politikus; szabadelvű képvi
selő, majd egy „párton kívüli" antiszemita képvi
selőcsoport vezetője. Országos figyelem köz
pontjában állt a tiszaeszlári vérvád idején (1880- 
1884 közt), amikor a zsidóellenes uszító hadjárat 
vezére volt.
Istvánffy Miklós
(1538-1615) humanista történetíró, katolikus poli
tikus; Oláh Miklós Itáliában taníttatta, majd titká
rául fogadta. A Habsburg-politikát képviselte; 
1608-ban nádorrá jelölték, de a rendek (a koráb
ban általa is üldözött) lllésházy Istvánt-» válasz
tották meg. Fő müve a lat. nyelvű A magy. ügyek 
története 34 könyvben c. mű: Mátyás halálától, 
részletesen 1547-től írta le tárgyát.
István főherceg
(1817-1867) József nádor, főherceg fia, 1843-tól 
Csehország kormányzója, apja halála (1847) után 
Mo. helytartója, majd utolsó nádora. 1848 nyarán 
felszólította V. Ferdinándot, hogy udvarát Budára, 
ne Innsbruckba helyezze át. Innsbruckba utazva 
megismételte e felszólítást, majd hosszú habozás 
után lemondott a nádorságról, de az udvar sze
mében megbízhatatlan maradt. 1849 után több
ször is szóba hozták (hozzájárulása nélkül) nevét, 
mint ellenkirály-jelöltét. 1858-ban kibékült Ferenc 
Józseffel.
István herceg
utószülött (1236-1271) II. András és harmadik fe
lesége: Estei Beatrix fia. Anyja András halála 
után a trónra lépő IV. Béla elől külföldre mene
kült, s ~ Velencében nevelkedett. 1271-ben Otto
kár megpróbálta V. István ellen kijátszani, de si
kertelenül. ~ második házasságából született az 
utolsó Árpád-házi király, III. András.
István, Szt., I.
(977 előtt—1038) az első magy. király, Géza fejede
lem és Sarolt fia. Apja halála után, 997-ben vette 
kezébe az uralmat, a maga oldalára állította a 
nemzetségfőket, legyőzte az urakat (rokonát: 
Koppányi és Gyulát, valamint Ajtonyt). A nemzet
ségi birtokokból megszervezte a királyi várme
gyéket, térítő papokat hozott és püspökségeket 
szervezett. Az ország függetlenségét megőrizte.

István, II.
(1101-1131) magy. király (1116-tól); Kálmán király 
fia. Több-kevesebb sikerrel harcolt cseh, lengyel, 
orosz, bizánci ellenfelekkel ; hiába követelte Bi
zánctól az odamenekült Álmos herceg kiadatását. 
Utódjául II. (Vak) Bélát jelölte.
István, III.
(1147-1172) magy. király (1162-től); II. Géza első
szülött fia. Manuel bizánci császár ellen kellett 
folyamatosan védekeznie, mert az a maga jelölt
jeit (II. Lászlót, IV. Istvánt, majd öccsét, Bélát) 
támogatta ellene. Végül is sikerült megőriznie az 
uralmat, s a bizánciakon kívül a kunokat is távol 
tartania Erdélytől.
István, IV.
(1133-1165) magy. király, II. Béla fia, aki bátyja,
II. Géza ellen fellépve Mánuel bizánci császár 
segítségéhez folyamodott (1154). Később, II. 
László halála (1162) után trónkövetelőként lépett 
fel; bizánci segítséggel el is foglalta az országot, 
s 1163-ban megkoronázták. Azonban bizánci se
gítői távoztával vereséget szenvedett III. István
tól. Végül az ostromolt Zimonyban halt meg. 
István, V.
(kb. 1239-1272) magy. király (1270-től), IV. Béla 
fia. Apja gyermekként megkoronáztatta, trónörö
kösi tartományként Stíriát, majd annak elveszte 
után Erdélyt bízta rá. Apjával változó szerencséjű 
harcot vívott; végül Erdélyt és a Tiszántúlt önálló
an kormányozta, sőt Bulgáriába hadjáratot is ve
zetett. Trónra lépve a cseh Ottokárral győztesen 
harcolt (Pozsonyi béke, 1271). 
iszlám
tkp. belenyugvás, ti. Allah akaratába; vallás, 
amelyet Mohamed-» alapított. Hitvallása: „Allah 
egy, és Mohamed a prófétája." A hívők haláluk 
után a paradicsomba kerülnek, a hitetlenek a po
kolba. A tant Gábriel angyal nyilatkozta ki Moha
mednek, ez a Korán-»; később az összegyűjtött 
szájhagyomány, a szunna egészítette ki. (ar.) 
Isztar
az Esthajnalcsillag istennője Mezopotámiában; 
nevének másik alakja Asztarté.
ítélet
a bíróság a per érdemében ítélettel, a per során 
felmerült minden más kérdésben - ide értve a per 
megszüntetését is - végzéssel határoz. Büntető 
ügyben a vádlottat bűnösnek mondja ki vagy fel
menti.
Ithaké
sziget a Jón-tengerben, a gör. partoktól 30 km-re; 
az ókorban mint Odüsszeusz hazája volt neveze
tes.
lulianus, Constantius
-»Julianus.
lupiter
Jupiter római égisten, később az istenek atyja, 
atya isten. Mint ~ donans [-sz] (mennydörgő) a 
villám és mennydörgés istene; mint ~ terminus
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[-usz] (határ) a határok védője; mint ~ optimus 
maximus [-usz -usz] „a legjobb és legnagyobb 
~”,a világmindenség ura.
ivadékgondozás
az utódok védelmét és táplálását szolgáló ösztö
nös (részben öröklött, részben tanult) magatar
tás.
Iván, IV.
Rettegett; orosz cár (1533-1584). Belső reformjai
val (a hatalom központosítása, állandó hadsereg 
szervezése) és hódításaival (a tatár kánságok 
leverése, szibériai terjeszkedés) megalapozta a 
cári Oroszország nagyhatalmi állását. 
Ivanovszkij, Dmitri] Joszifovics 
(1864-1920) orosz botanikus. Kimutatta, hogy a 
dohány mozaikbetegségének kórokozóját még az 
olyan legfinomabb szűrők is átengedik, amelyek 
az összes ismert baktériumot visszatartják. 
A szűrlettel egészséges növényeket tudott meg
fertőzni. így jött rá, hogy a baktériumoknál kisebb 
kórokozók is léteznek. Ezeket vírusoknak nevez
te el.
Iványi Grünwald Béla
(1867-1940) festőművész, a nagybányai művész
telep egyik alapítója. Pesten, majd Münchenben, 
Párizsban tanult, Hollósy Simon köréhez tarto
zott. Realista tájképei, életképei jellemzik korai 
művészetét, később a szecesszióhoz csatlako
zott. A háború után főleg tájképeket festett, 
ivari kétalakúság
bioi. az a jelenség, amikor egyes váltivarú fajok 
egyedei az ivarnak megfelelően két eltérő külle
mű formát mutatnak. Az ~ különösen kifejezett a 
rovarok, a madarak és az emlősök egyes fajainál. 
(Szarvasbogár, házityúk, oroszlán, szarvas.) 
ivari kromatinrög
bioi. emlősállatoknál és az embernél a sejtmag- 
hártyához tapadó, erősen festődő rög, mely csak 
a nőstények (nők) sejtjeiben található. Az ~öt az 
egyik X kromoszóma alkotja.
ivari kromoszómák
bioi. a nemet meghatározó kromoszómák-». (X és 
Y). Általában XX: nőstény (nő), XY: hím (férfi). 
A madaraknál és a hüllőknél, vmint néhány kétél- 
tűnél és rovarnál: XX: hím, XY: nőstény.
ivarlevelek
bioi. a virágban-» található hím porzólevelek és 
női termőlevelek, melyek porzót-», ill. termőt-» 
alkotnak.
ivaros fejlődési szakasz
bioi. a spórából kifejlődő, haploid (1 n) sejtekből 
álló növényi fejlődési szakasz-», mely mitózissal 
ivarsejteket hoz létre. Az ~ a növényvilág törzs- 
fejlődése során fokozatosan redukálódott, és pl. 
a zárvatermőknél már csak néhány sejtre korláto
zódik.
ivaros nemzedék 
-»ivaros fejlődési szakasz.
ivaros szaporodás
bioi. utódok létrehozása két szülőegyed közremű

ködésével. Két fő fajtája a konjugáció-» és a ko- 
puláció-».
ivarsejt
bioi. az ivaros szaporodásban részt vevő szaporí
tósejt. Az ~-ek haploid sejtek, fele annyi kromo
szómát tartalmaznak, mint a testi sejtek. A fona
las zöldmoszatok ~jei nem különböznek egy
mástól (izogaméták) . A moháktól kezdődően a 
növények és a többsejtű állatok ~jei alakilag is 
különböznek (heterogaméták-»). A petesejt (mak- 
rogaméta) sokkal nagyobb és általában mozdu
latlan, a hímivarsejt (mikrogaméta, ondósejt, 
spermium) kisebb, és általában változtatja a he
lyét.
ivarszerv
bioi. ivarsejteket termelő szerv. A zárvatermők 
~ei:a porzó és a termő. Az állatok ~einek ré
szei: ivarmirigyek (petefészek, here), kivezető 
járatok (petevezeték, ondóvezeték), járulékos mi
rigyek, párzószervek, 
ivartalan fejlődési szakasz 
bioi. a zigótából kifejlődő, diploid (2n) sejtekből 
álló növényi fejlődési szakasz-», mely meiózissal 
spórákat termel. Az ~ a növényvilág törzsfejlő
dése során fokozatosan egyre jelentősebbé vált. 
ivartalan nemzedék 
-»ivartalan fejlődési szakasz, 
ivartalan szaporodás
bioi. utódok létrehozása, melynek során egyetlen, 
a szülői szervezetről levált sejtből vagy sejtcso
portból fejlődik ki az új egyed. A faj sokszorozó- 
dását szolgálja. Az ~ fajtái: osztódás-», sarja- 
dzás->, spórás szaporodás-», vegetatív szaporo
dás-».
Ixión
a gör. mitológiában thesszáliai király, akit Zeusz 
az istenek közé vitt, de ő megpróbálta elcsábítani 
Hérát, az istenek királynőjét. E hübrisz-» bünteté
seképp tüzes kerékhez kötve örökké forog az alvi
lágban.
Izabella
kasztíliai királynő (1474-1504) az aragóniai király- 
lyal, II. Ferdinánddal-» összeházasodva létrehoz
ták a sp. királyságot.
Izabella
királyné (1519-1559), Zsigmond lengyel király lá
nya, Szapolyai János király felesége. Férje halála 
után fia, János Zsigmond gyámjaként tanácsosai
val kormányozta az országot, Buda elfoglalása 
(1541) után Gyulafehérvárról. Amikor Fráter 
György közvetítésével kiegyezett Ferdinánddal, 
lemondott az uralomról (1551). Fráter György 
meggyilkolása után, 1556-ban azonban az erdélyi 
rendek visszahívták.
Izajás
Ésajás bibliai próféta; az asszírok támadása, i. e. 
730 körül működött. Mint más próféták, ő is a 
Jahve tiszteletét hirdette, s megfogalmazta a 
megváltott világ máig ható képét: a teljes békét, 
amikor ekevasat kovácsolnak a kardokból. Sok
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jóslatát mint Jézus Krisztus eljövetelének megjö
vendölését értelmezik. -» még Emmanuel.
ízeltlábúak
bioi. ősszájú, szelvényezett, testtájakra tagolódó 
testű, külső kitinvázas, ízekből felépülő állatokból 
álló nagyon fajgazdag törzs. Osztályok: rákok 
(fejtor+ potroh, 5 vagy több pár járóláb, kitines- 
meszes külső váz), rovarok-» (fej + tor + potroh,
3 pár járóláb), pókszabásúak (előtest+utótest,
4 pár járóláb), százlábúak, 
izgalmi szinapszisok
bioi. olyan kém.-i szinapszisok-», melyeknél az 
érintkező, fogadó neuron membránja depolarizá- 
lódik-». Ingerületátvivő anyagaik pl. acetilkolin és 
glutaminsav.
ízisz
az ókori egyiptomi vallásban Ozirisz isten felesé
ge, egyben testvére; -»~-mítosz.
Ízisz-mítosz
ízisz-» óegyiptomi istennő Ozirisz felesége volt, 
majd amikor az irigy Széth-» isten megölte s 
feldarabolta férjét, megkereste és összerakta a 
darabokat, s feltámasztotta Oziriszt, aki ekkor a 
kis Hórus-» istengyermeket nemzette. Ozirisz az 
alvilág ura lett, íziszt viszont a feltámadás titká
nak istennőjeként tisztelték. Az ~ elterjedt az 
egész Mediterráneumban; meghonosodott Ró
mában, majd a római provinciákban s Pannóniá
ban is. 
ízlelőbimbók
bioi. a gerinces állatok és az ember ízlelőrecepto
rai a szájüregben. Az ember nyelvén ízlelősze
mölcsökön helyezkednek el.
ízlelőközpont
bioi. az ízlelőingerületeket feldolgozó agykérgi 
terület. Embernél a nagyagy halántéklebenyében 
található.
Izmáéi
a bibliai Teremtés könyvében Ábrahám és Sára 
egyiptomi szolgálója, Hágár fia; a féltékeny Sára 
elűzeti őket a pusztába. A bibliai hagyomány sze
rint lett az ar. nép őse.
izmaeliták
nomád pusztai pásztorok, bizonytalan lakóhelyű 
sémi nép a Bibliában; Izmáéi-» leszármazottai.
izobár
1. frz. a térképre rajzolt görbe, amely azokat a 
pontokat köti össze, amelyeken a légnyomás ér
téke azonos. 2. (fiz.) a) Állandó nyomáson végbe
menő folyamat az ~ folyamat, b) Az atommagfizi
kában a különböző rendszámú-», de azonos tö
megszámú-» atommagok gyűjtőneve (gör.). 
izobár folyamat
állandó nyomáson végbemenő folyamat.
izochor folyamat
állandó térfogaton végbemenő folyamat.
izogámia
bioi. a kopulációnak-» az a fajtája, amelynél az 
ivarsejtek nem különböznek egymástól. Pl. a fo
nalas zöldmoszatok ivarsejtjei.

izoláció
tkp. elszigetelődés, elkülönülés bioi. a fokozatos 
evolúció, az új fajok keletkezésének egyik formá
ja, melynek során az egymástól elkülönült rasz- 
szokból önálló fajok fejlődnek. Fajtái: szaporodá
si —», földrajzi ~ -». 
izolacionizmus
elszigetelődés! politika; az amerikai politikai élet
ben időnként feltámadó törekvés, (lat.)
izom
bioi. harántcsíkolt izomszövetből álló mozgató- 
szerv, melyben az izomrostokat kötőszöveti hüve
lyek nyalábokká kapcsolják össze, a nyalábokat 
pedig ugyancsak kötőszöveti eredetű pólya bur
kolja. Az ~ középső része, az ~has, ínakkal-» 
kapcsolódik a vázhoz, 
izomer
kém. vegyületek, amelyek azonos minőségű és 
számú atomokból állnak, de szerkezetük - szer
kezeti képletük - különbözik. ~ek különösen gya
koriak a szénvegyületek közt; pl. az etil-alkohol 
és a dimetil-éter összegképlete egyaránt C2H60. 
(gör.) 
izomláz
bioi. az izom -»fáradtságának tünete, kellemetlen 
fájdalom, melynek az az oka, hogy a szokatlanul 
megterhelő izomműködés közben nagy mennyi
ségű tejsav keletkezik, és ez ingerli az izom érző
ideg-végződéseit. Az ~ azért szűnik meg, mert a 
tejsav egy része később elég, más részét pedig 
a vér a májba szállítja, ahol glikogénné alakul, 
izommozgás
bioi. a többsejtű állatok mozgásformája, mely az 
izomrostokon -»belüli összhúzékony fehérjeszá
lacskák (aktin-», miozin-») működésén alapszik. 
Alapvető megnyilvánulása a rángás-» és a tartós 
izomösszehúzódás-», 
izomorfizmus
azonos alakúság 1. ásv. azonos rendszerű kristá
lyok 2. különböző formákból kifejlődött szerveze
tek formai hasonlósága, (gör.)
izompumpa
bioi. a ritmusosan működő vázizmok pumpálják 
vénáinkat, ezzel segítik a vér áramlását a vénás 
rendszerben.
izomrángás
bioi. az izom egyetlen inger hatására bekövetke
ző összehúzódása és elernyedése.
izomreceptorok
bioi. az izmokban található mechanorecepto- 
rok-». Az izom megnyúlását és összehúzódását 
jelzik.
izomrendszer
bioi. mozgató szervrendszer. A gerincesek és az 
ember ~e a nyak, a koponya, a törzs és a végta
gok izomzatára különíthető el.
izomszövet
bioi. mozgatóműködést ellátó, sejtjeiben összhú
zékony fehérjeszálacskákat (aktint és miozint)
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tartalmazó szövet. Az ~ fajtái : sima~ -», haránt
csíkolt ~ ->, szív~ -».
izomtónus
bioi. az izmok normális teltségi, feszítettségi álla
pota.
izoterma
időjárási térképen azon pontokat összekötő vo
nal, amelyeken a hőmérséklet (egy időpontban 
vagy pl. az átlaghőmérséklet egy évszakban) azo
nos. Először Humboldt-* alkalmazta az ~kat 
1817-ben. 
izoterm folyamat
állandó hőmérsékleten végbemenő folyamat.
izotóp
egy elem azonos számú protont, de eltérő számú 
neutront tartalmazó (különböző tömegszámú-*) 
atomja; e változatok kém.-ilag azonos, defiz.-ilag 
különböző tulajdonságúak. Az ~ot az elem neve 
előtt feltüntetett tömegszámmal jelölik. Egy-egy 
elem újainak aránya a természetben állandó, 
(gör.)
Izsák
a bibliai Teremtés könyvében Ábrahám-* fia, a 
Jahve-hit továbbvivője.
Izsáky Margit
(1899-1977) újságíró, publicista; színiakadémiát 
végzett, s Kolozsvárt, Aradon játszott. Riporter
ként 1939-1944 közt a Magyar Nemzet egyéni 
hangú, bátor munkatársa volt. Az első női bűn
ügyi riporter volt. 1945 után lapoknál dolgozott, 
majd az MTI munkatársa lett.
Izsó Miklós
(1831-1875) szobrászművész; Sárospatakon ta
nult, a szabadságharcban honvéd volt, utána buj
dosott. 1853-1856 közt Ferenczy István tanítvá
nya, majd Bécsben, Münchenben tanult. Ott ké
szült híres szobra, a Búsuló juhász; később is 
szívesen folyamodott a nép életéből vett témák
hoz. Csokonai-szobrát Debrecenben állították fel. 
Kedvelt műfaja volt a kis méretű terrakotta, 
ízület
bioi. mozgékony csontösszeköttetés, a két csont 
egymáshoz viszonyítva különböző mértékben el
mozdulhat. Az egyik csont ~i feje a másik csont 
~i vápájába pontosan illeszkedik, színüket porc 
borítja, köztük ~ nedv van. Az ízesülő csontvége
ket ~ i tok tartja össze, melyet tokszalagok erősí
tenek. Az ~i mozgások (hajlítás, feszítés, forgás, 
közelítés, távolítás stb.) nagyságát és irányát az 
~i fej és ~i vápa alakja, a tok és a szalagok 
állapota szabja meg. 
izzólámpa
szénszálas; feltalálója az amerikai Edison, 1878- 
ban.

J
Jacob, François
(sz. 1920) francia biológus. 1958-ban Jacques Mo- 
nod-val megalkották a génműködés (fehérjeszin
tézis) szabályozásának operon-modelljét-*.
Jacobi Viktor
(1883-1921) zeneszerző; a Zeneakadémián ta
nult, s már azalatt is írt egy operettet (1904), attól 
fogva majdnem évenként új operettel jelentke
zett, többnyire Martos Ferenc szövegére. A Szibill 
(1914) világhírt szerzett számára. A háború Lon
donban érte, onnan az Egyesült Államokba uta
zott, s rövid élete hátralévő éveiben ott élt. 
A magy. operett iskola egyik legkiválóbbja. 
Jacquard, Joseph Marie
[zsakar zsozef marí] (1752-1834) fr. selyemszövő; 
1801-ben feltalált egy különleges szövőgépet, 
amely kilyukasztott kartonszalag vagy fémszalag 
vezérléssel tetszés szerinti mintát szőtt a textilbe. 
E találmány forradalmasította a szövést, 
jacquerie
[zsakri] fr. parasztfelkelés (1358). Különösen 
Észak-Franciaországban keltek fel tömegesen a 
parasztok uraik ellen, s mozgalmuk egybeesett a 
párizsi polgárság fegyveres mozgalmával, vala
mint az ang.ok sikereivel a százéves háború
ban-*. János király is ang. fogságban volt; helyet
tese, Károly dauphin-* csak nehezen tudta a ~t 
leverni. (~ a Jacques = Jakab névből : átv. pa
raszt.)
Jadwiga
-»Hedvig.
Jagelló
a pogány litvánok nagyfejedelme; 1385-ben meg- 
keresztelkedett, és feleségül véve I. Lajos magy. 
király lányát, Hedviget-*, a lengyelek királynőjét, 
perszonáluniót-» (krewoi unió) hozott létre Litvá
nia és Lengyelország közt, amelynek II. Ulászló 
néven uralkodója lett (1386-1437). A ~ dinasztia 
alapítója.
Jahn Ferenc
(1902-1945) orvos, a munkásmozgalom harcosa. 
Az SZDP-nek, majd a KMP-nek volt tagja, Kispest 
munkásnegyedében gyógyított, s tartott előadá
sokat munkásoknak. A Szocialista Orvosszerve
zet megszervezője, majd titkára volt; szociográ
fiai cikkeket is írt. A háború alatt bebörtönözték; 
kiszabadulva gyógyszert, fegyvert szerzett a Pe- 
tőfi-brigádnak, ezért Dachauban elpusztították. 
Jahve
Jehova; legkorábbi említése szerint kanaáni si
vatag-isten, a sivatagi vándorlás után Kanaánba 
érkező héb. törzsek azonban saját törzsszövetsé
gi istenükként tisztelték, -»monolátria. Később ~ 
prófétái szerint hatalma az egész világra kiterjed 
- kialakult a ~ kultuszban a monoteizmus-*. A ~ 
név kimondás! tilalom (tabu-*) alatt állt.
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Jakab, I.
ang. király (1603-1625) Stuart Mária-» fia, először 
egyesítette Angliát, Írországot és Walest Skóciá
val egy jogar alatt. Anglikánként üldözte a presbi- 
teriánusokat, akik ez idő tájt kezdtek Amerikába 
vándorolni (-»Mayflower); az uralma idején ké
szült ang. bibliafordítást századunkig használták. 
Önkényes uralkodói elvei felháborították alattva
lóit, s ezzel előkészítették a forradalmat.
Jakab, II.
ang. király (1685-1688), az utolsó Stuart-uralko- 
dó; visszatért a katolikus hitre, és fel akarta olda
ni a katolikusokat sújtó korlátozásokat. Ezért a 
parlament helyette vejét, Orániai Vilmost-» hívta 
meg a trónra, (-»dicsőséges forradalom). ~ 
Franciaországba menekült (1688). 1690-ben meg
bukott kísérlete trónja visszaszerzésére, s a par
lament kimondta a Stuartok trónfosztását (1701). 
Jákob
Izsák-» fia az Ótestamentumi Teremtés könyvé
ben. Két feleségétől, Rácheltől és Leától, vala
mint ezek szolgálóitól született 12 fia 12 törzs őse 
lett. Nevük: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Zebulon, 
Isszachár, Dán, Gád, Áser, Naftali, József, Benjá
min. ~ Istennel birkózva kificamította csípőjét, de 
Istent kényszerítette, hogy adja rá áldását; ezután 
kapta Istentől új nevét: Izrael, 
jakobinusok
eredetileg a fr. forradalom törvényhozó gyűlésé
nek-» köztársaságpárti képviselői, akik a volt Szt. 
Jakab kolostorban létesített klub tagjai voltak; 
később a baloldali, radikális köztársaságpártia
kat nevezték így, akik Robespierre-» vezetésével 
a sansculotte-ok-» élén a ~ diktatúrát gyakorol
ták.
Jakubovich Emil
(1883-1935) paleográfus, történész; az Országos 
Széchényi Könyvtárban, a Nemzeti Múzeumban 
és az Országos Levéltárban dolgozott, számos 
nyelvemléket dolgozott fel, középkori oklevelek 
és művek elemzését végezte. Fellelte a székely 
rovásírás legkorábbi emlékét, része volt a Bécs- 
ben raktározott magy. levéltári anyag egy részé
nek hazahozatalában, 
jaltai konferencia
1945. február 4-11. közt a szövetségesek vezetői : 
Sztálin (a házigazda), Roosevelt és Churchill már 
a háború utáni rendezés elveit beszélték meg. 
Ezek: Németország egy-egy zónáját szállja meg 
egy-egy hatalom; a lengyel határok; a SZU had- 
balépése Japán ellen; az ENSZ-» alakuló, San 
Franciscó-i konferenciája. Nyolc hét múlva Roose
velt meghalt, -»potsdami konferencia, 
jambikus
verssor -»verssorok.
Jámbor Pál
(1821-1897) költő; írói nevén Hiador. Papnak ta
nult, s plébánosként tevékenykedett, de közben 
divatos hangulatú, finomkodó és szentimentális 
költeményeket írt, amelyeket a népnemzeti irány

zat ellenfelei Petőfi „faragatlan, kocsmai hangvé
telű" költészete fölé helyeztek. Világos után Pá
rizsba emigrált; hazatérve a szabadkai gimná
zium igazgatója lett, s kilépett az egyházi 
rendből, 
jambus 
-»verslábak.
Jancsó Elemér
(1905-1971) erdélyi irodalomtörténész, kritikus; 
Budapesten, Párizsban tanult, Kolozsvárt a ref. 
kollégium tanára lett. Az erdélyi lapokban és a 
Nyugatban közölte tanulmányait, Erdélyi Ritkasá
gok címmel sorozatot szerkesztett. A kolozsvári 
egy.-en a magy. irodalom tanára volt, irodalom- 
történeti összefoglaló műveket írt.
Jancsó Miklós
(sz. 1921) nagynevű magy. filmrendező; első fel
tűnést keltő filmje (Szegénylegények, 1965) óta 
igen sikeresek voltak a magy. történelem sokat 
vitatott korszakairól készített, újszerű szemléletű 
filmjei (Csillagosok, katonák, 1967; Még kér a 
nép, 1971 stb.). 
janicsárok
az Oszmán-Török Birodalom egyik legfontosabb 
seregteste; 1330 körül szervezték meg a keresz
tény alattvalóktól szedett gyermekadóból. Akkor 
számuk tízezer, később ennél is nagyobb; a szul
tán testőrei, gárdacsapata voltak. Kisebb- 
nagyobb lázadásaik miatt azonban háttérbe szo
rultak; 1826-ban egy lázadás után 15 ezret kivé
geztek, a többi 20 ezret száműzték, és a ~at 
feloszlatták.
Jankovich Ferenc
(1907-1971) költő, író; Budapesten, Párizsban ta
nult, ugyanott franciául tanított magy. nyelvet és 
irodalmat. Első versei 1932-ben, irodalomtörténe
te 1942-ben, első regénye 1943-ban jelent meg. 
1945 után írta a Sej, a mi lobogónkat c. népszerű 
verset; majd számos történelmi regényt írt, klasz- 
szikusokat fordított franciából.
János
-»evangélisták.
János, XXIII.
Angelo Roncalli, pápa (ur. 1958-1963); meghir
dette a II. Vatikáni Zsinatot az egyház megújításá
ra (1959), kiadta a Pacem in terris (Béke a földön) 
c. enciklikát a világbéke érdekében (1963).
János I.
magy. király. -»Szapolyai János.
János, II.
(Komnénosz) bizánci császár (ur. 1118-1143); si
kerrel harcolt Kis-Ázsiában és a Balkánon.
Jánossy Lajos
(1912-1978) fizikus, Lukács György nevelt fia; 
Bécsben és Berlinben tanult, 1934-1936-ban Ber
linben, utána Angliában dolgozott mint kutató fizi
kus. A dublini intézet sugárzáskutató csoportjá
nak vezetője volt, amikor 1950-ben hazahívták. Az 
MTA Központi Fizikai Kutatóintézetének osztály- 
vezetője, majd igazgatója volt. Nagy feltűnést kel
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tett a relativitáselmélet sajátos, kritikus értelme
zésével.
János Zsigmond
(1540-1571) II. János király; Szapolyai János utó
szülött fia, akit az országgyűlés csecsemőként 
királlyá választott. Buda elfoglalása után csak 
Erdélyen és az ország keleti felén uralkodott ne
vében anyja, Izabella-»; 1551-ben Fráter György 
közvetítésével a Habsburgoknak adta át országát. 
1556-ban az erdélyi rendek visszahívták: Erdély 
első fejedelme lett, lemondva a királyságról. 
Janus Pannonius
[-USZ -usz] (1434-1472) költő, püspök; nagybátyja, 
Vitéz János neveltette, 11 évig Itáliában tanult. 
Váradi kanonok, majd 1459-től pécsi püspök; Má
tyás király belső köréhez tartozott 1471-ig, amikor 
nagybátyjával együtt részt vett egy Mátyás elleni 
összeesküvésben. Lat. nyelvű költészete a leg
jobb humanista költők közé sorolja.
Jány Gusztáv
(1883-1947) vezérezredes; katonatiszti pályáján
1932-től a Ludovika parancsnoka volt, majd had
testparancsnok. 1942-ben a II. hadtest parancsno
kaként a keleti frontra kivitt magy. hadakat vezet
te. Vezetése alatt következett be a doni katasztró
fa. A rosszul felszerelt, hibásan vezetett hadtest 
megsemmisült: 40 000 katona elesett, 70 000 fog
ságba került. 1947-ben népbíróság ítélte el. 
janzenizmus
C. Jansen [-zen] (1585-1638) yperni (ma Belgium
ban) püspök tana, amely Szt. Ágoston tanítása 
alapján az isteni kegyelmet az emberek szabad 
akaratával szemben előnyben részesítette. A ~ 
Franciaországban majdnem egyházszakadást 
okozott; a ~t élesen bíráló jezsuiták nyomására 
1720 után a pápa és XIV. Lajos Franciaországban 
elnyomta a ~t. Külföldön néhány ezer híve ma
radt, 
járadék
rendszeresen folyósított juttatás, mely munkavi
szony alapján vagy a biztosítóhoz, pénzintézet
hez e célból korábban befizetett pénzösszegek 
részlete.
Jaross Andor
(1896-1946) politikus; csehszlovákiai magy. poli
tikusként 1935-től Prágában képviselő, 1938-tól 
pedig a magy. kormányban a felvidéki ügyek mi
nisztere. Imrédy szélsőjobboldali pártjának tagja, 
Sztójay belügyminisztere, majd a Szálasit támo
gató Törvényhozók Szövetségének elnöke volt 
Sopronban 1945 márciusáig. A népbíróság el
ítélte.
Jasomirgott Henrik
-»Henrik, II.
jáspis
1. kvarckristály, gyakran vöröses vagy barna szí
nű, féldrágakő. 2. az antikvitásban zöldes színű 
drágakő, (gör.-föníc.)
Jászai Mari
(1850-1926) színművésznő; szolgáló, markotá-

nyosnő volt, mielőtt a színpadra lépett. Budán, 
Kolozsvárt)tt, majd 1872-től a Nemzeti Színház
ban játszott; egy év megszakítással haláláig an
nak maradt tagja. Kivételes tehetsége a tragédiák 
hősnőinek szerepében nyilvánult meg leginkább. 
Sokoldalú tehetség volt: mint szavalóművész, 
mint színműfordító s mint emlékíró is kiválót alko
tott.
Jász: Oszkár
(1875-1957) szociológus, politikus; Budapesten, 
Franciaországban, Angliában tanult, hazatérve a 
polgári radikalizmus fő képviselőjeként működött. 
A Társadalomtudományi Társaság főtitkára, a Hu
szadik Század főszerkesztője volt. Elemezte az 
ország minden sorskérdését a hűbériségtől a 
nemzetiségi politikáig. Károlyi alatt miniszter, 
1919-től Bécsben, majd az Egyesült Államokban 
élt.
Jaurès, Jean Léon
[zsorez zsan] (1859-1914) fr. szocialista; 1893-től 
képviselő, kiváló népszónok. A Dreyfuss-* pör- 
ben kiállt az ártatlan tiszt felmentéséért. 1914-ben 
egy háborúpárti soviniszta meggyilkolta.
jávai ember 
-»Homo erectus.
Jávorka Ádám
(1683-1747) kuruc tiszt, fr. alezredes; mint diák 
csatlakozott Rákóczihoz. A szatmári béke után 
megpróbált új felkelést szervezni, de elfogták. 
Megszökve orosz, majd fr. szolgálatba lépett, 
közben Rodostóban is időzött; 1735-től Lengyel- 
országban élt.
Jávor Pál
(1902-1959) színművész; Pesten tanult, s 1928-ig 
főleg vidéki színpadokon játszott, majd több pesti 
színház után 1935-től a Nemzeti Színház tagja 
volt. Sokat filmezett. 1944-ben elhurcolták, 1945- 
től a Művész Színházban lépett fel, majd 1946-tól 
külföldön élt 1957-ig. Halála előtt újra a Nemzeti 
tagja. Egyaránt népszerű volt népi szerepekben, 
szalondarabokban s klasszikusokban.
Jeanne d'Arc
[zsan dárk] (1412-1431) az orléans-i Szűz; fr. pa
rasztlány, akit égi hangok Franciaországnak az 
ang. hódítóktól való megmentésére szólítottak; 
férfi fegyverzetben, VII. Károly király seregei élén 
1429-ben elfoglalta az ang.-októl Orléans váro
sát. Több győzelme után ang. fogságba esett, s 
azok Rouenban [ruan] eretnekségért máglyán 
megégették. Később az egyház szentjei közé so
rolta.
Jedlik Ányos István
(1800-1895) kísérleti fizikus, bencés szerzetes; 
Győrött, Pesten tanult, s Győrött, Pozsonyban,
1840-től a pesti egy.-en tanított. 1828-ban kísérleti 
célra villanymotort szerkesztett, 6 évvel előzve 
meg Jacobi gépét, majd az 50-es évek végén 
dinamót szerkesztett, újra 6 évvel előzve meg 
Siemens gépét. Nemcsak feltaláló, a magy. tech
nikai nyelv egyik megteremtője is volt.



jegyzőkönyv
gyűlésen, tárgyaláson elhangzottak írásbeli rög
zítésére, vagy valamely hivatalos cselekmény kö
rülményeinek írásban történő rögzítésére szol
gáló okirat.
jel
műsz., sz.tech. az információ megjelenési formá
ja: 1. absztrakt alakban. 2. fizikai formában.
jeldinamika
műsz. a lehetséges legkisebb és legnagyobb jel
szintek aránya decibelben-» kifejezve.
jelenlétsűrűség
-» megtalálási valószínűség
Jelky András
(1730-1783) világutazó; 1754-ben vándor szabóle
gényként indult el, s kalandos körülmények közt 
egy holland hajón Indonézia felé vitorlázott. Út
közben hihetetlen kalandok közé került: kalózok 
fogságába esett, akik rabszolgának adták el. Vé
gül azonban vagyonos és tekintélyes személyi
ség lett, 1770-ben Hollandia követe Japánban.
1778-ban hazatért, és Budán telepedett le. 
jel-zaj viszony
műsz. a rendszer vagy eszköz adott pontján mér
hető legnagyobb jelszint és az ugyanitt észlelhető 
zaj viszonyszáma decibelben-» kifejezve.
jelzálogjog
olyan jog, melynek alapján a jogosult a követelé
sét az ennek biztosítására lekötött ingatlanból 
kielégítheti.
jelzálogkölcsön
visszafizetésének biztosítékaként az adós jelké
pesen zálogba adja ingatlan-» vagyonát; a telek- 
könyvben-» feltüntetik a kölcsönt, s nem fizetés 
esetén a hitelezőnek joga van elárvereztetni az 
ingatlant, és a vételárból a tartozás összegét le
vonni, 
jelzőszám
a derékszögű koordináta-rendszerben minden 
rendezett számpárnak (a számpárban a számok 
sorrendje is számít) egy pontot feleltettünk meg, 
úgyhogy a pár első eleme lesz a pont első jelző
száma, a második eleme pedig a pont második 
jelzőszáma (koordinátája).
Jendrassik György
(1898-1954) feltaláló; Németországban és Buda
pesten tanult, s mérnökként a Ganz Gyár kutatója 
lett. Hamarosan kialakította a Ganz-Jendrassik 
dízelmotort, amely alkalmas volt vasúti és hajó
zási célra; ez nemzetközi sikert aratott. Később 
a gyár egyik vezetője, majd vezérigazgatójaként 
a gázturbinák fejlesztésében szerzett nemzetközi 
érdemeket. 1947-től Angliában élt.
Jenner, Edward
[dzsener] (1749-1823) angol orvos. 1796-ban elő
ször alkalmazott himlő ellen legyengített kóroko
zókat tartalmazó védőoltást (vakcináció), és ezzel 
a passzív immunizálás-» úttörője lett.
jeremiád
1. az ószövetségi Jeremiás próféta könyvéhez

csatolt siralom Jeruzsálem elpusztulása miatt 2. 
átv. panaszos, gyászoló mű.
Jeremiás
próféta, a Biblia egyik könyvének szerzője. I. e. 
650 körül születhetett, s könyvében a népet jám
borságra intette; magát Joziát, Júda királyát is 
rávette a vallási reformra. Megjósolta az idegen 
(babiloni) hódítást, Jeruzsálem vesztét; jósolta a 
jó király eljövetelét. A Bibliában olvasható Siral
makat - Jeruzsálem pusztulása felett - szintén 
~nak szokták tulajdonítani.
Jeromos, Szí.
Hieronymus [-musz] (331-420) egyházatya; Ró
mában tanult gór. és lat. irodalmat, majd keresz
tény hitre térve Damascus pápa titkára lett. Nagy 
műve volt a Biblia lat. nyelvre fordítása; ennek 
kedvéért héb.ül is megtanult. Fordítása Vulgata 
(= népnyelvű) néven a máig használatos lat. Bib
lia alapszövege lett.
Jevtusenko, Jevgenyij Alekszandrovics 
(sz. 1933) kiváló szovjet-orosz költő; költészeté
vel a megújulást hirdeti, s bátran szembenéz a 
múlt árnyaival (Babij Jár, 1961).
Jezabel 
-»Achab. 
jezsuita rend
a sp. Loyola Ignác által 1540-ben alapított szerze
tesrend, amely a korábbi szerzetesi fogadalmak
hoz a pápa iránti feltétlen engedelmességet csa
tolta. Jól képzett tagjai iskoláik és udvari állásaik 
révén nagy befolyást szereztek. A félelmetes 
hírűvé vált rendet sok országból kiűzték, végül 
XIV. Kelemen pápa 1773-ban feloszlatta. VII. Fiús 
[-usz] 1814-ben újra engedélyezte.
Jézus Krisztus
tkp. Jézus, a Megváltó: a keresztény vallás alapí
tója; csodás születésű Messiás, életéről a későb
bi evangéliumok-» tartalmaznak adatokat. Ezek 
szerint Augustus császár idején született Gáli- 
leában, 30 éves korában Keresztelő Szt. Já
nos-» megkeresztelte, s azután tanítványokat 
gyűjtött, s tanított. A jeruzsálemi főpapság kö
vetelésére a római helytartó elítélte, és kato
nái keresztre feszítették. Tanítványai tanúskod
tak feltámadásáról is. Követőiből állt az ősegy
ház.
JFET
(= Junction Field Effect Transistor) [dzsanksn fíld 
efekt tranzisztor] műsz. záróréteges, térvezérlé
sű tranzisztor-». Működése egy pn átmenetre 
kapcsolt, záró irányú feszültség által létrehozott, 
ún. csatorna elektromos tér által történő vezérlé
sén alapul. Kivezetései: gate [gét] (G): vezérlő 
(kapu-) elektróda, source [szórsz] (S): forrás, 
drain [dréjn] (D): nyelő.
Jób
a róla elnevezett ószövetségi könyv hőse; igaz 
ember létére a sátán - Isten engedelmével - min
den csapással sújtja, hogy Isten elleni panaszra 
késztesse, de sikertelenül.
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jobbágy
eredetileg főúr, a király belső embere; később a 
várispán embere (->várjobbágy), a 13. sz. végétől 
az egységesedő paraszti réteg tagja.
jobbágytelek
akkora terület egy falu határában, amekkorát egy 
jobbágycsalád megművelhetett: 60-120 ha. Jó ré
sze rét, legelő volt, s a szántó egy része is mindig 
ugaron maradt (->kétnyomásos). Nem meghatá
rozott földdarabokból állt, hanem évente kisorsol
ták minden dűlőből. Mikor a föld kevés lett, a~et 
megosztották a jobbágy fiai közt, így lettek fél-, 
negyedtelkes jobbágyok is.
Jób Dániel
(1880-1955) rendező, színigazgató, színműfordí
tó; hírlapíróként, novellaíróként kezdte pályáját, 
de 1907-től szinte egész életében a Vígszínház
ban dolgozott: rendezője, majd 1921-től (az 1939- 
1945 közti időt kivéve) művészeti igazgatója volt 
1949-ig. A modern drámairodalom sok kiváló mű
vét adta elő, s a színház jellegzetes arculatát 
kialakította. Darabokat írt, és fordított is. 
jogállam
összes tevékenységében a jog és jogosság köve
telményeit tartja szem előtt; ellentéte a rendőrál
lam, amely az egyéni szabadság és az egészsé
ges önkormányzat elnyomásával a polgárokat 
mindenben az állam gyámkodó hatósága alá he
lyezi, 
jogerő
államigazgatási határozat, bírósági végzés vagy 
ítélet végleges hatálya.
jogi személy
jogi személyek azok a szervezetek, amelyeket a 
jogszabályok polgári jogképességgel ruháznak 
fel. A jogi személy saját nevében szerezhet jogo
kat és kötelezettségeket, jogai érvényesítése vé
gett felléphet a bíróság és más állami szervek 
előtt.
jogképesség
jogunkban minden ember jogképes, ami annyit 
jelent, hogy jogviszony alanya lehet, tehát lehet
nek jogai és kötelezettségei.
jogok nyilatkozata
a fr. nemzetgyűlés által elfogadott Emberi és pol
gári ~ (1789. aug. 26.), amely az 1688. évi ang. 
jognyilatkozat s még inkább az amerikai függet
lenségi nyilatkozat-» hatására keletkezett, s ösz- 
szefoglalja a polgári szabadságjogokat, valamint 
a felvilágosodás államtanaiból fakadó közjogi el
veket, 
jogorvoslat
bírói vagy államigazgatási határozat ellen inté
zett kérelem a határozat megváltoztatása érdeké
ben.
jogrend
jogállamban a jognak megfelelő állapot, illetőleg 
azon törvényes rendelkezéseknek és intézmé
nyeknek összessége, amelyek a jogok sérthetet
lenségét biztosítják.

jogsegély
a bíróságok egymás irányában - nemzetközi 
egyezmény vagy viszonosság esetében - jogse
gély nyújtására kötelesek (pl. tanúkihallgatás).
jogsérelem
minden olyan hátrány, melyet valaki más cselek
ménye folytán jogaiban szenved.
jogutód
valakinek jogaiba lépő személy.
jogügylet
olyan akaratnyilvánítás, amelynek célja valami
lyen jogi következmény (jogi hatás) elérése, jog
viszony létrehozása, módosítása.
jogvesztés
jogszabálynál vagy szerződésnél fogva szerző
désszegésért felelős fél elveszít valamely jogot 
vagy kedvezményt.
Johanna
nápolyi királynő (1343-1382). Férjét, Endre magy. 
királyfit, I. Lajos-» öccsét, meggyilkoltatta (1345), 
ezért két háborút is viselt ellene a magy. király. 
Johanssen, Wilhelm Ludwig 
(1857-1927) dán botanikus, öröklődés kutató. Ab
ból kiindulva, hogy sokkal több tulajdonság van, 
mint ahány kromoszóma, az egy-egy tulajdonság 
(jelleg) kialakításáért felelős kromoszómaszaka
szokat géneknek-* nevezte el. 
jóhiszemű
aki becsületesen jár el, de akaratlanul hibázik.
Jókai Mór
(1825-1904) író; szülővárosában, Komáromban, 
továbbá Pozsonyban, Pápán és Kecskeméten ta
nult, 1846-tól csak írással foglalkozott. A márciusi 
ifjak egyike, Petőfi barátja; Kossuth, s később a 
Békepárt híve volt. 1850 után az ország legnép
szerűbb írója, 1865-1896 képviselő, lapszerkesz
tő. 1894-ben 100 kötetben adták ki műveit; teljes 
életműve mintegy 200 kötet, 
jóllakottsági központ
bioi. a hipotalamusz-» szimpatikus hatású, a táp
lálékfelvételt csökkentő magcsoportja.
Jónás
próféta, a Biblia egyik könyvének hőse; ~t Isten 
Ninivébe küldte, hogy a bűnök ellen prédikáljon, 
de ő meg akart szökni e feladat elől, s tengerre 
szállt. Hajója azonban viharba került, s ~t elnyel
te, majd a szárazföldön kihányta egy cet. Ninivé- 
ben aztán a sok bűn láttán világvégét hirdetett, 
Isten azonban nem pusztította el a sok embert ~ 
szavára. -> Babits: Jónás könyve.
Jonson, Ben
[dzsonszön] (1573-1637) ang. drámaíró, költő; 
egyik korai darabjában fellépett Shakespeare is 
mint színész. Legsikeresebb darabjai a Volpone 
és Az alkimista. Mint költő és dalíró is kitűnt.
jó pásztor
1. ősi keleti példázat a nép jó vezetőire, amelyet 
az ótestamentumi próféták is alkalmaztak. 2. Já
nos evangéliumában Jézus Krisztusra vonatkozó 
példázat, amely a Megváltót a jó pásztorhoz ha
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sonlítja, aki nyájára s minden egyes báránykájára 
is vigyáz.
Josephine, Marie Rose
[zsozefin -ri roz] (1763-1814) fr. császárné (1809- 
ig). Beauharnais vicomte (báró) felesége volt
1779-től; miután a forradalom idején férjét kivé
gezték, 1796-ban Napóleon felesége lett. Mivel 
gyermekük nem született, a császár 1809-ben el
vált tőle, s attól fogva ~ visszavonultan élt. 
Josephus, Flavius
[-fusz -usz] (kb. 37-kb. 95) történetíró; zsidó főpa
pi család sarjaként kiváló nevelésben részesült. 
A zsidó háború idején Galilea zsidó parancsnoka 
volt. Római fogságba kerülve a római hadvezér, 
Vespasianus bizalmába fogadta. Rómába költöz
ve megírta a véres háború történetét, és Zsidó 
régiségek címmel a zsidók történetét is. A ró
maiakkal való megbékélés híve volt.
Jósika Miklós
br. (1794-1865) író; Kolozsvárt tanult. Wesselényi 
körében mint erdélyi főrend a reformellenzék tag
ja volt, s e nézetei tükröződnek regényeiben. Első 
regénye (Abafi) 1836-ban jelent meg, ezt követték 
újabb történeti regények, nagy közönségsikerrel. 
1848-ban Kossuth híve, magas tisztségeket viselt, 
s Világos után emigrált; nagybetegen írta Emlék
iratait. Drezdában halt meg. 
jótállás
szerződést biztosító mellékkötelezettség. A jótál
ló fokozott felelősséget vállal a szolgáltatott dolog 
hibátlanságáért. A jótálló ennek időtartama alatt 
csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizo
nyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletke
zett.
Joule-hö
árammal átjárt vezetőben fejlődő hő, amely a 
betáplált elektromos energia rovására keletkezik. 
Egyenáram esetén a hővé alakuló teljesítmény 
egyenlő a vezetőn átfolyó áram és a vezetőn eső 
feszültség szorzatával. Váltakozó áram és fe
szültség esetén az áram és a feszültség effektiv 
értéke-* szerepel a szorzatban, s még megszor- 
zandó a feszültség és az áramerősség közötti 
fázisszög-* koszinuszával (Joule-Lenz-törvény). 
A ~ egyrészt energiaveszteség az elektromos 
teljesítmény továbbítása során (távvezeték, 
transzformátor-* stb.), másrészt azonban fontos 
lehetőség az elektromos árammal történő mele
gítésre.
Joule, James Prescott
(1818-1899) Legfontosabb felfedezései: az áram 
hőhatásának törvényei (1840) és a mechanikai 
munka hőegyenértékének meghatározása (1843).
Joule-kísérlet
annak tapasztalati úton történő igazolása, hogy 
testeknek egymáshoz való súrlódásakor hő for
májában átadott energia arányos a befektetett 
munkával, és az arányossági tényező (a munka 
ún. hőegyenértéke) független az anyagi minőség
től. J. P. Joule erre a következtetésre ötféle kísér

let eredményeinek összehasonlítása alapján ju
tott. Pl. megmérte higanyban forgó vaslapátok 
súrlódásából keletkezett hőt, miközben a lapátok 
forgatását ismert mennyiségű munkával végezte.
Joule-Thomson-jelenség
valódi (nem ideális) gázok hirtelen (-»adiabati
kus) térfogatváltozásakor fellépő hőmérsékletvál
tozása. Fontos szerepe van az iparban egyes 
gázok (pl. levegő) cseppfolyósításánál.
Joyce, James
[dzsojsz dzsémsz] (1882-1941) ír regényíró; csak 
néhány művet írt, közte az Ulysses c. regényt 
(1921), amely világhíressé tette.
jozefinizmus
II. Józsefről-* elnevezett elv és kormányzati 
rendszer, tkp. a felvilágosodott abszolutizmus-* 
alkalmazása.
József
a bibliai Teremtés könyvében Jákob kedvenc fia; 
féltékeny testvérei eladták rabszolgának. Egyip
tomban megnyerte gazdája, Putifár bizalmát, de 
Putifárné-» ártatlanul megvádolta azzal, hogy 
szerelmével üldözi. Később a fáraó főembere lett, 
a hét bő esztendőben megtöltötte a magtárakat, 
s így megvédte az országot a hét szűk esztendő 
éhségétől. Bátyjain is segített; végül Jákob meg
áldotta két fiát, Manassét és Efráimot.
József
(1776-1847) főherceg, Mo. helytartója (1795), 
majd nádora (1796-tól); II. Lipót 7. fia. Nádorsága 
kezdetétől igyekezett a magy. rendekkel egyetér
tésre jutni, s ehhez az udvar támogatását meg
szerezni. Pest tervszerű fejlesztésére terveket 
készíttetett, segítette a Széchényi Könyvtárat és 
az Akadémiát. Kompromisszumokat keresett a 
bécsi tervek és a hazai törekvések közt.
József Ágost
(1872-1962) főherceg, Habsburg József; az I. vh.- 
ban tábornagy volt, 1918 októberében IV. Károly 
megbízottja. Később hűséget fogadott az ősziró
zsás forradalomnak. 1919 augusztusában, aPeidl- 
kormány bukása után kormányzóvá nyilvánította 
magát, s a Friedrich-kormányt ő nevezte ki, de a 
győztesek követelésére lemondott. Horthyhoz lo
jális volt, de felesküdött Szálasira is.
József Attila
(1905-1937) költő; pesti munkáscsalád gyermeke
ként nehéz gyermekkora volt. Anyja halála után 
sógora, Makai Ödön segítette. Pesten, Bécsben, 
Párizsban tanult. Első kötete a Szépség koldusa 
(1922); Tiszta szívvel c. verséért eltanácsolták az 
egyetemről. A munkásmozgalomhoz kapcsolód
va költészete új távlatokat nyert. A magy. és a 
világirodalom egyik legnagyobb modern lírikusa 
lett.
József, I.
(1678-1711) ném.-római császár, magy. király 
(1705-től); a sp. örökösödési háborúban sikereket 
ért el a franciákkal szemben, s kétszer is tárgya
lásokat kezdett Rákóczival a békekötésről. Az
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1706-os nagyszombati tárgyalások meghiúsultak, 
s 1707-ben az ónodi gyűlés megfosztotta ~t trón
jától, de az 1711-es tárgyalások békéhez vezet
tek. ~ pár nappal a béke aláírása előtt meghalt.
József, II.
(1741-1790) ném.-római császár, magy. király 
(1780-tól); a felvilágosult abszolutizmus legkivá
lóbb képviselője. El akarta törölni a jobbágyrend
szert, a klerikális befolyást, meg akarta adóztatni 
a nemességet, fejlesztette a közoktatást, egysé
gesen németté akarta tenni birodalma adminiszt
rációját. Meg se koronáztatta magát (kalapos ki
rály). Reformjai nagy ellenállásba ütköztek. Zö
müket halálos ágyán visszavonta.
József Jolán
(1899-1950) író; ~ Attila nővére. Férjével, Makai 
Ödönnel együtt évekig segítette öccsét. Újságíró
ként (az Est-lapoknál) dolgozott, tárcákat, elbe
széléseket írt, s egy-egy könyvben megírta öccse 
életét, ill. ifjúságát (A város peremén), 
jövedék
állami egyedáruság, mellyel az állam jövedelmet 
biztosít a maga számára, pl. dohány, ital, lottó stb.
Juarez, Benito Pablo
[hua-] (1805-1872) mexikói, indián származású 
államférfi; kormányzó, legfelsőbb bíró, majd 
1858-tól elnök volt. Polgárháborús győzelme után 
foglalhatta el a kormányzói posztját, ekkor vi
szont a külföldi érdekeket védő fr.-sp.-ang. hódí
tókkal kellett harcolnia. Végül ezeket is kiverte az 
országból. A császári címre pályázó Habsburg 
Miksát-* kivégeztette. Elnökként kétszer újravá
lasztották, 
jubileum
1. Jézus-* születésének 100., később 50., majd 
25. évfordulója a katolikus egyházban (~i év). 
A ~ alkalmával búcsút-» hirdetnek a bűnbánók
nak, a szertartásokon való részvétel fejében. 2. a 
Bibliában: minden 49. év; ezekben az adósságo
kat elengedik, az adósrabszolgákat-* szabadon 
bocsátják. 3. átv. évforduló, (héb.)
Júda
-»Jákob.
Judit
bibliai könyv, elbeszélés hősnője; az irodalmias 
történet képzelt személyekhez és helyekhez kap
csolódik. Eszerint a hősnő a városát ostromló 
hadvezér bizalmába férkőzött, s álmában azt 
megölte, ezzel megmentve népét. A késői elbe
szélés csak gór. fordításban maradt fenn. 
Jugendstil
(ifjúságstílus)-» szecesszió, (ném.) 
jugoszláv-magyar egyezmény
1940. december 12-én Belgrádban aláírták az 
örök barátságot tartalmazó ~-t. Mivel a jugoszlá- 
vok szembefordultak a hármasszövetséggel-», 
néhány hónap múlva a nácik Jugoszlávia megtá
madását tervezték Mo. részvételével. Emiatt Te
leki miniszterelnök 1941. április 3-án öngyilkos

lett; Horthy április 11-én megszegte a ~t, megtá
madta Jugoszláviát.
Jugurtha
(?—i. e. 104) az afrikai Numidia királya; cselszövé
sek útján szerezte meg nagyapja, Massinissa 
trónját, s megpróbált szembeszállni a római hódí
tással. Végül azonban fogságukba esett, és a 
győztes Marius [-usz], miután diadalmenetében 
körülhurcolta, halálra éheztette.
Juhász Ferenc
(sz. 1928) a Fényes szelek nemzedékének egyik 
legnagyobb költője (A Sántha család, 1950; A jég
virág kakasa, 1951 ; A tékozló ország, 1954 stb.); 
lapszerkesztő.
Juhász Ferencné
Szeverényi Erzsébet (1928-1972) irodalomtörté
nész; Juhász Ferenc költő felesége. Budapesten 
tanult, az 1945 utáni nemzedék egyik kiváló tehet
sége volt. A századforduló irodalmával és eszme- 
történeti kérdéseivel foglalkozott, monográfiát írt 
Bródy Sándorról. Alaposan foglalkozott a magy. 
szecesszió sajátos problémáival.
Juhász Géza
(1894-1968) irodalomtörténész, költő; a háború
ban katona, majd fogoly volt, s csak 1922-ben 
kapta meg tanári oklevelét. Debrecenben tanított, 
s folyóiratokban közölték verseit. Az Ady Társa
ság elnöke (1927), a népies irányzat híve. 1944-től 
a nemzetgyűlés tagja, majd Debrecenben egy. 
tanár; főleg a magy. felvilágosodás és Csokonai 
irodalomtörténeti kérdéseit kutatta.
Juhász Gyula
(1883-1937) költő, hírlapíró; a budapesti egy-en 
tanult. Itt barátságot kötött a Nyugat legkiválóbb 
íróival. Vidéki középiskolákban tanár, 1917-től 
Szegeden újságíró. írásai egyre radikálisabbak, 
s a társadalmi átalakulást sürgette. Az ellenforra
dalom még tanári nyugdíjától is megfosztotta. 
Versei mellett színdarabokat is írt; ő fedezte fel 
József Attila tehetségét.
Julián-naptár
Julius Caesar-* megreformálta korának bizony
talan naptárát: az év hosszát Szoszigenész gör. 
csillagász tanácsára 365 nap 6 órában határozta 
meg (megközelítve a tényleges 365 nap 5 óra 
48 perc 47,8 másodpercet), s bevezetett 4 éven
ként egy szökőévet. A ~ nagyon pontos: egy 
évszázad alatt 18 órával tér el a valódi időtől ; 
1582-ben új naptárt vezettek be, amely ezt a kü
lönbséget kiküszöböli.
Julianus
[-nusz] (331-363) római császár; Constantinus 
unokaöccse. Miután a légiók császárrá tették, a 
régi római erények és vallás felélesztésével pró
bálta a birodalom erejét helyreállítani. Ezért a 
keresztények az „apostata”, vagyis hitehagyó jel
zővel illették. A parthusok (perzsák) elleni hábo
rúban esett el.
Julianus
(7-1237 után) dominikánus szerzetes, aki egyet
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len túlélő tagja volt az ősi Mo.-ot kereső szerzetes 
csoportnak. A magy.-okat- „akiket teljesen meg
értett, s azok is őt” - végül megtalálta, de mikor 
második útján többedmagával akart velük talál
kozni, a tatárok rohama már elsöpörte őket. Első, 
1235-1236. évi útjáról fennmaradt rendtársa, Ri- 
cardus izgalmas jelentése, 
júliusi forradalom
1830. július 19-én a X. Károly-» által halogatott fr. 
választások a liberális ellenzék győzelmét hoz
ták. 25-én a király feloszlatta a törvényhozást, 
megszigorította a cenzúrát-*, és új választási 
rendszert hirdetett. A kitört forradalom elkergette 
X. Károlyt. Aug. 7-én az Orleans-házi Lajos Fülö- 
pöt-* választotta a törvényhozás királlyá; s libe
rális alkotmányt bocsátottak ki.
Jung, Carl Gustav
[kari] (1876-1961) svájci orvos, pszichológus; egy 
ideig Freud-* követője volt, később azonban saját 
iskolát alapított Zürichben. Freudnál kisebb jelen
tőséget tulajdonított a szexualitásnak, s behatóan 
foglalkozott a művészi alkotás és a vallás lélekta
nával, a kollektív emlékezetben élő ősképekkel, 
junker
(a Jungherr = ifjú úr szóból) ném., főleg porosz 
középnemes, főnemes családok tagjai, akik veze
tő szerepet játszottak a militarista, reakciós politi
kában. Arrogáns, szűk látókörű réteget alkottak, 
(ném.)
June
római istennő, Jupiter-* felesége, s vele, vala
mint Minervával-* a capitoliumi triászt-» alkot
ják.
junta
[hun-] politikusok vagy magasabb rangú katona
tisztek szűk körű, szervezett csoportja a politikai 
hatalom megszerzésére vagy megtartására, (sp.)
jura
a mezozoikum: -»középidő része 195-137 millió 
évvel ezelőtti földtörténeti időszak, a Föld mai 
arculata kialakulásának kezdete. A mai óceánok 
megjelennek, ugyanígy a hegyrendszerek (Paci- 
fikus-hegyrendszer). Kifejlődnek a repülő hüllők 
s az ősmadarak. A dinoszauruszok uralják a Föl
det. Nevét a Jura hegységről kapta, 
jura
jogtudomány, (lat.)
jurátus
tkp. „felesküdött" ; a feudális Mo.-on joggyakor
nok, aki tanulmányai végeztével vmely tábla (bí
róság) kötelékében szerzett szakmai gyakorlatot. 
Mint hivatalos embernek esküt kellett tennie.
Jurisics Miklós
(1490-1543) horvát főnemes, Kőszeg kapitánya, 
I. Ferdinánd híve; hősiesen védte a várost 1532- 
ben Szolimán szultán seregével szemben magy. 
és horvát hadaival, ezzel megakadályozta, hogy 
a török sereg továbbvonuljon Bécs felé. Királyi 
tanácsosi címet, Kőszeg városát s a krajnai főka
pitányságot kapta jutalmul.

Justh Zsigmond
(1863-1894) író, földbirtokos; Németországban s 
Franciaországban tanult. 1887-ben kezdte írásait 
közölni ; legjobb elbeszélései, regényei az alföldi 
nép életéről szólnak, korszerű, a fr. irodalommal 
rokon lélektani realizmussal. Tervezett nagy re
génysorozatából (A kiválás genezise) csak 3 kötet 
készült el.
Justinianus I.
[jusz- -nusz] (kb. 483-565) a Kelet-római Biroda
lom császára (527-től). Feleségével, a korábbi 
táncosnő Theodorával sikeresen megvédte trón
ját, s keleten a perzsák, nyugaton az Itáliát meg
szálló osztrogótok ellen győzelmeket aratott. 
A római magánjogot törvénykönyvbe foglaltatta. 
Fővárosát, Konstantinápolyi nagy építkezésekkel 
ékesítette: egyikük a Hagia Szófia templom. 
Justus Pál
[jusztusz] (1905-1965) politikus, író, szociológus; 
Olaszországban, Franciaországban tanult, aztán 
itthon magántisztviselő. Fiatal korától a MSZDP 
tagja, teoretikusa volt; 1945 után a KB tagja, s a 
Szocializmus c. folyóirat szerkesztője, képviselő. 
1949-1955 közt koholt vádakkal börtönbe zárták. 
Számos tanulmány szerzője, de verseket is írt, s 
mint műfordító is jelentékeny volt. 
jutalék
az ügyletet lebonyolító megbízottat megillető díj 
vagy részesedés.
Juvenalis Decimus Julius
[-lisz -musz -usz] (kb. 65-140) római költő, szatíra
író; maró gúnnyal bírálta kora s különösen Domi
tianus korának (81-96) erkölcsi állapotait.

К
kabar
tör. törzsnév; a Kazár Birodalom tör. népeleme, 
amely a honfoglalás előtt a magy. törzsszövet
séghez csatlakozott, s később a magyarsággal 
összeolvadt, (tör.)
kabaré
1. könnyed, rövid jelenetekből, villámtréfákból, 
sanzonokból összeállított szórakoztató műsor.
2. színház, amely ~k előadására szakosodott.
3. átv. komolyan nem vehető, nevetséges jelenet, 
(fr.)
kábeles teletext
műsz. teletext-* információk kábeltévé csatornán 
történő átvitelének neve.
Kabos Gyula
(1888-1941) színművész, filmszínész; kiváló ko
mikus. Pesten tanult, majd évekig vidéki színpa
dokon lépett fel. 1913-ban szerződtette a Király 
Színház, s ekkortól táncos komikusként, majd ko
mikusként játszott a fővárosi színházakban. Két 
évig igazgatta az Operettszínházat is; a 30-as
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években a Magyar Színházban játszott. 1914-től 
filmezett, a 30-as években kirobbanó sikerrel.
Kacsóh Pongrác
(1873-1923) zeneszerző; matematika-fizika sza
kon végzett Kolozsvárt, s utána tanított, közben 
azonban kisebb dalokat is komponált. Felkérésre 
szerzett zenét a János vitézhez, s ezzel az ope
rettel 1904-ben nagy sikert aratott. Több dalművet 
és kísérőzenét szerzett, zenepedagógusi pályát 
futott be, s 1904-ben Bartók legkorábbi méltató! 
közé tartozott.
Kádár Imre
(1894-1972) színigazgató, költő, író, ref. teológus; 
Izsáky Margit-* férje. Budapesten tanult. 1919-től 
Kolozsvárt élt; magy. lapok munkatársa. 1933-tól 
a kolozsvári-nagyváradi Magyar Színház igazga
tó-rendezője. A háború után a Magyar Rádió 
munkatársa 1948-ig, 1952-től a ref. teológián ta
nár; a magy.-román kapcsolatokkal foglalkozott. 
1958-tól a Theológiai Szemle szerkesztője volt. 
Kádár János
(1912-1989) magy. államférfi, az MSZMP főtitkára 
(1956-1988), elnöke (1988-1989); a Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány megalakítója (1956).
Kadmosz
a gör. hagyományban főnie, származású boiotiai 
király, aki húgát, Európát (akit Zeusz elcsábított) 
akarta megkeresni, így került gör. földre, ő vehet
te be a főnie. írás használatát a görögök közt.
ka és ba
az ember két lelke az óegyiptomi mitológiában; 
a ka lélek (eredetileg az ember árnyéka, amely 
nevét is viseli) a halál után is a tetemmel marad, 
míg a ba lélek - emberarcú madár - a túlvilágról 
érkezett, s a halál után oda is távozik. Néha azon
ban felkeresi a tetemet, s meggyőződik róla, jól 
bánnak-e vele.
Kaffka Margit
(1880-1918) író, költő; az irgalmas nővéreknél, 
majd az Erzsébet Nőiskolában tanult, tanári okle
velet szerzett. Miskolcon, majd 1910-1915 közt 
Budapesten tanított. 21 évesen már közölték írá
sait, verseit, később a Nyugat munkatársa volt. 
Regényei - a realista próza mesterművei - a 
korabeli magy. társadalom pusztulását mutatták 
be. Mint publicista is nagy hatású volt.
Kafka, Franz
[franc] (1883-1924) prágai, ném. nyelvű író; elbe
szélései s regényei (A per; A kastély) dermesztő 
életszerűséggel közvetítik egy teljesen elidege
nedett társadalom (voltaképpen az Osztrák-Ma
gyar Monarchia) életérzését. Fiatalon, tüdővész
ben halt meg.
Káin
a Bibliában az első emberpár idősebb fia, aki 
irigységből megölte fivérét, Ábelt, s utána elbuj
dosott Isten haragja elől.
kainozoikum
cenozoikum. -»újidő. (gör.)

kairói konferencia
a teheráni konferencia-» előkészítéseképpen 
Churchill, Roosevelt és Csang Kai-sek megbe
szélése 1943. november 22-26. közt.
kaján
rosszindulatú, kárörvendő személy.
kakofónia
rosszhangzású zene vagy szavak, zűrzavaros 
hangok összevisszasága, macskazene. (gör.)
Káldi György
(1573-1634) jezsuita szerzetes, Biblia-fordító; 
Nagyszombaton és Rómában tanult, Erdélyben, 
majd osztrák, lengyel és morva rendházakban élt 
és tanított. A nagyszombati kollégium rektora, 
majd a pozsonyi rendház főnöke volt. Teljes kato
likus Biblia-fordítását, amely századunkig hasz
nálatos volt, 1626-ban jelentette meg Bécsben, 
Pázmány Péter és Bethlen Gábor támogatásával. 
Kalevala
finn népi eposz, amelyet a múlt században gyűj
tött össze a nép ajkáról, és szerkesztett meg Elias 
Lönnrot finn folklorista; teljes első kiadása: 1849. 
Két nevezetes magy. fordítása készült: Vikár Béla 
és Képes Géza munkája, 
kalifa
tkp. utód; Mohamed-» utódai a moszlim-» álla
mok élen. (ar.)
Kalinyln, Mihail Ivanovics 
(1875-1946) szovjet államférfi; 23 éves korától a 
párt tagja, többször bebörtönözték forradalmi te
vékenységéért. 1917-ben részt vett az okt. forr. 
irányításában. Több fontos megbízatás után a 
Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöki tisztét 
töltötte be.
Káliay Miklós
(1887-1967) politikus, miniszterelnök; Genfben, 
Münchenben, Budapesten tanult, s főispán, ál
lamtitkár, képviselő volt, majd Gömbös kormá
nyában 1932-1935-ben miniszter. 1942-től mint 
miniszterelnök kettős politikát folytatott: nem sza
kított a nácikkal, üldözte a baloldalt, de érintke
zést keresett az ang.szászokkal. E sikertelen 
„Kállay-kettősnek" a ném. megszállás vetett vé
get.
Kalliopé
az epikus költészet múzsája, -»múzsák.
Kálmán
(kb. 1074-1116) magy. király; I. Géza fia. A „Köny
ves” jelzőt papi neveltetéséért kapta; püspöki 
címéről lemondva került a trónra. Hadjáratokat 
viselt Hallosban és Horvát-Szlavónországban, to
vábbá Álmos öccse ellen (akit harmadik lázadása 
után fiával, Bélával együtt megvakítatott). Az 
egyházi reformok híve volt, bevezette a papi nőt
lenséget is. Törvénykönyve fontos kortörténeti 
forrás.
Kálmán Imre
(1882-1953) zeneszerző; a Zeneakadémián ta
nult, zeneszerzéssel, zenekritikai írásokkal fog
lalkozott. Első, sikeres operettje a Tatárjárás volt

185



(1908), ezt számos más dalmű követte, közte a 
világsikerű Csárdáskirálynő (1915) és a Marica 
grófnő. Sokáig élt Bécsben, 1938-tól Párizsban és 
az Egyesült Államokban, 1945-től újra Párizsban.
Kálmán Kata
(1909-1978) fotóművész; Budapesten Madzsar 
Józsefné Jászi Alice-nél ismerkedett meg későb
bi férjével, Hevesi Ivánnal, s az ő hatására kez
dett fényképezni (1931). Képei döbbenetes doku
mentumai voltak a társadalmi igazságtalansá
goknak (szociofotó). Tiborc c. kötetéhez (1937) 
Móricz Zsigmond írt előszót. Mint fotóművész 
nemzetközi díjakat nyert. 1945 után a Fotóművész 
Szövetség egyik alapítója.
Kálti Márk
(7-1358 után) kanonok, krónikás; 1336-1358 kö
zött különböző egyházi, udvari tisztségeket töltött 
be. Valószínű, bár egyesek vitatják, hogy ő volt a 
bécsi Képes Krónikának nevezett, gyönyörűen 
illusztrált mű szerzője.
Kalüpszó
a gör. mondavilágban nimfa, Atlasz titán lánya, 
aki szigetén hét évig tartóztatta Odüsszeuszt ha
zavezető útján, s fiút is szült neki. Amikor a hőst 
már nem tudta visszatartani, bánatában meghalt.
Kálvin János
(1509-1564) a lutheri-* reformáció nyomán Svájc
ban, Genf városában alakította ki a maga irányza
tát, amely az egyház irányítását a hívek választot
ta presbitériumra bízta, a teológiában pedig az 
eleve elrendelést (predestinációt-*) hirdette, 
kamara haszna
a királyi kamara évente felárral cserélte ki a régi 
pénzt új veretre; a régi pénz forgalma tilos volt. 
E felárat, valamint gyakran a pénzrontással járó 
hasznot (amikor ugyanis az új pénz kevesebb 
ezüstöt tartalmazott, mint a régi) nevezték a 
~nak, s ez a királyi jövedelem jelentős részét 
képezte a középkorban, 
kamarilla
a bécsi udvar szűk köre 1848 előtt, amely a csá
szári ház tagjaiból, valamint a magas rangú bizal
mas hívekből állt, s amely a belső szobákban 
(kamara), titkos megbeszéléseken döntött a biro
dalom ügyeiről, (sp.) 
kamat
pénzösszeg használatáért fizetendő díj.
kamatláb
100 pénzegység után járó százalékban kifejezett 
összeg.
kamatos kamat
hosszabb időre kölcsönadott pénzösszeg után 
meghatározott időközönként esedékes kamatnak 
a tőkéhez történő hozzáadása.
kambium
bioi. osztódószövetből álló henger, mely a nyitva
termők és a zárvatermő kétszikűek szállítószö
vet-rendszerében-* kifelé háncselemeket, befelé 
faelemeket hoz létre, s ezzel vastagítja a szárat,

mivel az évek során összefüggő háncstestet és 
fatestet hoz létre.
kambrium
-*óidő; a földtörténet 570-500 millió évvel ezelőtti 
időszaka, a Panthalassza-* a tengeri növények s 
a gerinctelen állatok nagy fejlődésének színhe
lye.
kamera
rég. 1. fényképezőgép. 2. filmfelvevő, televíziós 
felvevő, -»camera obscura.
Kamermayer Károly
(1829-1897) polgármester; mint diák harcolt a 
szabadságharcban, utána jogot végzett, Buda, 
majd Pest város szolgálatában állt, s az egyesítés 
után, 1873-tól 1896-ig Budapest első polgármeste
re volt. Polgármestersége idején ment végbe a 
közművesítés, a világvárosi fejlődés.
Kamondy László
(1928-1972) író; 1960-ig családi nevén, mint Tóth 
László közölte írásait. Budapesten tanult, majd 
lektor, 1960-tól dramaturg volt. 1950-től közölte 
elbeszéléseit, amelyek hősei gondokkal, problé
mákkal küzdő kisemberek. Tárgyilagos, realista, 
nemegyszer kesernyés stílusa biztosította sike
rét; több színművet is írt, amelyek erkölcsi dilem
mákat dolgoztak fel.
Kánaán
1. tartomány az ókori Keleten, amelyet nyugatról 
a Földközi-tenger, keletről a Holt-tenger határol, 
s amelyet a Biblia szerint Jahve isten Ábrahám
nak és utódainak ígért - innen az ígéret földje 
elnevezés. E „tejjel-mézzel folyó" gazdag földet 
később a zsidó törzsek Józsua vezetésével elfog
lalták. 2. átv. a bőség elérendő (vagy megígért) 
országa, 
kancellár
1. magas, írásbeli műveltséget kívánó udvari 
tisztségviselő a középkorban: az uralkodó okle
veleinek megfogalmazója, kiadója s a levéltár 
őre. 2. átv. különösen a modern Németországban, 
Ausztriában: miniszterelnök, (lat.) 
kancellária
1. királyi hivatal az okiratok megfogalmazására 
és kiadására (a középkorban). 2. magy. királyi ~ 
ügyiratokkal (leiratokkal és beadványokkal) fog
lalkozó kormányszék (az újkorban). 3. Németor
szágban, Ausztriában: a kormányfő hivatala, 
(lat.)
Kandó Kálmán
(1869-1931) mérnök, feltaláló; Budapesten tanult, 
Párizsban kezdett dolgozni, s 1894-től a Ganz 
Gyár mérnöke volt. Háromfázisú, nagyfeszültsé
gű villanymozdonyt tervezett, s Olaszországban, 
a kipróbálás után, mozdonygyárat épített gyártá
sára. 1917-ben, ismét a Ganznál, fázisváltós vil- 
lanymozdony-rendszert tervezett (Kandó- 
mozdony), amelyet a MÁV bevezetett.
Kanizsai Dorottya
(7-1532 után) Perényi Imre nádor felesége; a
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mohácsi csata után, fia holttestét keresve, embe
reivel eltemettette az ütközet temetetlen halottéit.
kánkán
fr., gyors ütemű, érzéki női kartánc, jellegzetes
sége a magasra emelt láb és az elöl felemelt 
szoknya, (fr.)
kánon
1. szabály, mérce. 2. egyházi törvény. 3. a Biblia 
elfogadott könyveinek jegyzéke. 4. a szentek ne
vét felsoroló lista, (keleti er. gör.)
kánoni
kanonikus 1. egyházi törvények szerinti. 2. szabá
lyos.
kanonizál
szentté avat; ha a r. k. egyház erre szolgáló eljá
rása nyomán a szentek közé sorol valakit.
kánonjog
-►Codex Juris Canonici.
kanonok
magasabb rangú világi pap, a püspöki káptala
nok-* tagja, (lat.)
kantáta
ének- és zenekarra írt hosszabb zenemű, (ol.)
kanton
tkp. sarok, rész; középkori parasztközösségek 
elnevezése a dél-ném. és a fr. nyelvterület hatá
rán. Három „őskanton" szövetséget kötött a 
Habsburgok ellen, s 1315-ben le is győzték sere
geiket; egyikük volt Schwyz [svíc], amely szövet
ségüknek nevet adott. -+Tell Vilmos. Hamarosan 
több ~ is csatlakozott hozzájuk; Svájc ma 22 
— ból áll. (fr.)
Kánya Kálmán
(1869-1945) politikus, külügyminiszter; a Monar
chia külügyminisztériumában kezdte pályáját, az 
első világháború után külügyminiszterhelyettes, 
berlini követ, majd 1933-1938 közt külügyminisz
ter volt. Közeledni akart az Antant és a Kisantant 
államaihoz, de csatlakozott a Berlin-Róma ten
gelyhez, 
káosz
1. „a világ teremtése előtti zűrzavar" ; átv. össze
visszaság. (gör.). 2.(fiz.) olyan fizikai, kémiai stb. 
folyamat, amelynél a kezdeti állapot tetszőlege
sen kicsiny változtatása nagyon nagy változást 
hoz létre a végállapotban. Általában olyan rend
szereknél fordul elő, amelyeket nem lineáris 
egyenletek írnak le (pl. örvények, turbulens áram
lás, meteorológiai jelenségek stb.). 
kaotikus
zűrzavaros, összevissza, előre meg nem jósolha
tó.
kapacitás
1. (műsz.) tárolóképesség. 2. (fiz.) egységnyi fe
szültségváltozásra eső elektromos töltéstároló 
képesség. Mértékegysége a farad (F).
kapacitív ellenállás
a kondenzátor váltakozó árammal szemben mu
tatott ellenállása. Szinuszosan változó feszültség 
esetén a ~ reciproka a váltófeszültség körfrek

venciájának-* és a kondenzátor kapacitásának-* 
szorzata. A kialakuló áramerősség fázisban 90 
fokos szöggel siet a kapocsfeszültséghez képest.
kapcsolódási csoport
bioi. az ugyanazon a kromoszómán-* elhelyezke
dő gének, amelyek együtt öröklődnek. Közöttük 
kombinálódás-* csak allélkicserélődés miatt jö
het létre.
kapcsoltság
bioi. linkage [linkédzs]; bizonyos tulajdonságok 
együtt, „kapcsoltan" öröklődnek, mivel a génjeik 
azonos kromoszómán helyezkednek el, ill. a kro
moszómán egymáshoz nagyon közel vannak.
kapillárisok
1. (fiz.) kis átmérőjű csövek, amelyekben a folya
dék felületi feszültségének-* hatása nagy szere
pet játszik (-*kapillaritás). 2. bioi. hajszálerek, a 
legvékonyabb kisartériákat és kisvénákat össze
kötő erek, melyek egyrétegű laphámból álló és 
kötőszöveti sejtek rugalmas hálózatával borított 
falán keresztül bonyolódik le a szövetek tápa
nyagforgalma és gázcseréje, 
kapillárisrendszer
bioi. a hajszálerek rendszere, amit az igen nagy, 
összesített érkeresztmetszet és a vér áramlási 
sebességének lelassulása jellemez. A vérnyo
más értéke a kisartériáktól a kisvénák felé halad
va csökken, 
kapillaritás
kis átmérőjű csövekben fellépő jelenség, amely a 
folyadékmolekulák egymás közötti és a cső falá
nak részecskéivel való kölcsönhatásának követ
kezménye. Nedvesítő folyadék-* esetén a folya
dékfelszín a csőben magasabban áll, mint a csö
vön kívül (kapilláris emelkedés), nem nedvesítő 
folyadéknál pedig alacsonyabban (kapilláris süly- 
lyedés). Ld. még -»illeszkedési szög.
Kapisztrán János
(1386-1456) Capestrano [kapeszt-] ném. eredetű 
ol. szerzetes, szent; világi pályájáról lemondva 
30 évesen lett ferences szerzetes. Nagy hatású 
vándorprédikátor volt, Itáliában, de később oszt
rák, cseh és lengyel földön is inkvizítor. Mo.-ra is 
inkvizítorként érkezett 1455-ben, de végül a török 
ellen harcolt Nándorfehérvárnál. A győzelem 
után, Hunyadival együtt meghalt, 
kapitalizálódás
a hűbéri rendből a tőkés rendre való áttérés, (lat.)
Kapoli Antal, ifj.
(1893-1973) juhász, fafaragó; mint apja, ő is a 
juhász életmód használati tárgyain gyakorolta fa
ragó művészetét: uradalmi juhász volt 1946-ig. 
Attól kezdve a faragásnak élt, 1954-től a háziipari 
szövetkezet tagjaként. 1964-től látása megrom
lott, s nem alkothatott többet. Több múzeum is 
őrzi műveit, 
káptalan
rendszerint püspöki székesegyházak mellett mű
ködő papi testület, amelynek tagjai a kanono
kok-*, és sokszor hiteles helyként-* is működik.
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вс

A koraközépkorban tagjai szerzetesi közösség
ben éltek, (lat.)
kapuadó
a jobbágyok adója, amelyet 1342-ben vezetett be 
Károly Róbert; a király számára ez helyettesítette 
a „kamara hasznát"-», amely az évenkénti pénz
cseréből származott. Kapunként vetették ki, mert 
minden önálló jobbágygazdaságnak szükségkép
pen volt kapuja, ezért kétségtelenül meg lehetett 
állapítani az adókötelezettséget.
Karácsony György
(7-1570) az 1570. évi tiszántúli jobbágylázadás 
vezetője, a „fekete ember" ; mozgalmát a radiká
lis reformáció eszméi is befolyásolták. Egyszerre 
akart a törökök és az urak ellen harcolni; seregét 
Debrecen alatt szétverték, őt pedig kivégezték. 
Karácsony Sándor
(1891-1952) filozófus, pedagógus; Budapesten ta
nult, majd tanárként dolgozott Kassán, Budapes
ten. Folklórral, nyelvészettel is foglalkozott; 1942- 
től Debrecenben volt egy. tanár. Sajátos, prog
resszív-népies, vallásos nevelési nézeteinek sok 
híve volt, különösen a protestáns diákok közt. 
Karafiáth Jenő
(1883-1952) politikus, miniszter, polgármester; 
1919 őszétől államtitkár, képviselő. 1931-1932- 
ben vallás- és közoktatásügyi miniszter, majd 
1937-1942-ben Budapest főpolgármestere.
karakter
1. sz.tech. az adatfeldolgozás, adatmegjelenítés 
legkisebb egysége. 2. ált. jellem.
karakterisztika
a rendszer állapotjellemzői közötti összefüggé
sek ábrázolása koordináta-rendszerben, amely
nek tengelyein a kiválasztott állapotjellemzők 
szerepelnek (leggyakrabban egy extenzív meny- 
nyiség függvényében egy intenzív mennyiség vál
tozása). Egy energiaszolgáltató és egy hozzákap
csolt energiafogyasztó részrendszer ~i (azok 
metszéspontja) jelölik ki a kapcsolt rendszer 
munkapontját, 
karát
1. nemesfémek finomságának mértéke; a tiszta 
fém 24 ~ -os, az ötvözött annyi ~-os, ahányszor 
1/24 rész színfémet tartalmaz. Pl. 18 ~-os arany: 
75% (18/24) aranyat tartalmaz. 2. súlymérték drá
gakövek, gyöngyök mérésére: 1 ~ =0,2 g. 
karbon
-»óidő: a földtörténet 350-285 millió év előtti idő
szaka; a későbbi kőszéntelepeket alkotó erdősé
gek, a korai rovarok és hüllők megjelenésének 
időszaka.
karbonárik
tkp. „szénégetők" 1. itáliai titkos politikai szerve
zet 1820 után, amelynek tagjai erdők mélyén gyűl
tek össze. Céljuk az egységes és független Itália 
megteremtése volt, s a külföldi (Bourbon, Habs
burg) uralomnak akartak véget vetni. 2. átv. titkos 
politikai társaság, (ol.)

karbonsavak
savak, amelyekben egy alkilcsoport (pl. —CH3) 
kapcsolódik karboxil-csoporttal (COOH). Ilyenek 
az ecetsav vagy a benzoesav, de a nagy moleku
lájú -»zsírsavak is.
karcolat
rövid irodalmi mű elnevezése.
Kardos Pál
(1900-1971) irodalomtörténész; Budapesten ta
nult, 1923-tól a debreceni zsidó gimnáziumban 
tanított. A debreceni Ady Társaság egyik alapítója 
(1927); a kortárs magy. irodalommal foglalkozott.
1944- ben elhurcolták Debrecenből, és megölték 
családját. 1947-től docens, majd professzor a 
debreceni egy.-en. Nagy Lajosról, Babitsról, Mó- 
riczról írt művei maradandó értékűek.
Kardos Tibor
(1908-1973) irodalomtörténész, filológus; a hu
manizmus korszakának s az ol. filológiának sza
kembere. Pécsett és Rómában tanult, 1933-44 
közt gimn. tanár és egy.-i előadó Budapesten.
1945- től a pécsi főiskolán, 1946-tól a római egy.- 
en, 1950-től a budapesti egy.-en professzor, az ol. 
tanszék vezetője. Dante, a magy. humanizmus, 
Janus Pannonius voltak fő kutatási témái.
Karikás Frigyes
(1891-1938) író, a munkásmozgalom harcosa; la
katos, hadifogságban lett internacionalista. 1918- 
ban hazatért; a KMP egyik alapítója, első vezető
ségének tagja volt. A Tanácsköztársaság után 
emigráns, de itthon is dolgozott: 1932-1935-ben 
börtönt szenvedett. Közben számos elbeszélést, 
regényt írt, amelyek külföldön magyarul is megje
lentek. A törvénytelenségek áldozata lett a SZU- 
ban.
karikatúra
1. képzőművészeti alkotás, amely mulatságosan 
eltúlozza egy személy vagy dolog jellegzetes vo
násait. 2. személy vagy dolog rossz utánzata (ol.)
Karinthy Frigyes
(1887-1938) író, a kritikai és szatirikus irodalom 
legnépszerűbb művelője; mint fiatal újságíró adta 
ki az így írtok ti c. irodalmi paródiakötetet (1912), 
amely kirobbanó sikert hozott. A háború idején 
antimilitarista volt. Szatirikus karcolatok, humo
ros jelenetek, elbeszélések, kitűnő versek, regé
nyek révén korszakos hatást ért el.
Karinthy Gábor
(1914-1974) K. Frigyes fia; már 18 évesen, Deve- 
cseri Gáborral együtt, verseskötetet jelentetett 
meg, s a Nyugat s a Szép Szó közölte verseit. 
1937-ben önálló kötete jelent meg: Étel és ital. 
Apja halála s a háborús évek érzékeny idegzetét 
megrongálták. 1945 után néhány évig könyvtáros 
volt, de betegsége miatt visszavonult, írni sem írt. 
karizma
fn. kivételes képesség a tömegek meghódítására, 
támogatásuk biztosítására, (gör.)
karlócai béke
1699. jan. 26-án I. Lipót-» és a török közt lezárta
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a felszabadító háború 15 éves győzelemsoroza
tát. A Temes-köz kivételével Mo. egész területe 
felszabadult a törökök uralma alól.
Karlsbad! határozatok
egy reakciós író elleni merénylet ürügyével Met
ternich-» a ném. miniszterek karlsbadi (Karlovy 
Vary) értekezletén, 1819 nyarán elfogadtatja a 
~at: vmennyi egy. tanárait és diákjait szigorú 
ellenőrzés alá helyezik, megszigorítják a folyóira
tok cenzúráját, különleges rendőrség nyomoz az 
alkotmány, a közrend és a ném. szövetség elleni 
forradalmi agitáció esetében.
Kármán József
(1769-1795) író; Losoncon, Pesten, Bécsben ta
nult, s mint ügyvéd jó kapcsolatokat tartott fenn a 
protestáns főúri családokkal. Színtársulatot szer
vezett, megindította az Uránia c. folyóiratot 
(1794), ebben közölte nagy hatású s modern írá
sait, a Fanni hagyományai c. naplóformájú re
gényt is. Martinovicsék letartóztatása után azon
ban visszavonult, s 26 évesen rejtélyes okból 
meghalt.
Kármán Mór
(1843-1915) tudós pedagógus; K. Tódor apja. 
Bécsben, Budapesten, Lipcsében tanult, majd a 
pesti egy.-en tanított. Mint a Közoktatási Tanács 
titkára kidolgozta az első, tudományos alapon 
álló magy. tantervet (1879), amely 1945-ig a kö
zépfokú oktatás alapja volt. Tanulmányaival kor
szerűsítette a tanárképzést: „a tanárok tanára”. 
A Tanárképző Intézet, a Trefort utcai Gyakorlóis
kola, valamint a budapesti Zsidó Gimnázium ala
pítója volt.
Kármán Tódor
(1881-1963) gépészmérnök, aviatikus; K. Mór 
-»fia. Budapesten tanult, majd ugyanott, 1906-tól 
pedig Göttingában oktatott. Hidrodinamikai, majd 
aerodinamikai törvényszerűségekkel foglalko
zott, s a háborúban két társával kötéllel rögzíthető 
helikoptert szerkesztett. Aachenban, 1930-tól Pa- 
sadenában (USA) kutatott. A repüléssel összefüg
gő szinte minden területen korszakalkotó ered
ményeket ért el.
Karoling-reneszánsz
Nagy Károly-» idejétől az antik irodalmi és tudo
mányos alkotások újrafelfedezése és másolása. 
Általában azok az antik szövegek maradtak fenn 
napjainkig, amelyeket a ~ idején másolni kezd
tek.
Károly, I.
Anjou [-zsú] K. Róbert (1288-1342) magy. király 
(1307-től); III. András halála (1301) után több ve- 
télytársát legyőzve, a pápa és magy. hívei segít
ségével szerezte meg a magy. trónt. A tarto
mányurakat legyőzve a központi hatalmat s jöve
delmét növelte (kapuadó, aranyforint). Dinaszti
kus politikával biztosította a lengyel trónt család
jának, s meg akarta szerezni a nápolyi trónt is. 
Károly, II.
Kis Károly (1354-1386) magy. király (1835. dec.

31-1386. febr. 24.) Lajos, durazzói [-accó] herceg 
fiaként került I. Lajos udvarába, annak s VI. Orbán 
pápának segítségével a nápolyi trónra. Később a 
pápa kiátkozta, s a nehezen megszerzett magy. 
trón vesztévé lett: a Garai-párt megfojtatta. 
Károly, III.
(1685-1740) előbb sp. király volt, bátyja, I. József 
halála (1711) után került (VI. Károlyként) a ném.- 
római császári s a magy. trónra. A rastatti béké
ben (1714), a sp. trónról való lemondás fejében, 
gazdag tartományokhoz jutott Itáliában, Németal
földön. Aláírta a szatmári békét, kiűzte a törökö
ket a déli országrészből, kiadta a Carolina Reso- 
lutiót—>, s elfogadtatta a rendekkel a Pragmatica 
Sanctio-t-».
Károly, IV.
(1887-1922) magy. király (1916-1918). Ferenc Fer- 
dinánd meggyilkolása (1914) után lett trónörökös, 
Ferenc József halála után, az első világháború 
közepén - király. Ügyetlen kísérletei különbéke 
kötésére meghiúsultak, s a vesztes háború után 
kitört forradalmak a monarchia felbomlásához 
vezettek. A forradalom kikiáltotta a köztársasá
got, s ~ visszatérési kísérletei (1921) is megbuk
tak.
Károly, I.
sp. király (1516-1556), majd ném.-római császár 
(1519-1556), személyével a Habsburg-ház hatal
ma csúcsára ért. Birodalmában „a nap nem nyu
godott le”: Európa jó része és az „Amerikák” 
nagy része is beletartozott. 1521-ben öccsének, 
Ferdinándnak adta át Ausztriát; Spanyolország
ban a rendi gyűlést (cortest) [kortez] megfosztotta 
szerepétől ; Németországban küzdött a reformá
ció ellen.
Károly, I.
(1600-1649) ang. király; trónra lépésétől, 1625-től 
ellentétei voltak a parlamenttel, 1629-től nélküle 
kormányzott. Az újra gyűlésező parlament 1642- 
től szembefordult vele, s a kitörő polgárháború
ban ~ vereséget szenvedett. 1646-ban fogságba 
esett, 1649-ben a parlament halálra ítélte, s lefe
jeztette.
Károly, II.
ang. király (1660-1685) azáltal léphetett a trónra, 
hogy az újonnan választott brit parlament ki
mondta a Stuart-ház restaurációját-». ~ apja és 
nagyapja politikáját követte, helyreállította az 
anglikán-» egyházat, a nonkonformista-» protes
tánsokat üldözte, fr.- és katolikusbarát külpolitikát 
folytatott. Uralma alatt alakult ki a kétpártrendsze- 
rű ang. parlament (whig-», tory-»).
Károlyi Gáspár
Károli (kb. 1529-1591) ref. lelkész; mint hitvitázó 
a szentháromságtan védelmezője volt. 1586-ban 
többedrnagával hozzáfogott a teljes Biblia ma
gyarra fordításához, s 1590 júliusában már meg 
is jelent a vizsolyi Biblia, amely az apokrif köny
veket is tartalmazta. 1661-től már ezek nélkül ad
ták ki, s több mint 100 kiadás készült belőle.



Károlyi Gyula
gr. (1871-1947) konzervatív politikus, miniszterel
nök; Budapesten, Bonnban, Berlinben tanult, ara
di főispán volt az első világháború előtt. Ott alakí
totta meg ellenforradalmi kormányát, amely az
tán Szegedre költözött. Később a Bethlen- 
kormány külügyminisztere, majd Bethlen lemon
dása után miniszterelnök (1931-1932). Statáriu
mot hirdetett, amelynek alapján kivégezték Salla- 
it és Fürstöt.
Károlyi Mihály
gr. (1875-1955) politikus, államférfi; a kormány
párttól az ellenzékig jutva 1913-ban bírálta a ném. 
szövetséget. Az első világháború végén az 1918- 
as polgári demokratikus forradalom vezetője, 
majd első kormányfője; 1919. január 11-től köz- 
társasági elnök lett. A földosztást saját birtokán 
kezdte. A Vix-jegyzék-* után lemondott; emigrá
cióban volt 1946-ig. Harcolt a Horthy-rendszer s 
1948 után a törvénytelenségek ellen.
Károlyi Sándor
gr. (1669-1743) nagybirtokos, kuruc tábornagy; 
1703-ban csatlakozott Rákóczihoz, s 1710-ben 
már a kuruc hadak főparancsnoka. 1707-ben tá
mogatta a Habsburgok trónfosztását, de 1710-től 
megegyezéses békére törekedett. Rákóczi távol
létében 1711. április 30-án aláírta a szatmári bé
két. 1712-ben gr.i rangot s nagy birtokadományt 
kapott.
Károly, Nagy
(742-814) franciásan Charlemagne [sálmány], Kis 
Pipin frank király fia, a Német-római Császárság 
megalapítója; bátyja halála után (771-től) egyedül 
uralkodott a Frank Birodalmon, amelyhez Gallia 
s a ném. föld nagy része, de Észak-ltália is tarto
zott. Harcolt az arabokkal is; leverte a hanyatló 
Avar Birodalmat, s 800-ban III. Leó pápa császár
rá koronázta. Pártolta a művelődést, az ipart, a 
hajózást, -»karoling reneszánsz.
Károly, X.
fr. király (1824-1830) az utolsó Bourbon a fr. tró
non. A forradalom vívmányait igyekezett felszá
molni: az arisztokráciát kártalanítani, az egyház 
hatalmát visszaállítani. 1830 júliusában a júliusi 
forradalom-* elsöpörte uralmát.
Károly, XII.
(1682-1718) svéd király (1697-től); 15 évesen a 
trónra kerülve néhány év alatt leverte a dán-len
gyel szöveséget, majd vereséget mért Nagy Péter 
cárra is; 1707-ben Ukrajna meghódítását tervez
te. Poltavai veresége (1709. július) után azonban 
menekülnie kellett, s nagy kerülővel, Mo.-on át 
került haza. Ágyúgolyó ölte meg. 
karotlnoidok
bioi. lipidek-*, telítetlen, színes izoprén-szárma- 
zékok, a növényi festékek (likopin - piros, karo- 
tin - narancsvörös, xantofill - halványsárga), ill. 
a látóbíbor-* alkotói.
karrier
1. vmely tevékenység körében, vagy általában az

élet során végigjárt sikeres pálya. 2. érvényesü
lés (pejoratívan is) (fr.)
Karszt
1. kopár mészkőhegység Horvátországban. 2. a 
~ hegységről elnevezett hegységtípus. Felszíné
ről az erózió-* sokszor eltávolítja a talajréteget, 
mélyében a mészkő hasadékai közt víz található, 
amely kisebb-nagyobb barlangrendszert, csepp
köveket alakíthat ki; a felszíni vízfolyások víznye
lőn a mélybe kerülnek, „eltűnnek", majd távolabb 
bővizű forrásként bukkannak fel. 
kartell
önálló vállalatoknak a piac monopolizálása érde
kében történő önkéntes egyesülése, a nemzetkö
zi jogban olyan megegyezés, amely bizonyos 
szakterületen szerződéssel védi a felek közös 
érdekeit (pl. vámbűncselekmények kölcsönös ül
dözése), 
kártérítés
aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt 
megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizo
nyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben 
általában elvárható.
Karthágó
ókori város Észak-Afrikában, amelyet föníciai-* 
(pun) telepesek hoztak létre az i. e. 9. sz.-ban. ~ 
aztán maga is sok gyarmatot telepített, s a nyugati 
Mediterraneum vezető hatalma lett az i. e. 6-3. 
sz.-ban. A felemelkedő Rómát azonban nem sike
rült a ~ i Hannibálnak levernie, s végül Róma 
pusztította el ~t: a 3. pun háború végén elfoglal
ta, lerombolta, és helyét sóval szórta be (i. e. 146). 
Karthauzi Névtelen
(élt 1527 előtt) az Érdy-kódex szerzője; a városlő- 
di karthauzi kolostor szerzetese. A kódex - legen
dák és prédikációk gyűjteménye - a mohácsi vész 
előtti hazai kolostori irodalom becses emléke.
karthauzi rend
szerzetesrend, amelyet Szt. Brúnó alapított 1084- 
ben; tagjai szőrcsuhában járnak, hallgatást fo
gadnak, s napjában csak egyszer étkeznek. Nevü
ket a fr.országi Grande Chartreuse [gran sartrőz] 
hegyekben lévő első kolostorról nyerték. 
Kassai-Schallmayer Ferenc 
(1903-1946) nyilas miniszter; 1919-ben vöröskato
na, majd Kassán szocialista ifjúmunkás volt, ké
sőbb Budapesten Kassák-* köréhez kapcsoló
dott. 1934-ben fasiszta szimpátiája miatt kizárták 
a pártból. Csatlakozott Szálasihoz; karhatalom 
szervezése miatt letartóztatták. 1943-tól nyilas 
propagandafőnök, a nyilas puccs után propagan
daminiszter volt. Mint háborús bűnöst elítélték. 
Kassák Lajos
(1887-1967) avantgárd-* művész; vasmunkás, 
sztrájkszervező volt (1905), 1908-tól verseket kö
zölt. Bejárta Európát, megismerte az avantgár
dot. A Tett (1915), majd a Ma c. folyóirata (1916) 
köré gyűjtötte a baloldali ifjú művészeket. A Ta
nácsköztársaság idején mint az avantgárd híve 
elvetette a művészet irányítását. Az emigráció-
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ban, Becsben kezdett festeni. 1926-tól itthon élt: 
nagy hatása volt a magy. művészeti életre.
Kasszandra
az Iliászban-» trójai királylány, akit az istenek 
azzal büntettek, hogy megadták neki a jövőbe 
látás képességét, de környezete nem hitte el jós
latait. ~-jóslat: ami később igaznak bizonyul, 
mégsem talál hívőkre, pl. Kossuth ~-levele-». 
Kasszandra-levél
Kossuth-» nyílt levele Deák Ferenchez a kiegye
zés ügyében (1867. május 22.). Szemére hányja, 
hogy nevét adja a közös ügyek terén a jogfeladás
hoz, s azt jósolja, hogy a magyarság egy minden
képp pusztulásra ítélt birodalomhoz csatlakozva 
maga is pusztulás elébe néz. „A Kasszandrák-» 
szerepe hálátlan szerep!” A ~et május 26-án 
leközölte a Magyar Újság.
Kassziopeia
1. a gör. mitológiában Ethiopia királynője, Andro
meda-» anyja. 2. az északi égbolt hat csillagból 
álló csillagképe (lat.osan Cassiopeia).
Kaszap István
(1916-1935) jezsuita szerzetesjelölt; 19 évesen, 
hosszú betegség után halt meg Székesfehérvá
rott. Szerzetestársai és szenvedésének szemta
núi a sorsot vallásos beletörődéssel vállaló élet
eszmény megtestesítőjét látták benne, s 1941-ben 
port indítottak szentté avatása érdekében. Róla 
szól Thurzó Gábor A szent c. regénye (1966). 
kaszáskeresztesek
a nyilaskeresztes párttól-» abban különbözött, 
hogy (különösen a szegényparasztok közt) korlát
lan szociális demagógiát űzött, földosztást is ígér
ve. 1936. június 3-án a belügyminisztérium betil
totta, s nem kevesebb mint 720 tagja ellen indított 
büntető eljárást ugyanazon törvény alapján, 
amelyre hivatkozva a baloldaliakat üldözték, 
kaszinó
intézmény, amelynek keretei közt a tagok jó tár
saságban művelődhetnek és szórakozhatnak. 
A Pesti ~, Széchenyi-» alapítása, 1827-ben ala
kult meg azzal a céllal, hogy tagjai ott az előfize
tett bel- és külföldi lapokat olvashassák, könyvtá
rát használhassák, s színvonalas társadalmi éle
tet élhessenek, (ol.)
Kasztália
forrás -»Parnasszosz.
kasztanyetta
sp. ütőhangszer; két csontból vagy keményfából 
faragott, homorú, kerek eszköz: a táncosok a hü
velykujjukhoz erősítik, és a középső ujjal üteme
sen egymáshoz csapva használják. Mindkét ké
zen egy-egy ~ van.
Kasztór és Polüdeukész
a Dioszkuroszok (latinosán Castor és Pollux); 
ikerpár: Léda-» fiai, ám P. Zeusztól-», K. pedig 
Léda férjétől. Az ikrek spártai szokás szerint 
együtt követtek el hőstetteket, de csínyeket is. 
Amikor a halandó K. elesett, P. nem volt hajlandó 
bátyja nélkül elfogadni a halhatatlanságot, ezért

Zeusz megengedte, hogy felváltva s együtt legye
nek a fel- s az alvilágon.
kasztrendszer
Indiában az árja-» hódítók által bevezetett rend
szer. A négy alapkaszt Brahma isten tagjaiból 
ered: a brahmanák vagy papok a szájából, a har
cosok vagy khsatriák a karjából, a szabad terme
lők vagy vaisziák az ágyékából és hasából, a 
szolgák vagy sudrák a lábából. A kasztrendszer 
alsó fokán az ún. érinthetetlenek vannak, akiknek 
semmi joguk sincs. Minden újszülött kasztját ap
jáé határozza meg, s semmi módon nem változ
tathat rajta, (lat.-port.)
Kasztrióta György
törökösen Szkander bég, albán hadvezér (1403- 
1468), Hunyadi Jánossal egyidőben fényes győ
zelmeket aratott a törökökön, s megvédte Albánia 
szabadságát. Halála után országa nagy részét a 
törökök megszállták, 
katafalk
temetésen emelvény a ravatal elhelyezésére, (fr.)
katakomba
földalatti folyosórendszer, ókeresztény temetke
zési és rejtőzködési hely. (gör.)
Katalin, Szt.
késő-ókori keresztény mártír; előkelő alexandriai 
leány, akit a hagyomány szerint 307-ben a római 
katonák keresztény hitéért bebörtönöztek, majd 
kerékbetörtek.
Katalin, II., Nagy
(1729-1796) orosz cárnő; ném. hercegnőként lett
III. Péter cár felesége, majd annak meggyilkolása 
után utóda a trónon. Uralkodása idején foglalta el 
a cári birodalom a Krímet s a Kaukázus-vidéket; 
bár a felvilágosodás híve volt, országában azt 
nem terjesztette. Hírhedt volt szerelmi viszonyai
ról.
Katalin, Medici
[-esi] (1519-1589) II. Henrik fr. király felesége lett 
1533-ban, s férje halála után három fia is a fr. 
trónra került: II. Ferenc (1559), IX. Károly (1560) 
és III. Henrik (1574—1589). ~ mindhármuk uralko
dása kezdetén régensként kormányzott, s önké
nyes módszerei miatt igen népszerűben volt. 
katalizátor
anyag, amely részt vesz vmely kém.-i folyamat
ban, de a folyamat végén változatlanul visszama
rad; részvételével azonban a folyamat gyorsab
ban, alacsonyabb aktivitási energiájú úton zajlik 
le.
katalógus
1. műtárgyak, bélyegek, könyvek stb. rendszere
zett felsorolása, jegyzéke. 2. névsor (egy.-en). 3. 
irod. felsorolás, halmozás, (gör.)
katapult
várostromló hadigép, amely megfeszített nagy 
íjak segítségével köveket, gyújtónyilakat stb. hají
tott nagyobb távolságra, (lat.-gör.)
katartikus
katarzist-» előidéző
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katarzis
erkölcsi vagy esztétikai megrázkódtatásból eredő 
lelki megtisztulás, (gör.)
katasztrófa
1. hirtelen, nagyméretű pusztulás, szerencsétlen
ség (pl. tűzvész, földrengés). 2. Írod. a tragédia 
végkifejlete: a tragikus hős bukása vagy halála, 
(gör.)
káté
-»katekizmus.
katedrális
-»székesegyház.(gör.)
kategória
tkp. kijelentés ; osztály, csoport egy általános osz
tály zó rendszerben, (gör.)
kategorikus imperatívusz
fii. feltétlen követelmény, (gör.-lat.)
katekizmus
(röv. káté) tkp. „beszéddel tanítás" 1. kérdés-fele
let formájában megfogalmazott hitoktatás. 2. bár
mely tanítás kérdés-felelet formájában megfogal
mazott kifejtése, (gör.)
kathárok
tkp. „tiszták” vagy albigensek: eretnek szekta a
13. sz.-ban, főleg Dél-Franciaországban. A rossz 
isten világának tartották ezt a világot, s bűnösnek 
tekintették az egyházat, továbbá bűnnek a házas
ságot, de az állatok szaporodását is, mint ami 
újjászüli a világ bűneit. Igehirdetőik mezítláb, 
csuhában jártak vásárról vásárra. A katolikus 
egyház véres keresztes hadjáratokban irtotta ki 
településeiket, 
katód
galvánelem, elektroncső stb. negatív sarka, 
amelyről elektronok lépnek ki. -»anód. (gör.)
katódsugárcső
egy olyan üvegbúrába, amelyből kiszívták a leve
gőt, két, kivezetésekkel ellátott fémlemez van be
forrasztva. Az egyiket elektromos fűtéssel izzás
ba hozzák, amelyből így elektronok lépnek ki 
(Edison-effektus-»). Az izzított fémlemezt (katód) 
egy nagy feszültségű áramforrás negatív sarkára, 
a vele szemben lévő lemezt (anód) pedig az 
áramforrás pozitív sarkára kapcsolják. így az izzí- 
táskor kilépő elektronok az anód felé gyorsulnak. 
Ha az anódon lyuk van, akkor át is repülhetnek 
rajta, majd a cső szemközti fluoreszkáló anyaggal 
bevont oldalán (képernyő) becsapódnak, és fény
felvillanást okoznak. Mágneses, ill. elektromos 
térrel az anódon átrepült elektronokat eltéríthet
jük egyenes vonalú mozgásukból, s így rajzolha
tunk a képernyőre. Mérőműszerekben (oszcil
loszkóp), televíziós készülékekben használják. 
Katolikus Liga 
(1609) -»protestáns unió. 
katolizál
a katolikus hitre tér.
katona barátkozás
az első világháború keleti hadszínterének álló 
frontvonalain - az 1917-es februári forradalom

után - a szemben álló seregek katonái barátkozni 
kezdtek egymással: a lövészárkokból kibújva, 
vagy éppen meglátogatva egymás állásait. A ~ 
jelezte, hogy a katonák felismerték a rájuk kény- 
szeri tett háború értelmetlenségét.
Katona József
(1791-1830) drámaíró; jogot tanult, s Pesten ügy- 
védkedett 1816-1820 közt. Leginkább a színház 
érdekelte: darabokat fordított és írt, színpadon is 
játszott. Fő művét, a Bánk bánt az Erdélyi Múze
um pályázatára írta, ám említésre sem méltatták. 
1820-ban megjelent, de nem keltett feltűnést. 1833 
után, színre kerülve bontakozott ki hatása. ~ 
Kecskemét ügyészeként, fiatalon halt meg. 
Kaunitz, Wenzel Anton
[-nie -cel] herceg (1711-1794) osztrák államférfi; 
Mária Terézia alatt nagy befolyása volt a külpoliti
kára. Az ő terve volt a fr. szövetség Poroszország 
ellen, valamint Lengyelország felosztása (1772). 
Megszerezte Törökországtól Bukovinát is (1775). 
kazein
a tej fehérjéje.
Kazinczy Ferenc
(1759-1831) író, nyelvújító, korának irodalmi ve
zéralakja; Sárospatakon tanult, II. József alatt 
hivatalt viselt; sokat fordított, megindította a Ma
gyar Museumot Batsányi Jánossal. 1791-ben állá
sát vesztette ; 1794-től Martinovics követője. Ezért 
halálra, majd kegyelemből várfogságra ítélték. 
1801-ben szabadult, s lassan az irodalmi élet kö
zéppontjává lett lakóhelye, Széphalom. Emléke
zései, levelezése becses források.
Kázmér, III., Nagy
lengyel király (1333-1370), a Piast-dinasztia legje
lentősebb uralkodója. 1364-ben egy.-et alapított 
Krakkóban, amelyen a középkorban sok magy. 
diák tanult.
Keats, John
[kítsz dzson] (1795-1821) ang. költő; az ang. ro
mantika egyik legnagyobb költője. Elbájoló, gyen
géd és patetikus költészete korán népszerűvé 
tette. Tüdőbaja, amelyet Rómában akart gyógyít- 
tatni, ifjan sírba vitte. Nálunk is népszerű és is
mert költeménye pl. az Óda egy görög vázához. 
Kecskeméthy Aurél
(1827-1877) újságíró, író; 1850-től a bécsi Magyar 
Hírlap munkatársa, majd rendőrbiztos, cenzor. 
Közben azonban támogatott is magy. írókat, s 
kapcsolatba került Széchenyivel is. E kapcsolat 
miatt felfüggesztették állásából. Később is hol az 
udvar, hol Deák pártján volt, mint hírlapíró azon
ban a tehetséges konzervatívok közé tartozott. 
Naplója, levelezése a kor dokumentuma, 
kedvezményezett
az a személy kinek javára kötöttek biztosítást.
kegyesrend
-»piarista rend.
kékmoszatok
fotoszintetizáló, színanyagokat tartalmazó proka- 
rióta—► törzs-».
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Kelemen, V.
pápa (1305-1314); az első fr. pápa, aki Avignon- 
ba-» tette székhelyét, s kész eszköze volt Szép 
Fülöp fr. királynak.
keleti gótok
osztrogótok. Keleti germán nép, amely a Keleti
tenger melletti hazájából a Dnyeper és a Don 
közti síkságra költözött, és ott élt az 5. sz.-ig; a 
Hun Birodalom összeomlása után Pannóniába, 
onnan Theoderik királyuk vezetésével 479-ben 
Itáliába vonultak, s ott szerveztek birodalmat Ra
venna székhellyel. 552-ben megdöntötték birodal
mukat.
Keleti Károly
(1833-1892) statisztikus; diákként tüzér a honvéd
ségben, utána gyakornok, tisztviselő, lapszer
kesztő. A 60-as évektől foglalkozott statisztiká
val, s a Statisztikai Hivatal megszervezője, első 
igazgatója volt 1871-től. Nagy érdemei voltak 
a statisztika tudományos fejlesztésében, vala
mint a nemzetközi statisztikai kongresszusok, 
később az állandó nemzetközi bizottság szerve
zésében.
Kellér Andor
(1903-1963) író, újságíró; egész életében napila
pok munkatársa volt az Újságtól (1921-től) az Esti 
Hírlapig. A pesti író-, színházi és művészvilág 
kitűnő ismerője volt, s e világról szólnak regényei 
és emlékezései.
Kellogg-Briand paktum
1928-ban: számos európai állam, valamint az 
Egyesült Államok s a brit domíniumok által aláírt 
egyezmény, amely a háborúk elkerülését s a vitás 
kérdések békés elintézését szorgalmazta. Kezde
ményezte F. B. Kellogg amerikai és A. Briand fr. 
külügyminiszter.
Kelvin, William Thomson
[-jem tamzön] lord (1824-1907) ang. fizikus; 53 
évig a glasgow-i egyetem professzora volt. Egyik 
kidolgozója a modern atomelméletnek és a fény 
hullámelméletének. Hőtani vizsgálatai a legjelen
tősebbek. Nevét viseli az a hőmérsékleti skála, 
amelynek kezdőpontja az abszolút nulla fok 
( — 273,18 °C); e hőmérsékletet ő határozta meg 
1848-ban. 
kelyhesek
a husziták-» mérsékelt irányzata, amely nevét a 
két szín alatti áldozás-» során használt kehelyről 
kapta. Befolyását a táboriták-» veresége után is 
megőrizte.
Kemal, Musztafa Atatürk
(= a törökök atyja) (1882-1938) tör. államférfi; 
mint fiatal katonatiszt a forradalmi ifjútörök moz
galmat vezette. A világháború után Nemzeti Pár
tot szervezett, amely radikális reformokat hirde
tett. A nemzetgyűlés ~-öt tette kormányfővé 
(1920), majd az új köztársaság elnökévé (1924). Új 
törvényekkel, a lat. ábécével, a nők jogegyenlő
ségével modernizálta országát.

Kemény Gábor
báró (1910-1946) politikus, miniszter; Budapes
ten tanult. A 30-as évek derekától szélsőjobbolda
li lapok munkatársa volt, 1939-től Szálasi mozgal
mának tagja, 1941-től külügyi vezetője. A ném. 
megszállás után a nyilas puccs előkészítője: tájé
koztatta a ném.-eket Horthy kiugrási előkészüle
teiről. A puccs után külügyminiszter. A népbíró
ság mint háborús főbűnöst halálra ítélte, 
keményítő
bioi., kém. amilóz és amilopektinláncokból álló, 
elágazó láncú poliszacharid, a növények építőfo
lyamatainak egyik végterméke.
Kemény János
(1607-1662) erdélyi fejedelem (1661-1662); Beth
len Gábor óta az erdélyi fejedelmek környezeté
ben, majd seregeik élén tevékenykedett. 1660- 
ban fellépett a törökök jelöltje, Barcsai Ákos el
len, s annak lemondása után fejedelemmé vá
lasztották. A törökök azonban nem ismerték el, 
rátámadtak Erdélyre, s miután a császári hadak 
is cserbenhagyták, a nagyszöllősi ütközetben ~ 
elesett.
Kemény János
(1903-1971) erdélyi magy. író, színházigazgató; a 
bárói család elszegényedett ágának leszárma
zottja, 1923-tól közölt írásokat. Örökséghez jutva 
az irodalom mecénása: az Erdélyi Helikon írói 
társaság egyik alapítója. 1930-tól a Kolozsvári 
Magyar Színház igazgatója. 1945 után fizikai 
munkás, majd könyvtáros, újságíró. Több regé
nye jelent meg 1944 előtt s 1957 után; életrajzi 
regényt is írt. 
keménylombú erdők
biom-» a mediterrán területeken. Növényzetére 
jellemzők a száraz időszakban a kiszáradástól 
védő, párolgáscsökkentő berendezések.
kemény víz
különböző sókat, főleg Ca2+- és Mg2+-ionokat, 
vmint vízben oldhatatlan hidrogén-karbonátokat 
tartalmazó víz. A hidrogén-karbonátok melegítés 
hatására kicsapódó karbonátokká lesznek (válto
zó keménység), az egyéb, oldódó Ca- és Mg- 
vegyületek (állandó keménység) azonban az ol
datban maradnak. Együtt alkotják az összes ke
ménységet.
Kemény Zsigmond
br. (1814-1875) író, politikus; Nagyenyeden, Ma
rosvásárhelyt, Bécsben tanult. A reformok, 1846- 
tól a centralisták híve; 1848-ban képviselő, ké
sőbb a Békepárt szószólója. Világos után inter
nálták: ekkor írta Forradalom után c. röpiratát, 
amelyben elítélte a forradalmat. Az 50-es évek
ben írta legtöbb, népszerű regényét is. Később a 
kiegyezés egyik előkészítője. Legismertebb regé
nye a Zord idő (1858). 
kémhatás
oldatok savas, bázikus vagy semleges volta; a ~t 
kimutathatjuk pl. indikátorpapírral.
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kémiai egyensúly
vmely megfordítható vegyi folyamat során beálló 
állapot, amikor az egyik irányban és az ellentétes 
irányban lezajló folyamat egymással egyensúly
ba kerül, és a benne részt vevő anyagok koncent
rációja már nem változik. Az ellentétes irányú 
reakciók sebessége egyenlő. Az anyagok kon
centrációjának, a hőmérsékletnek és a nyomás
nak változása vmely irányba eltolja a ~t. 
kémiai kommunikáció
bioi. információközlés az állatvilágban kémiai jel
zések segítségével. (feromonok-».)
kémiai szinapszis
bioi. olyan idegsejtek, vagy idegsejtek és izom
sejtek közötti összeköttetés, melyben az ingerüle
tet ingerületátvivő anyag (mediátor, ~ transzmit- 
ter anyag) viszi át a szinaptikus résen. Fajtái: 
izgalmi (serkentő) szinapszis-», gátló szinap
szis-».
kemoreceptorok
bioi. vegyi ingereket felfogó és ingerületté alakító 
receptorok-».
kemoszintézis
autotróf táplálkozási mód, szervetlen vegyületek 
oxidációjából felhasználható kémiai energia nye
rése.
Kempelen Farkas
(1734-1804) feltaláló, tudós; Győrött s Bécsben 
tanult, kamarai tisztviselő, majd kancelláriai ta
nácsos. 8 nyelven beszélt, s igen tehetséges gép- 
szerkesztő volt: vízemelő gépet, beszédutánzó 
masinát s vakok számára írógépet szerkesztett. 
Az emberi beszéd szerkezetét tanulmányozta. 
„Sakkozógépét” csupán játéknak szánta, de az 
világhírt hozott számára; titkát máig sem ismer
jük.
Kempis, Thomas
[-pisz -masz] (1380-1471) ném. misztikus szerze
tes; Krisztus követéséről c. elmélkedése, szinte 
minden nyelvre lefordítva, sokszáz kiadást ért 
meg.
Kennedy, John Fitzgerald
[dzson ficdzse-] (1917-1963) amerikai elnök; jó
módú amerikai ír család sarja. A háborúban sú
lyos sérülést szenvedett. Politikusként 1960-ban 
elnökké választották. Belső reformok, külpolitikai 
válságok (Kuba elleni támadás, rakétaválság) je
gyében kormányzott 1961-től; sok ellensége volt 
politikájának. 1963-ban nem teljesen tisztázott 
hátterű merénylet áldozata lett.
Kennedy, Robert Francis
[raber frenszisz] (1925-1968) amerikai politikus, 
John F. K. öccse és igazságügyi államtitkára (mi
nisztere); maga is elnökjelöltje volt a demokrata 
pártnak, amikor merénylet áldozata lett.
kentaurok
a gör. mitológiában deréktól felfelé emberi, de
réktól lefelé lótestű lények.
kényszerrezgés
olyan -»rezgés, amelynél a testre a saját kitérése

által előidézett erőn kívül egy külső, periodikus 
-»kényszererő is hat. A kényszerrezgés frekven
ciája a periodikus kényszererő frekvenciájával 
egyezik meg.
kép-architektúra
Kassák Lajos kifejezése: geometriai elemekből 
szerkesztett konstrukció; absztrakt kép.
képcső
műsz. képmegjelenítésre használt olyan eszköz, 
amely működési elvét tekintve katódsugárcső-». 
A fűtött katód által keltett elektronok a vákuumcső 
elektródarendszerén áthaladva fókuszált sugár
nyalábbá rendeződnek, felgyorsulnak, s a víz
szintes és függőleges eltérítő tér hatására a kí
vánt helyen csapódnak a cső homloklapjának bel
sejére felvitt foszforrétegbe, amely ezen a helyen 
ennek hatására fényt bocsát ki. A foszfor lehet 
egy- vagy több- (három) színű, 
képhalmaz
az f: A-»B függvény képhalmaza minden olyan 
halmaz, amely tartalmazza f értékkészletét.
Kepler, Johannes
[-nesz] (1571-1630) ném. csillagász és fizikus. 
Csillagászati területen legnagyobb teljesítménye 
a róla elnevezett három ~ törvény. Szerkesztett 
távcsöveket, optikai problémákkal is foglalkozott.
Kepler-törvények
a bolygók Nap körüli mozgásának törvényei. 
I. A bolygók ellipszis alakú pályán keringenek, 
amelynek egyik gyújtópontjában a Nap áll. II. 
A Naptól a bolygókig húzott szakasz egyenlő idő
közök alatt egyenlő területeket súrol. III. A boly
gók -»keringési idejeinek négyzetei úgy arányla
nak egymáshoz, mint a Naptól mért középtávolsá
guk köbei, 
képlet
tudományos összefüggések rövid, általános érvé
nyű kifejezése.
képmagnó
műsz. olyan elektronikus kép- és hangrögzítő be
rendezés, amely az információkat mágnesszala
gon tárolja. Az információk akár többször is írha
tók vagy olvashatók, s a felvételt követően azon
nal lejátszhatók (a filmmel ellentétben). A rögzí
tett képjelek megegyeznek a televízió-rendszerek 
videójeleivel. A mágnesszalag lehet orsós vagy 
kazettás rendszerű, 
képtávolság
az optikai középpontnak-» és a kép optikai ten
gelyre eső pontjának, vagy ha ilyen nincs, akkor 
a kép optikai tengelyre való vetületének távolsá
ga.
képvers
vers, amely sorainak hosszával, elhelyezésével, 
esetleg hajlításával s a betűk alakításával ábrát 
alkot; e kép a vers értelméhez valamiképp kap
csolódik.
képviselet
feljogosítás vagy jogszabály alapján végzett eljá
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rási cselekmény, pl. ügyvédi képviselet. Nemzet
közi jogban a konzul képviseli az őt küldő államot.
kéreg
földkéreg; geol. a litoszféra-» felső része.
kerekítés
gyakran előfordul, hogy nincs szükség egy szá
mot megadó vmennyi számjegyre (pl. a zsebszá
mológépek által megadott vmennyi jegyre). Ilyen
kor kerekítünk: ha az elhagyott legnagyobb helyi 
értékű számjegy 5 vagy 5-nél nagyobb, akkor fel
felé kerekítünk, azaz az el nem hagyott legkisebb 
helyiértékű számjegyet eggyel növeljük; ha 5-nél 
kisebb az első elhagyott számjegy, akkor lefelé 
kerekítünk, azaz a megmaradó jegyeket változat
lanul hagyjuk. Pl. 315,2623 = 315,262, de 315,2626= 
= 315,263 .
Kerényi Károly
(1897-1973) klasszika-filológus; Budapesten ta
nult, 1934-től a pécsi, 1941-től a szegedi és buda
pesti egy.-en tanított, 1943-tól Svájcban élt. Ekkor 
már nemzetközi híre volt az ókori vallástörténet
tel foglalkozó kutatásainak. Számos mitológiai 
tanulmányt, monográfiát jelentetett meg, s több 
akadémia tagja volt. Gör. mitológiája magyarul is 
megjelent (1977). 
kereset
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelem.
keresetlevél
a bírósági eljárás a felek keresete alapján indul. 
A keresetlevélnek tartalmaznia kell a bíróság 
megnevezését, a felek megjelölését és címét, a 
per tárgyát és értékét, a vita ismertetését (tényál
lást) a bizonyítékok rövid megjelölésével és hatá
rozott kereseti kérelmet, 
keresztboltozat
két dongaboltozat-» derékszögű kereszteződésé
ből keletkező szerkezet.
Keresztelő Szt. János
zsidó próféta a Bibliában, valószínűleg a qumrani 
esszénus szekta tagjai közül, aki Qumranhoz kö
zel, a Jordán torkolatánál az erkölcsi-vallási meg
tisztulást hirdette, s híveit jelképesen a Jordán 
vízében megmerítve bűneiktől megtisztította 
(megkeresztelte). Jézus Krisztus is felkereste. 
Heródes Antipas, akit megbírált, fogságba vetet
te, s Salome kívánságára fejét vétette, 
keresztényszocializmus
a katolikus egyház által szervezett vagy pártolt 
munkásmozgalom, amely XIII. Leó pápa „Rerum 
novarum ,—» kezdetű enciklikájára—» támaszkod
va, éles összeütközéseket kerülve, méltányossá
gi alapon kívánta megoldani a munkások szociá
lis gondjait. Támadták a haladó katolikus körök; 
a szocialista munkások elutasították a ~ által 
hirdetett lefegyverző elveket.
Keresztes-Fischer Ferenc 
(1881-1948) politikus, miniszter; főispán, majd
1931-1935, később 1938-1944 közt belügyminisz
ter. Miniszterként a baloldal üldözője volt, Horthy 
egyik bizalmasa s politikájának híve. Mint hor-

thystát a megszálló ném.-ek 1944-ben elfogták, és 
Németországba hurcolták.
keresztes hadjáratok
európai seregek hadjáratai 1096-1272 között a 
Szentföld (Palesztina) felszabadításáért az isz
lám uralom alól. A kereszteseknek bűnbocsána
tot és földi jutalmat ígértek. Kezdeti sikerek után 
a ~ sorra kudarcot vallottak, s végül a kereszte
sek kiürítették az elfoglalt területeket. 1291-ben 
elesett az utolsó erődjük is. 
keresztezés
bioi. hibridizáció; két, genotípusában különböző 
szülő ivaros szaporodása, mely hibrid-» kialaku
lásához vezet. Fajtái : fajták, fajok közötti ~.
keretes elbeszélés
irod. írásmű, amelyben több elbeszélést egy ke
rettörténet fog egybe, pl. az Ezeregy éjszaka, 
amelynek kerete, hogy Seherezáde élete meg
mentéséért igyekszik lekötni elbeszéléseivel ura 
figyelmét, 
keringési Idő
1. tömegpont-» körmozgásánál-» egy fordulat 
megtételéhez szükséges idő. A fordulatszám-» 
reciproka. 2. Bolygómozgás keringési ideje, egy 
körülfordulás megtételéhez szükséges idő. 
(-»Kepler-törvények) 
keringési rendszer
bioi. a szívből, az artériákból-», a kapillárisok
ból-» és a vénákból álló rendszer. A benne lévő 
testfolyadék, a vér a szív ritmikus nyomó és 
szívó hatására állandó mozgásban van. A ke
ringés irányát a szív és vénák billentyűi hatá
rozzák meg.
Kernstok Károly
(1873-1940) festőművész; Budapesten, München
ben, Párizsban tanult. Ifjan Benczúr tanítványa
ként a realista festészet művelője, 1906-os párizsi 
útja után a poszt-impresszionizmus irányzatához 
közeledett. 1907-től a Nyolcak festőcsoport egyik 
vezére. 1919 után emigrációban élt 1926-ig. Je
lentősek rajzai és rézkarcai is. 
kérödzés
páros ujjú patás állatok (pl. a szarvasmarha) sa
játos emésztési módja a szájüreg és az összetett 
kérődzőgyomor-» segítségével. A lelegelt táplá
lék a szájüregből a bendőbe, majd a recésgyo
morba kerül, ott tárolódik, majd az állat nyugodt 
körülmények között felböfögi újra a szájüregbe, 
ahol rágja, majd ismét lenyeli, most már a leve
lesgyomorba, ahonnan az oltógyomorba kerül, 
kérődzőgyomor
a páros ujjú patás állatok összetett gyomra. Pl. a 
szarvasmarha ~ ának részei : bendő, recésgyo
mor, levelesgyomor, oltógyomor.
késő neutronok
maghasadás-» során létrejött töredékmagok ß- 
bomlása-» után kilépő neutronok. Ezért a magha
sadást követően több másodperces felezési idő
vel keletkeznek. A hasadáskor felszabaduló ösz- 
szes neutron mintegy 1%-a. Ezeknek nagy szere
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pük van az atomreaktorok teljesítményének sza
bályozásában.
Keszi Imre
(1910-1974) író, zenekritikus; Budapesten tanult, 
középiskolában tanított, versekkel s népzenei ta
nulmányokkal mutatkozott be, de mint elbeszélő 
vált ismertté. 1945 után irodalom- és zenekritikus, 
s elbeszéléseket, regényeket, színműveket írt. 
Mint műfordító is igen termékeny volt: különösen 
regényfordításokkal foglalkozott, 
keszonbetegség
bioi. a külső nyomás hirtelen csökkenésekor ki
alakuló életveszélyes állapot. Ilyenkor a vérben, 
zsírszövetben, idegszövetben és az ízületekben a 
külső levegőnél nagyobb parciális nyomású nitro
gén gázbuborékok formájában kiválik, ami súlyos 
zavarokat okozhat. A túlnyomásban dolgozókat 
fenyegető veszély csak a nyomás fokozatos csök
kentésével küszöbölhető ki. 
két domináns gén kölcsönhatása 
bioi. dihibrid öröklésmenet; F2 nemzedékében 
9 : 3 : 3 : 1 arányban jelenik meg egyetlen tulaj
donság négyféle változata, egy a két domináns 
gén-» együttes hatására, egy-egy egyetlen domi
náns gén hatására, ill. egy a domináns gén hiá
nyában (birecesszív homozigóta). (Pl. a házityúk 
taréjformájának öröklődése.) 
kétéltűek
bioi. vízi és szárazföldi életmódot folytató, átala
kulással fejlődő, lárvakorban kopoltyús, kifejlett 
állapotban főképp bőrlégzéssel, ill. tüdővel léleg
ző, vízben szaporodó gerinces állatok. (Osztály.) 
Alosztályok: farkos ~, farkatlan ~. 
kétéves növények
bioi. növények, melyek életük első évében csak 
vegetatív hajtásokat fejlesztenek, a második év
ben hoznak virágot és termést, majd ezt követően 
elpusztulnak. (Sárgarépa.)
kétfélemagvúak
bioi. egysejtű, eukarióta-» állattörzs, képviselői
nek kétféle sejtmagja van ; a nagysejtmag az élet
működéseket irányítja, a kissejtmag a szaporo
dásban vesz részt. A legismertebb ~ a csillósok 
(papucsállatka), 
kétfrontos háború
olyan veszély, amelyet a józan ném. politikusok 
mindig el akartak kerülni. A Német Birodalmat 
létrehozó fr. háború után pl. Bismarck jó viszonyt 
akart a cári birodalommal, mert a ~nak nem 
merte kitenni országát. II. Vilmos azonban trónra 
lépése után (1888) meghirdette a „kelet felé törek
vés” politikáját. Németország 1918-ban és 1945- 
ben ~ ban vereséget szenvedett, 
két halmaz direkt szorzata 
az A és В halmazok direkt szorzata azokból a 
rendezett elempárokból áll, amelyeknek első ele
me az A halmaz, második eleme а В halmaz 
eleme, jelölése: A x B. Ha például A = {0, 1} és 
B = {0,1,2}, akkor AxB = {(0, 0), (0,1), (0,2), 
(1,0), (1, 1), (1,2)}.

két halmaz különbsége
az A és В halmazok különbsége az a halmaz, 
amelynek elemei A-nak azok az elemei, amelyek 
nem elemei B-nek, jelölése: AXB.
Kéthly Anna
(1889-1976) szociáldemokrata politikus; a Ma
gántisztviselők Szövetségének tisztségviselője 
volt, majd 1919-től a nőmozgalomban dolgozott, 
a Nőmunkás szerkesztője volt. Mint képviselő 
(1922-1948) szociális kérdésekkel foglalkozott. Az 
SZOP vezetőségének tagja volt. Ellenezte a mun
káspártok egyesülését. 1949-ben elítélték, 1954- 
ben amnesztiát kapott. 1956-ban Nagy Imre kor
mányában miniszter volt, majd külföldre távozott, 
kétivarú virág
bioi. ugyanabban a virágban mindkétféle ivar
szerv megtalálható.
kétkamarás törvényhozás
az alkotmányos monarchiákban-» általános 
rendszer, amelyben az alsóház rendszerint vá
lasztott testület, míg a felső- vagy főrendi házban 
a főnemesek, valamint testületek (pl. felekezetek) 
képviselői vesznek részt. Mivel a két ház egyetér
tése szükséges a törvényhozásban, ez a konzer
vatív erők vétójogát is jelenti. Köztársaságokban 
azonban a felsőház is választott, nemzetiségi 
vagy területi elv szerint, 
kétlaki növény
bioi. virágai egyivarúak, és egy-egy egyedén 
vagy csak porzós virágok fejlődnek (hím egyed), 
vagy csak termősek (női egyed). (Pl. kender, dato
lyapálma).
kétnyomásos
vetésforgóban-» a földnek váltakozva az egyik, 
majd másik felét vetik be, de a gyomok elnyomá
sára az ugart is szántják. Belterjesebb művelés 
a legelőváltónál-».
kétnyúlványú idegsejt
bioi. a gerincesek egyik idegsejttípusa. Az érző
idegsejteket alkotja. A sejttestje dendriteket nem 
tartalmaz.
ketonok
szekunder alkoholok oxidációs termékei; -»oxo- 
vegyületek.
kétszakaszos fejlődés
az a jelenség, melynek során egyetlen növény
egyed fejlődésében az ivartalan és az ivaros fej
lődési szakasz szabályszerűen követi egymást. 
(Moszatok, gombák, mohák, harasztok, nyitvater
mők, zárvatermők.) 
kétszikűek
bioi. a zárvatermők-» egyik osztálya, az ide sorolt 
növények két sziklevéllel csíráznak, fás- vagy 
lágyszárúak, főgyökérrendszerük-* van, szállító- 
nyalábjaik-» szabályos körben helyezkednek el, 
leveleik főerezetesek-», virágtakaró leveleik-» 
csészét és pártát alkotnak, 
két szín alatti áldozás
az áldozó a Krisztus testére utaló kenyér fogyasz
tása után a Krisztus vérét idéző borból is fo-
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gyászt. A katolikus misén a misemondó pap ~t 
végez, a hívek csak ostyával áldoznak. A ~ köve
telése azt fejezte ki, hogy a papok ne játsszanak 
különleges közvetítő szerepet a hívek és Isten 
között. A kelyhesek-» után a reformáció is a ~t 
vezette be. 
kettős beidegzés
bioi. a zsigeri rendszer-» szerveinek szimpatikus 
és paraszimpatikus beidegzése is van.
kettős hatalom
olyan helyzet, amelyben egymással szemben álló 
osztályok külön-külön hatalmi központokkal ren
delkeznek, s megkísérlik az erőviszonyokat saját 
előnyükre megváltoztatni. Amennyiben ez politi
kai eszközökkel nem sikerül, polgárháború törhet 
ki.
kettős királyság
a török államszervezetben is szokásos forma; a 
magy. törzsszövetség esetében a két király közül 
az egyik (a gyula) kezében volt a tényleges hata
lom s a katonai vezetés, a másik (a kende) szak
rális (szent) vezető volt. A magyarok ~ áról be
számol Ibn Puszta 10. sz.-i tudósítása is, kende és 
dzsula formában nevezve meg a két méltóságot, 
kettős megtermékenyítés
a megporzást követően a pollen-» vegetatív sejt
je tömlőt fejleszt, mely a bibétől a magházba 
hatol. Ezen halad az embriózsákba a hímivarsejt, 
de közben a tömlőben kettéosztódik. Az egyik 
hímivarsejt megtermékenyíti a petesejtet, a má
sik a diploid vegetatív maggal olvad össze. Ily 
módon diploid csíra (embrió) és triploid tápszövet 
keletkezik, 
kettős nevezéktan
bioi. binomináiis nomenklatúra, a fajok-» kettős 
elnevezése, mely magába foglalja a legközelebbi 
nemzetséget (Genus proximum) és a faji különb
séget (Differencia specifica). (Pl. Lumbricus ter
restris = földigiliszta.) A ~t Linné vezette be. 
kettős természet
(golyó-hullám dualitás) az anyagi világ részecs
kéinek ált. tulajdonsága. A részecskék kibocsá
táskor, elnyelődéskor vagy ütközéskor adagosam, 
golyószerűen viselkednek, terjedéskor pedig hul
lámtulajdonságokat mutatnak. Ezeknek megfele
lően két, egymást kiegészítő (komplementer) mo
dellt használunk a részecskék leírására: a golyó- 
modellt (korpuszkula modellt) és a hullámmo- 
dellt. Az előbbiben jellemző fizikai mennyiségek 
a golyó helye, lendülete és energiája, az utóbbi
ban a hullámkitérés, a hullámhossz és a frekven
cia. A két modell egységét a megtalálási valószí
nűség-», a Planck-törvény-» és a de Broglie- 
összefüggés-» fejezi ki. 
kettős törés
bizonyos kristályokban (pl. mészpát) a kristály
tengelyhez képest különböző polarizációjú fény
sugarak különböző sebességgel terjednek. Ezért 
a kristálynak a két, egymásra merőleges polari
zációjú fénysugárra (az ún. ordinárius és extraor-

dinárius sugarakra) vonatkozóan más a törésmu
tatója.
kezesség
a kezes szerződéssel arra vállal kötelezettséget, 
hogy ha a kötelezett nem fizet, helyette maga fog 
a jogosultnak fizetni.
kézizálog
a hitelezőnek a kölcsön biztosítékául adott va
gyontárgy.
keverék szín
több, különböző hullámhosszúságú fény keveré
kének színe. Optikai ráccsal-» vagy prizmával-» 
összetevőire bontható.
keverőmozgás
bioi. a gyomor és a vékonybél egyik mozgása. Ez 
keveri össze a gyomor- és a vékonybéltartalmat 
az emésztőnedvekkel. A gyomorban a körkörös 
és a ferde, a vékonybélben a körkörös izomréteg 
végzi, 
keyboard
[kihord] műsz. billentyűzet.
Keynes, John Mainard
[kéjnz dzson méjnörd] lord (1883-1946) ang. köz
gazdász; a mai polgári közgazdaság egyik fő is
kolájának megalapítója. Elméletei alapján igye
keztek a gazdasági válságokat megoldani, ill. el
kerülni. Fontos szerepet játszott a második világ
háborúban az angol-amerikai pénzügyi kapcsola
tok kifejlesztésében.
Kézai Simon
13. sz.-i alacsony származású udvari jegyző, aki 
valószínűleg Itáliában tanult. 1282-1283 körül írta 
hun-magy. krónikáját (Gesta Hunnorum et Hunga- 
rorum), amelyben feldolgozta a korábbi, de elve
szett hun krónikát is.
KGST
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa; megala
kult 1949. január 25-én a SZU és a kelet-európai 
népi demokráciák részvételével. Később Albánia 
kivált belőle (1960), viszont Mongólia (1962) és 
Kuba (1972) csatlakozott; célja a munkameg
osztás és integráció fejlesztése. Megfigyelő
ként a Koreai NDK, Laosz, kültagként Jugo
szlávia, Finnország, Irak és Mexikó vesz még 
részt a ~ munkájában. Elavult rendszerét sok 
bírálat éri.
KH
középhullám. Az 525... 1605 kHz közötti frekven
ciasáv elnevezése, amelyet jó hullámterjedési 
viszonyai miatt főleg műsorszóró rádióadók hasz
nálnak. A hullámhossz: 571,43...186,92 m.
Kharón
az alvilági Sztüx-» folyó révésze a gör. mitológiá
ban. A holtakat csak pénzért viszi át csónakján, 
ezért dugtak a halottak szájába egy oboloszt-».
Kheopsz
1. az egyiptomi óbirodalom egyik fáraójának gö
rögös neve; eredetileg Khufu. A ~ név Hérodo
toszra megy vissza. 2. ~-piramis: a legnagyobb 
ókori egyiptomi piramis, amelyet ~ építtetett,
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Hérodotosz szerint 100 000 ember részvételével 
20 évig.
Khorana, Har Gobind
(sz. 1922) indiai származású amerikai biokémi
kus. 1966-ban munkacsoportjával tudományos 
szempontból cáfolhatatlanul megfejtette a geneti
kai kódszótárt-*.
Khuen-Héderváry Károly
gr. (1849-1918) politikus, miniszterelnök; képvi
selő, főispán, Morvát bán; konzervatív, erőszakos 
magyarító politikája nagy ellenállásba ütközött. 
1903-ban miniszterelnök, majd miniszter Tisza 
István kormányában, 1910-ben újra miniszterel
nök, a Munkapárt megalapítója. 1912-ben megbu
kott.
kiadatás
az állam nemzetközi szerződés alapján bűncse
lekményt elkövető személyt a büntető eljárás le
folytatása érdekében más államnak kiad. 
kiegyensúlyozott polimorfizmus 
bioi. kiegyensúlyozott sokalakúság, szelekciós 
mechanizmus, mely egy adott populációban-* 
egy gén alléljait viszonylag állandó gyakoriság
gal fenntartja. (Pl. a sarlósejtes vérzékenység 
recesszív alléljának fennmaradása a heterozigó- 
tákban Afrika egyes maláriával fertőzött területe
in.) (AA: meghal maláriában, aa: meghal sarló
sejtes vérszegénységben, Aa: fennmarad, mert 
az alléi véd a malária ellen.) 
kiegyezés
az 1867: XII. te. Mo.-ot közjogilag és belpolitikái
ig önállóvá nyilvánította; az uralkodóhoz és an
nak más tartományaihoz való viszonyát a prag
matica sanctio-* határozta meg. Közös csupán a 
had- és külügy, s az ezeket ellátó pénzügy; közös 
parlament nincs. A pénz- és vámügy közösségét 
praktikus okok miatt vezették be. Az ország vállal
ta az osztrák államadósságok egy részét. 
Kienthal
[kíntál] helység Svájcban; a zimmerwaldi-* moz
galom résztvevői itt találkoztak másodszor 1916. 
március 24-30. között.
Kierkegaard, Seren
[kiökejór sző-] (1813-1855) dán filozófus, teoló
gus; az emberi lét problémáival foglalkozó művei 
a keresztény egzisztencializmus filozófiai irány
zatának kiindulásául szolgáltak.
kiesési jog
kiesik az az öröklésből, aki az örökhagyó előtt 
halt meg, a hagyatékot nem szerezheti meg, aki 
érdemtelen, aki lemondott a hagyatékról, akit az 
örökhagyó kizárt vagy kitagadott, aki az öröksé
get visszautasította, 
kikapcsolási Ki-receptorok 
bioi. a szem ideghártyájában levő olyan dúcsej
tek, amelyek akkor jönnek ingerületbe, ha a hoz
zájuk tartozó receptorsejteket csökkenő fény éri. 
kikiáltás 
-»árverés.

kilégzés
bioi. a légzőizmok csökkentik a mellüreg térfoga
tát, ezért a tüdő térfogata is csökken, ezáltal ben
ne nagyobb lesz a levegő nyomása, mint a külvi
lágban, emiatt levegő áramlik ki a tüdőből.
kilégzési rezervlevegő
bioi. csak erőltetve kilélegezhető levegő. Ember
nél kb. 1000 ml.
kilenced
a termés ~ része (a papi tized—* levonása után, 
tehát valójában szintén tizede), amellyel a job
bágy földesurának tartozott. Általában a szántó
földi terményekre és a borra vonatkozott.
kilencvenöt pont
Gömbös Gyula miniszterelnök 1932-es „nemzeti 
munkaterve”, amely a társadalom minden rétegét 
a Gömbös-féle fasizálódó politika támogatójává 
akarta tenni; az ellentétes érdekű csoportoknak 
tett ellenkező értelmű ígéretek azonban világos
sá tették, hogy nem komoly programról van szó. 
így a polgárságnak a közép-egzisztenciák védel
mét, a nagytőkének ezek leépítését ígérte stb. 
kilépési munka
egy elektron vmely anyagból történő kiszakításá
hoz szükséges energia.
Kilián György
(1907-1943) a vasas ifjúmunkás mozgalom egyik 
vezetője, 1927-től KIMSZ-tag, majd (egyéves 
moszkvai pártisk. után) KIMSZ-titkár lett az Egye
sült Izzóban. Sallaival és Fürsttel együtt elfogták, 
s börtönre ítélték. Szabadulása után újra letartóz
tatták: csak 1938-ban szabadult. Ezután a SZU- 
ban dolgozott (sztahanovista lett), majd a háború
ban harcolt; 1943-ban ejtőernyősként Lengyelor
szágban eltűnt, 
kilt
a skót felföld lakóinak férfiviselete : kockás szövé
sű, térdig érő, bő szoknya. A szövés nemzetsé
gekként változó, jellemző mintájú.
kimográf
bioi. az izom összehúzódását regisztráló készü
lék.
kincslelet
aki kincset talál (értékes dolgot), amelyet isme
retlen személyek elrejtettek, köteles az államnak 
felajánlani. Ha az állam a dologra nem tart igényt, 
az a találó tulajdonába megy át, ellenkező eset
ben a találó a dolog értékéhez mérten díjra jogo
sult. Muzeális értékű dolog tulajdonjoga az álla
mot illeti, 
kincstárjegy
bemutatóra szóló, átruházható értékpapír. 
A kincstárjegyben az állam (az adós) arra kötele
zi magát, hogy kamatozó kincstárjegy esetén a 
megjelölt pénzösszeget és annak kamatát, nem 
kamatozó kincstárjegy esetén a megjelölt pénz
összeget a kincstárjegy mindenkori tulajdonosá
nak, illetve birtokosának (a hitelezőnek) a megje
lölt időben és módon megfizeti.
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King, Martin Luther
(1929-1968) amerikai lelkész, néger politikus; cél
ja az volt, hogy nyomást gyakorolva a politikai 
vezetőkre és a közvéleményt mozgósítva békés 
úton érje el a bőrszín szerinti megkülönböztetés 
felszámolását. Feketék és liberális fehérek közt 
igen népszerű volt. Merénylet áldozata lett. 
Kinizsi Pál
(7-1494) hadvezér; bihari molnár fiaként katoná
nak állt, s előbb Magyar Balázs alvezéreként tűnt 
fel a törökökkel szemben, majd 1481-től Mátyás 
délvidéki seregének vezére. A király halála után 
Ulászló embere: Corvin János seregeit, majd ké
sőbb a fekete sereg maradványait szétverte, s 
1494-ben hadat indított a törökök ellen. Szendrő 
ostrománál halt meg.
Kipling, Rudyard
[ragyerd] (1868-1936) ang. író; Indiában született, 
és élt sokáig, s az ottani életről írt regényei, elbe
szélései és versei az ang. irodalom élvonalába 
juttatták. A dzsungel könyve c. regénye (1894- 
1895) kedvelt ifjúsági mű világszerte, 
királis szerkezet
a molekulák térbeli szerkezetének sajátossága, 
ha egy atomhoz (pl. szénatomhoz) négy különféle 
atomcsoport kapcsolódik; ilyenkor két térbeli el
rendezés lehetséges, s ezek bár egymásnak tü
körképei, de egymással nem azonosak: ~ek, 
más szóval egymásnak enantiomerei. Ha viszont 
azonosak a tükörképek, akkor akirális szerkeze
tekről beszélünk, (gör.)
Királyi Pál József
(1818-1892) politikus, publicista; 1845-től a Jelen
kor munkatársa. A szabadságharcban honvéd, 
utána besorozták az osztrák seregbe. 1854-től a 
Pesti Napló szerkesztője, 1861-től Pest város fő
jegyzője, Deák-párti, ill. Nemzeti párti képviselő. 
A főváros zenei intézményeinek és életének szer
vezője volt (pl. Zeneakadémia); egy regénye is 
megjelent, 
királyi szerviensek
tkp. „szolgák" ; a királyi vármegye fegyveresei, 
akik a várispánokon keresztül egyenesen a ki
rálynak vannak alávetve; mint fegyveres szaba
dok, az uralkodó osztály alsó rétegét képezték. 
A 13. sz.-tól fokozatosan megszervezték a nemesi 
vármegyét, (lat.) 
királyi tábla
felsőbíróság a Habsburg-uralom idején; tagjait a 
király nevezte ki.
királyi tetszvényjog
a magy. királyoknak az a joga, hogy 1. az egyházi 
javadalmakat - papi, főpapi állásokat - betöltse.
2. bármely apostoli levelet - akár a pápától, akár 
a római kúria vmely tisztségviselőjétől szárma
zott - csak a király engedélyével lehetett Mo.-on 
„kihirdetni", vagyis érvényesíteni. A ~ot részle
tesen rögzítette Zsigmond király 1404. évi dekré
tuma.

királypuccsok
IV. Károly, aki korábban (1918. november 13.) 
lemondott a királyi hatalom gyakorlásáról, 1921. 
március 26-án, majd október 20-án is hozzá hű 
katonákkal Mo. területére lépett, hogy trónját újra 
elfoglalja. Horthy és a politikusok zöme azonban 
fegyverrel is ellenállt; a győztes hatalmak is tu
datták, hogy a királyság helyreállítását nem tűr
nék.
király személye körüli miniszter
az 1848-as áprilisi törvényekben felállított minisz
teri tárca; a ~ feladata a kormány és a király 
kapcsolatának fenntartása, továbbá a királyi jo
gok (így a főkegyúri jog) gyakorlása a felelős 
kormány nevében. E tisztség a dualizmus idején 
is fennállt.
Kirchhoff, Gustav Robert
[gusz-j (1824-1887) ném. fizikus; számos fizikai 
kutatása közül legjelentősebb a színképpel és 
egyenáramú- hálózatokkal kapcsolatos munkás
sága.
Kirké
a gör. mitológia varázslásokban jártas istennője, 
Héliosz napisten lánya, a távoli Aiaia sziget ural
kodója. Odüsszeusz hajósait ~ egy lakomáján 
disznókká változtatta. Odüsszeusz csak Hermész 
isten segítségével menekült meg, s kényszerítet
te ~t hajósai visszaadására. ~ aztán három fiat 
szült neki, mielőtt újra útjára engedte, 
kisagy
bioi. neuronhálózat-», gátlóimpulzusokkal műkö
dő koordináló készülék, mely a mozgások térben 
és időben való összehangolásában, az izomtó
nus-» és az egyensúly szabályozásában jelentős.
kisajátítás
ingatlant közérdekből - külön jogszabályban 
megállapított célokra - az állam javára ki lehet 
sajátítani, melyért megfelelő kártalanítás jár.
Kisbán Miklós
-»Bánffy Miklós.
kisebbítendő
kivonásnál az a szám, amelyből elveszünk.
Kisfaludy Károly
(1788-1830) író, drámaíró; művészi hajlamai mi
att elszakadt családjától, katonáskodott, majd 
1812-től festést, rézmetszést tanult Bécsben. Arc
képfestésből tengődött, s közben darabokat írt; 
végül 1819-ben előadták 19 kész darabja közül a 
Tatárok Mo.-on címűt, s ennek sikere után máso
kat is. Az Auróra-kör vezetőjeként (1822) Pestet 
az irodalmi élet központjává tette.
Kisfaludy Sándor
(1772-1844) költő, K. Károly bátyja; Győrött és 
Pozsonyban tanult, 1792-től kadét, majd a nemesi 
testőrség tagja, de 1795-ben katonaként fr. fog
ságba esett. Kiszabadulva újra katona 1799-ig: 
ekkor megnősült. Boldogtalan, majd boldog sze
relmét írta meg a Himfy szerelmei két versfüzér
ben, amelyek óriási sikert arattak, akárcsak ké
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sőbb Regéi. 1820 után azonban kiszorult az iro
dalmi életből.
Kisfalud! Strobl Zsigmond
(1884-1975) szobrászművész; Budapesten, Bécs- 
ben tanult, 1909-ben már önálló kiállítása volt. 
Portrék, aktok, köztéri szobrok, kisplasztikák te
rén egyaránt kiválót alkotott; Angliában 50 portrét 
(közte az akkori trónörökös, Erzsébet portréját) 
készítette. 1945 után a gellérthegyi felszabadulási 
emlékmű, a Parlament előtti Kossuth-szobor stb. 
került ki keze alól. 
kisgazdapárt
hosszú folyamatban jött létre, miután Nagyatádi 
Szabó István kisgazdapártja beolvadt a kormány
pártba; a ~ot 1930. október 12-én alakították meg 
Független Kisgazda Földműves és Polgári Párt 
néven; beleolvadt több kisebb párt. A 30-as évek
ben egyre élesebb ellenzéki politikát folytatott, a 
csatlakozó Bajcsy-Zsilinszky Endre hatására a 
háború alatt együttműködött a haladó pártokkal, 
kisgyermekkor
az ember kb. 1 éves korától kb. 6-7 éves koráig 
tartó fejlődési szakasz.
kiskorú
-»cselekvőképesség.
kisplasztika
műv. ág: kisméretű szobrászati művek művésze
te.
Kiss Ernő
(1799-1849) honvéd tábornok, az aradi tizenhá
rom egyike; császári huszárezredesként lépett a 
honvédségbe 1848 nyarán, s tábornok, majd altá
bornagy, 1849 elején országos főhadiparancsnok 
lett. Világos után Haynau Aradon őt is kivégeztet
te október 6-án.
Kissinger, Henry Alfred
[-ger V. -dzser] (sz. 1923) ném. származású ame
rikai politikus; szülei a nácik elől menekültek 
Amerikába. Egy. tanárként monográfiát írt Metter- 
nichről. 1968 után Nixon amerikai elnök tanácsa
dója, nemzetbiztonsági tanácsadó, majd 1973-tól 
külügyminiszter. Előkészíti Kína és az Egyesült 
Államok kapcsolatfelvételét (1972), a vietnami ki
vonulást.
Kiss János
(1883-1944) altábornagy; Nagyszebenben volt 
hadapród, majd katonatiszt a háborúban. Katonai 
pályája derekán 1939-ben lemondott a ném. irány
zat elleni tiltakozásul; mint Bajcsy-Zsilinszky kö
rének tagja bekapcsolódott az ellenállási mozga
lomba. 1944-ben megszervezte az ellenállás ka
tonai szervezetét, azonban árulás folytán a nyila
sok letartóztatták, halálra ítélték s kivégezték. 
Kiss József
(1843-1921) költő; a szegény zsidó család fia Mis
kolcon, majd Bécsbe szökve, aztán Rimaszomba
ton s Debrecenben tanult, vándortanító, később 
nyomdai korrektor volt, tisztviselősködött, míg 
1890-ben megindította A Hét c. lapot, amely a 
haladó polgári irodalom lapja volt a Nyugat meg
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jelenéséig. Kezdetben a népnemzeti irányzat hí
ve volt; sokszínű költészetét, balladáit a haladó 
polgárság kedvelte.
Kiss Manyi
(1911-1971) színművész; Kolozsvárt tanult, s 
kezdte pályáját. 1935-től szerepelt Budapesten, 
először operettekben, majd prózai szerepekben 
is a közönség kedvence lett. 1945 után több szín
padon is, 1954-től haláláig a Madách Színház tag
jaként játszott. Sokoldalúsága, tehetsége révén 
minden szerepnek mélyére hatolt, s egyszerű 
eszközökkel óriási hatást ért el. Száznál több 
filmben is játszott, 
kisvárkor
a halak kivételével a gerinces állatokban a szívet 
és a tüdőt köti össze. Szakaszai a madaraknál és 
az emlősöknél : jobb kamra - tüdőartéria - tüdő
véna - bal pitvar. A tüdőartériában vénás, a tüdő
vénában artériás vér kering, 
kitagadás
kötelesrészre jogosult örökösnek a kitagadási 
okok fennállása esetén végrendelettel történő 
megfosztása az örökségtől.
Kitaibel Pál
(1757-1817) természettudós; Budán tanult, mint 
botanikus adjunktus az egyetemi botanikai kert és 
a herbárium fejlesztője. 1792-1816 közt beutazta 
az országot, és természetrajzi, néprajzi megfi
gyeléseket gyűjtött. 1810-től a botanika profesz- 
szora. Számos új növény- és jó néhány állatfajt írt 
le; 150 ásványvizet elemzett, vegyészként is újí
tott. Tudományosan leírta a móri földrengést, 
kitérő egyenesek
két egyenes kitérő, ha nincsenek egy síkban.
kitin
bioi. nitrogént tartalmazó poliszaharid.
kitinváz
az ízeltlábúak külső váza. A ~ nem képes növe
kedni, ezért az állat időnként levedli.
Kittenberger Kálmán
(1881-1958) Afrika-kutató; Léván és Budapesten 
tanult, 1902-ben utazott először Kelet-Afrikába, 
majd 1914-ig többször visszatért oda; ekkor az 
első világháború miatt Indiába internálták. Ké
sőbb még többször visszatért Kelet-Afrikába, 
ahonnan összesen 60 000 példányos állatgyűjte
ményt szerzett a Nemzeti Múzeum számára. 300 
új állatfajt írt le. Több kitűnő útleírás szerzője, 
kiugrási kísérlet
Horthy 1944. október 15-én rádiós nyilatkozatá
ban elmondta, hogy fegyverszüneti küldöttsége-» 
megállapodott a szövetségesekkel; a katonailag 
előkészítetlen ~ azonban elbukott; a nácik elfog
ták Horthy fiát, megszállták a fontos pontokat; 
Szálas! kormánya (ném. nyomásra Horthy nevez
te ki másnap, s azonnal lemondott a kormányzói 
tisztről) nyilas rémuralmat-» vezetett be. 
kiutahiai alkotmányterv
1851. április: Kossuth Lajos a törökországi Kiuta
sában fogalmazta meg; demokratikus rendszert



tartalmazott általános választójoggal, svájci min
tára népfelkelő hadsereggel, messzemenő jogok
kal a nemzeti kisebbségek számára - de területi 
sérthetetlenséggel. A korszak nemzetközileg is 
leghaladóbb alkotmányát tervezte Kossuth, 
kiürítéses MOSFET
műsz. n vagy p típusú, beépített vezető csatorná
val egyaránt készülő MOSFET-». Jellemzőjük, 
hogy a forrás (S) és a nyelő (D) elektródák között 
folyó áram csak a kapuelektródára (G) adott fe
szültségtől függ. A vezérléséhez szükséges telje
sítmény a gyakorlatban (még pontos számítások 
esetén is) teljesen elhanyagolható, 
kiválasztás
bioi. az anyagcsere életjelenségét megvalósító 
életműködések-» egyike, melynek során az élőlé
nyek a sejtanyagcsere bomlástermékeit eltávolít
ják szervezetükből, vagy felhalmozott formában 
kizárják az anyagcseréből, 
kiváltott potenciál
bioi. a test egyes területeinek ingerlésekor az 
agykéregben keletkező és elvezethető potenciál
változás.
kivándorlás
az Amerikába vándorlók első nagyobb csoportját 
az 1849. évi emigránsok alkották. Az 1870-es 
évektől előbb évi néhány száz, a 90-es években 
azonban már 10-30 000 az évi kivándorlók száma, 
s 1907-ben 209 169. Az Egyesült Államoknak 1910. 
évi statisztikája szerint 495 609 Mo.-on született, 
s 315 283 magy. anyanyelvű lakosa van. 
kivételes állapot
háború, zavargások, természeti katasztrófák ide
jén meghirdetett állapot (régebben: ostromálla
pot), amikor a közrend, az élet- és vagyonbizton
ság elleni vétségeket különösen szigorúan bünte
tik, sokszor statáriumot-» is hirdetnek, 
kivonandó
kivonásnál a kivont szám, pl.:

326-18 = 308 
I I I

kisebbítendő | különbség 
kivonandó

kizmet
qizmat az iszlám vallás végzet-fogalma; eszerint 
a jövőt, az egyes emberek életének kisebb- 
nagyobb eseményeiig menően, eleve elhatározta 
Allah, s így az megmásíthatatlan.
Klapka György
(1820-1892) honvéd tábornok; a bécsi magy. test
őrségben kezdte katonai pályáját. 1848 nyarán 
honvéd százados, őrnagy, bánáti táborkari főnök, 
áprilisban már tábornok, hadügyminiszter-helyet
tes, májustól Komárom vár parancsnoka. A várat 
hetekkel Világos után, kedvező feltételekkel adta 
fel. Az emigrációban Garibaldi magy. légióját 
szervezte; 1867 után balközép képviselő, 
klasszicizmus
a 18. sz. második felében kibontakozott irányzat, 
amely a gör.-római építészet, irodalom, művészet

hagyományait kívánta követni; egyszerűség, sza
bályosság, az érzelmek visszafojtása, racionali
tás jellemezte. Az építészetben, iparművészet
ben szívesen használta az antik oszloprendet, 
díszítő elemeket. Csúcspontja Napóleon uralma 
idején volt. (közvetve lat.) 
klasszika archeológia
az ókori, elsősorban a gör. és római világ régé
szetével foglalkozó tudomány, (lat.-gör.)
klasszikus
1. kiváló, elsőosztályú. 2. a " korhoz tartozó, 
az ókori görögök és rómaiak korához kapcsolódó.
3. tudományban, irodalomban stb. általánosan 
elismert és ismert (már nem egészen modern) 
munka, (lat.) 
klastrom
rég. zárda, kolostor, (lat. er.)
Klauzál Gábor
(1804-1866) reformpolitikus, miniszter; a reform- 
országgyűléseken Csongrád követe, Deák híve. 
A Batthyány-kormány földmívelés-, kereskede
lem- és iparügyi minisztere, de a szeptemberi 
fordulat után visszavonul. 1861-ben és 1865-ben 
Deák-párti képviselő, 
klaviatúra 
műsz. billentyűzet.
Klebelsberg Kunó
gr. [klébelsz-] (1875-1932) kultúrpolitikus, minisz
ter; Budapesten, Berlinben, Münchenben, Párizs
ban tanult, minisztériumi hivatalnok, 1914-től ál
lamtitkár. 1919 elején Bethlen pártjának szerve
zője. 1921-től belügy-, majd vallás- és közoktatási 
miniszter 1931-ig. Nagyarányú isk.fejlesztése és 
reformja a korszak művelődéspolitikájának csú
csa volt, bár fékezte a társadalmi mobilitást, s a 
magy. „kultúrfölényt” szolgálta, 
kliens
tkp. „rátámaszkodó" 1. eredetileg szerény befo
lyású s többnyire vagyontalan patrícius-» Rómá
ban, aki nemzetsége vezetőjének pártfogását él
vezi és kíséretéhez tartozik. Később általában 
pártfogolt; külföldi uralkodók is római államférfi
ak kliensei voltak. 2. ügyvéd ügyfele, (lat.) 
klimax
„a változás kora", nőknél kb. 45-55 éves korban 
a menstruációs ciklus-», a havonkénti peteérés 
végleges megszűnése. A ~ után a nők már nem 
eshetnek teherbe, viszont a nemi hormonok ter
melődése miatt szexuális örömre és örömszer
zésre alkalmasak maradnak, 
klimazonális erdők
bioi. fás társulások, melyek legfontosabb kialakí
tó tényezője az illető terület éghajlata, főképp a 
csapadék és a hőmérséklet. Élőhelyükön zárótár
sulások-». Fajtáik: cseres-tölgyes-», gyertyános
tölgyes-», bükkös-», fenyves-».
Kiló
Clio -»múzsák.
kloáka
bioi. végbél, mely azonban a táplálkozás salak
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anyagain kívül a kiválasztó- és az ivarszervek 
termékeit is kiüríti. (Halak, kétéltűek, hüllők, ma
darak esetében.) Néhány halnak és az emlősök 
túlnyomó részének nincs kloákája.
Klodvig
Chlodwig (465-511) frank király, a frank biroda
lom megalapítója; a burgundok és a nyugati go
tok leverése után szinte egész Gallia-* és Ger
mánja jelentős része uralma alatt van. A Mero- 
ving-> dinasztia őse. 
klónozás
bioi. egyetlen sejt utódainak elszaporítása ivaros 
folyamat kizárásával.
klorofill
bioi. a növények porfirinvázas, Mg2+-iont tartal
mazó zöld festékanyaga. Fajtái: klorofill-a, kloro- 
fill-b.
kloroplasztiszok
-»zöld színtestek.
Klösz Jakab
(7-1618) bártfai nyomdász, aki a magyarországi 
nyomdászat egyik legkiválóbb műhelyét szervez
te meg; munkáját fia, ifj. ~ (1601-1660) folytatta.
Klütaimnesztra
a trójai háború mondakörében Agamemnon-* ki
rály felesége; férjét ő és szeretője együtt megöl
ték, s ezért fia, Oresztész-* állt bosszút. ~ lánya 
volt Iphigenia-* és Elektra-*.
Kmetty János
(1889-1975) festőművész; Budapesten, Párizsban 
tanult, s a kubizmus-* híveként jött haza. Mindvé
gig haladó, a korszerű művészet hívei közé tarto
zó művész volt, a Képzőművészek Új Társaságá
nak (KÚT) egyik alapítója. A Képzőművészeti Fő
iskolán tanítványa volt Kondor Béla is. Nyaran
ként Szentendrén dolgozott. Művészetelméleti 
kérdésekről számos cikket is írt. Kiváló grafikusi 
képességei a rézkarcban különösen jól érvénye
sültek.
Kmety György
(1813-1863) honvéd tábornok; császári tisztként 
lépett a szabadságharc idején a honvédségbe, s 
már a téli hadjáratban hadosztályparancsnok 
volt. Csornánál júniusban megverte a túlerejű 
osztrák hadat. Törökországba emigrálva KVirsid 
pasa néven a krími háború egyik török hadvezére 
volt; később Angliába települt át.
KMP
Kommunisták Mo.-i Pártja (a kommunista párt 
neve 1919-es újjáalakulásától a második világhá
borúig).
KMP első kongresszusa
1925. augusztus 18-21. közt Bécsben tartották; a 
külföldön tevékenykedő kommunistákon kívül a 
hazaiak képviselői is kiutaztak rá. A magyaror
szági pártmunka vezetését Rákosi Mátyásra, Ko
mor Imrére és Őri Károlyra bízta. A kongresz- 
szusra besúgók férkőztek be, s a hazai küldöt
teket, Rákosival együtt, hazatértük után letar
tóztatták.

KMP második kongresszusa
1930. február 27-március 5 közt ülésezett Moszk
va közelében. A fő támadást a szociáldemokraták 
(„szociálfasiszták”) és szakszervezeteik ellen 
irányította, abból kiindulva, hogy a súlyos válság 
idején ők akadályozzák a munkások gyors forra- 
dalmasodását.
Kner Albert
(1899-1976) grafikus; K. Izidor fia. Apjánál Gyo- 
mán, Budapesten, Bécsben és Lipcsében tanult 
nyomdaművészetet, majd a temesvári Helikon, 
később a budapesti Hungária Hírlapnyomda mű
vészeti vezetője lett. A Magyar Grafika főmunka
társa volt, Bortnyik és Serényi irányzatának híve. 
Nyomdásztanulókat is oktatott. 1940-től Chicagó
ban élt, csomagolástervező laboratóriumot veze
tett.
Kner Imre
(1890-1944) nyomdász, könyvkiadó, ~ Izidor fia; 
apjánál, majd Lipcsében tanult, s 1907-től fokoza
tosan átvette az üzem művészeti irányítását. Az 
I. vh. után történelmi könyvstilusok alkalmazásá
val, a népi barokk és a klasszicizmus felújításával 
a magy. könyvművészet nemzetközileg is elis
mertkiváló művésze lett. 1937-ben a párizsi kiállí
tás nagydíját nyerte. A fasiszták elhurcolták.
Kner Izidor
(1860-1935) nyomdász, könyvkiadó, a híres 
könyvműhely alapítója. Könyvkötési és nyomdá
szatot tanult számos hazai nyomdában, s 1882- 
ben szülőhelyére visszatérve alapította a gyomai 
nyomdát. Kezdetben a báli meghívók (ezek kata
lógusa volt a „Röpke Lapok”), majd a közigazga
tási nyomtatványok, de a század elején már a 
művészileg megtervezett könyvek voltak fő ter
mékei.
Knézich Károly
[knézics] (1808-1849) honvéd tábornok, az aradi 
vértanúk egyike; a horvát ~ császári tisztként 
lépett át a szabadságharc idején a honvédségbe, 
Damjanich alatt, majd a tavaszi hadjáratban már 
dandárparancsnokként harcolt. Tápióbicskén ő 
foglalta el a Tápió hídját. Buda ostrománál had
testparancsnok. Világos után Haynau Áradon ki
végeztette.
Kniezsa István
(1898-1965) nyelvész; a szlavisztika professzora. 
Budapesten tanult, majd külföldi, főleg lengyelor
szági tanulmányokat folytatott. 1934-től magánta
nár, 1940-től professzor volt. Fő területe a hely- és 
személynévkutatás, a honfoglalás előtti szláv la
kosság s a magy. nyelv szláv jövevényszavai vol
tak. Foglalkozott a magy. helyesírás történetével 
is.
Knósszosz
királyi palota és város Kréta sziget északkeleti 
részén. Részben Afrikából bevándorolt őslakói 
magas szintű civilizációt hoztak létre; a város 
virágkora az i. e. 3-2. évezredre esett. Virágzásá
nak a gör. hódítás vetett véget.
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know-how
a kidolgozott vagy megszerzett műszaki vagy 
üzemszervezési megoldás más vállalatnak törté
nő átengedése ellenérték fejében.
KoA
bioi. koenzim-a, az intermedier anyagcsere-* 
folyamatok acetiIcsoport-szállító koenzimje.
koadjutor
tkp. „segítő”: katolikus és anglikán püspökök 
mellé kinevezett segédpüspök. Rendszerint örök
li a széket.
koaguláció
a kolloid-» részecskék nagyobb részekké való 
összetömörülése, majd a nagyobb részek kicsa
pódása főképp a hőmérséklet vagy a tömény 
elektrolitok hatására. A hidrofób kolloidok-* irre
verzíbilisen, a hidrofil kolloidok-* reverzibilisen 
koagulálnak. 
koalíció
1. több politikai párt, szervezet részvételével ala
kult hatalmi csoportosulás kormány alakítására.
2. több állam részvételével kialakult szövetség, 
(lat.)
Kóbor Tamás
(1867-1942) újságíró, író; jogot tanult, majd A Hét 
c. folyóirat munkatársa lett. Napilapoknál is dol
gozott hosszú ideig. Az Újság főmunkatársaként 
1925-ben ő derített fényt Somogyi Béla és Bacsó 
Béla meggyilkolására. Társadalmi regényei Bu
dapesten játszódnak.
Koch, Robert
(1843-1910) német orvos, a bakteriológia egyik 
úttörője. 1876-ban izolálta a lépfene baktériumot, 
1882-ben pedig felfedezte a tuberkulózis kóroko
zóját.
Kocsis Pál
(1884-1967) szőlőnemesítő; Mathiász János hatá
sára kezdett foglalkozni az alföldi homoktalajok 
szőlőfajtáinak kialakításával. Számtalan hibridjé
ből 67 fajta termesztésre került, közte az Irsay 
Olivér, a Kocsis Irma, a Kecskeméti Rizling stb. 
Kodály Zoltán
(1882-1967) zeneszerző, világhírű zenepedagó
gus; Budapesten bölcsészeti és zeneakadémiai 
tanulmányokat folytatott, 1906-ban doktorált, s 
vizsgahangversenyt adott. 1905-től gyűjtött magy. 
népdalokat, 1907-től a Zeneakadémia tanára. Ha
marosan sikeres zeneszerző; 1925-től a zenepe
dagógia foglalkoztatta, különösen az isk.-i ének
és zeneoktatás. Szerkesztette (1940-től) s később 
kiadta a Magyar Népzene Tárát (1951-1965). 
kódex
kéziratos, könyv-formára bekötött mű, amelyet 
kézi festéssel díszíteni is szokásban volt. -»illu- 
mináció, -»miniatúra. (lat.)
Kodolányl János
(1899-1969) író; első verskötete 1915-ben jelent 
meg. A húszas évek elejétől elbeszélései, publi
cisztikai munkái és regényei révén lett egyre nép
szerűbb. A népi írók egyike: az ormánsági egyké

ről, Baranyáról írt többször is. A népies mozga
lom jobbszárnyához tartozott, a fajvédelemmel is 
kacérkodott, de kapcsolatot tartott a nem naciona
lista, haladó irányzatokkal is. 1957-től dolgozott 
művei életmű-kiadásán, 
kodominancia
bioi. olyan öröklődés-», amikor a heterozigótá- 
ban-* mindkét alléi-* kialakítja a rá jellemző tu
lajdonságot. Az intermedier öröklődéssel-» el
lentétben itt nem egy köztes, hanem két tulajdon
ság jelenik meg a fenotípusban. (Pl. az ember 
AB-vércsoportja.) 
kodon
bioi. a hírvivő RNS-* molekulák nukleotidhárma- 
sai (bázishármasai), sorrendjük tartalmazza a 
genetikai kódot-». Ez a genetikai kódszótárnak-» 
megfelelően fordítódik le összekapcsolandó ami- 
nosavakra (transzláció-*), 
koenzim
bioi. az összetett fehérjékből álló enzimek-* 
könnyen disszociáló nem fehérjerésze.
koenzim-a
-»KoA.
Kogutowicz Manó
(1851-1908) térképész; katonai pályán, majd ta
nárként dolgozott, mielőtt 1885-ben térképészet
tel kezdett foglalkozni. Számtalan isk.-i történelmi 
és földrajzi fali térképet és kézi atlaszt tervezett 
és rajzolt, s az általa alapított Magyar Földrajzi 
Intézetben korszerűen sokszorosította őket. A vi
lághírű magy. térképészet megalapozója.
Kohán György
(1910-1966) festőművész; Budapesten tanult, s 
már 20 évesen kiállította munkáit. A népművészet 
és a modern festészet pátosza ihlette: témái sok
szor jelképesek, s szívesen alkotott monumentá
lis műveket. Számos kiállítása volt; hagyatékát a 
gyulai múzeum őrzi. 
koherencia
1. logikai összefüggés, együvé tartozás. 2. össze
tartás, összetapadás. 3. -»koherens sugárzás, 
(lat.)
koherens sugárzás
két vagy több sugárzás akkor koherens, ha a tér 
egyes pontjaiban a találkozó hullámok fáziskü
lönbsége időben állandó. Tartós interferenciát-» 
csak ~ hozhat létre.
kohéziós erő
azonos molekulák közötti vonzóerő.
Kohner Adolf
br. (1865-1937) iparmágnás; családi bankházuk 
igazgatójaként igen nagy befolyással bírt a hazai 
pénzügyekre. Ismert műpártoló volt: az Országos 
Képzőművészeti Társulat elnöke, s egyik alapító
ja a szolnoki művésztelepnek, mely 1902-ben jött 
létre, 
kokott
tkp. „csirke”; félvilági nő, prostituált-*, (fr.)
Kolcsak, Alekszandr Vasziljevics
(1875-1920) orosz ellenforradalmár vezér; tenge
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résztisztként részt vett az orosz-japán háború
ban. Az első világháborúban a fekete-tengeri cári 
flotta parancsnoka lett; 1917 után a szibériai 
Omszkban összeállt ellenforradalmi had élén 
harcolt. Fogságba esve halálra ítélték és kivégez
ték.
kolduló rendek
Szt. Ferenc és Szt. Domonkos rendje; a ference
sek és a dominikánusok ugyanis az eretnekek 
befolyása ellen küzdve (->kathárok) maguk is 
mezítláb és csuhában járták az országokat, prédi
káltak a vásárokon, s csak azt fogyasztották, amit 
a hívők önként adtak nekik. A dominikánusokra 
bízta a pápa az inkvizíció-» irányítását is. 
kolera
ázsiai; a gyomor-bélrendszer súlyos járványos 
betegsége, magas halálozási aránnyal. Mo.-on 
először 1831-ben dúlt a ~, Indiából Oroszorszá
gon át terjedve, s többszázezer áldozatot köve
telt; nyomában a Felvidéken jobbágylázadás is 
kitört. Az utolsó ~ járvány 1872-1874-ben dúlt. 
kolhozok
mezőgazdasági termelőszövetkezetek a SZU- 
ban. A mezőgazdaság kollektivizálása-» során 
megszervezett ~ a gépállomások gépparkjának 
segítségével, a nagyüzemi technikával a mező- 
gazdaságban is megvalósították a szocializmusra 
való áttérést. A tagság érdekeltségét azonban 
nem tudták megvalósítani, 
kollagén rost
bioi. enyvadó rost; kötő- és támasztószöveti rost
fajta, mely kollagén vázfehérjéből áll, és a test 
fehérjeállományának 20-30%-át alkotja. Szakító
szilárdsága nagy, csak kismértékben nyújtható. 
A ~ok főzve enyvet adnak, 
kollázs
képelőállító technika: tárgyak felragasztásával 
létrehozott kép. A felragasztott dolgok közt lehet
nek ábrák is. (fr.)
kollektivizálás
a szovjet mezőgazdaság átalakítása a kisparaszti 
gazdaságok rendszere helyébe szövetkezeti és 
állami nagyüzemek (kolhozok-» és szovhozok-*) 
állításával. Az ötéves tervek-» időszakában vég
bemenő ~ kezdetben jelentős ellenállásba ütkö
zött, s a mezőgazdasági termelőerők egy része is 
elpusztult ennek során, 
kollektor 
-»tranzisztor, 
kolloid oldat
benne az oldott anyag részecskéinek mérete 
1-1000 nanométer közt van (nagy vagy makromo
lekulák); a ~ viszkózusabb, mint a közönséges 
oldatok (mivel egy részecske számos oldószer
molekulát leköt, s így az oldat belső súrlódása 
nő); fajtái : hidrofób ~ok-», hidrofil ~ok-». A ~ 
hajlamos a kocsonyásodéira, vmint az alkatele
mek elválására (kicsapódásra). Jellegzetesen 
opaleszkálnak - átnézetben szórják a fényt (Fara

day-Tyndall-jelenség). ~ az oldott fehérje, de 
-»micellás ~, -»lioszol. (lat.)
Kollonich Lipót
[-ics] gr. (1631-1707) esztergomi érsek; Bécsben 
tanult, s katonáskodás után lépett egyházi pályá
ra. Csakhamar püspök, kamarai elnök, érsek, 
1695-től esztergomi prímás. Mintáz udvar „magy. 
szakértője” 1689-ben készült hírhedt „Einrich- 
tungswerk”-jével (rendezési terv) az országot 
koldussá, katolikussá és németté akarta tenni. 
Tervét ellenfelei és a rendek meghiúsították, 
kolónia
1. kiszolgált katonák vagy más római polgárok 
telepe, rendszerint nem római környezetben, pro
vinciákon-». A ~-ák sokszor az alapításukat el
rendelő hadvezér vagy uralkodó nevét viselik, pl. 
Colonia Augusta, a mai Köln. A provinciák roma- 
nizálásának-» központjai. 2. emberi népcsopor
tok viszonylag zárt lakóközössége. 3. bioi. gerin
ces állatok családjainak-» együttélése. (Pl. az 
emlősök csordaformái.) (lat.) 
koloratúra
szapora hangváltozásokkal cifrázott, magas han
gú (szoprán) éneklés, (ol.)
Kolosváry-Borcsa Mihály
(1896-1946) sajtópolitikus; mint Gömbös körének 
újságíró tagja a miniszterelnökség sajtóosztályán 
(1935), majd a kormánylap élén működött; 1939- 
től a Sajtókamara elnöke, a Sztójay-kormány alatt 
a sajtó és rádió, a könyvkiadás, a hírszolgálat 
kormánybiztosa, a fasiszta propaganda irányító
ja. 1945-ben a rábízott pénzzel, iratokkal Német
országba szökött. A Népbíróság elítélte és kivé
gezték.
Kolozsvári Márton és György
(1360 körül) szobrász testvérpár; apjuk, Miklós 
mester festő volt. Művük volt a nagyváradi híres 
lovas Szt. László-szobor, amelyet a törökök pusz
títottak el, valamint három magy. szentnek: Ist
vánnak, Imrének és Lászlónak a váradi püspök 
rendelésére készült szobra. Fennmaradt műveik 
közül híres a prágai Szt. György-szobor (másola
ta Budapesten látható).
Költői Anna
(1891-1944) a szocialista nőmozgalom úttörője; 
mint csepeli munkásnő és bizalmi a Tanácsköz
társaság idején szerepelt: két év börtönre ítélték. 
Utána az SZPD nőszervezetében tevékenykedett, 
majd a vasas nőszervezet országos titkára lett. 
1941-től a fővárosi törvényhatóságnak is tagja 
volt. 1944 őszén lakásán lőtték agyon a nyilasok. 
Kolumbusz Kristóf 
-»Colombo, Cristobal.
Komárom ostroma
a világosi fegyverletétel-» után is tartott; Klapka 
tábornok kialkudta a teljes védősereg bántatlan- 
ságát, mielőtt 1849. okt. 2-án letette a fegyvert.
kombináció
ha adott n elem: av a2......an (másképpen egy n
elemű halmaz) és egy к egész szám (0<k<n),
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akkor ~-nak nevezzük az n elemből kiválasztott 
к elemet, sorrendre való tekintet nélkül (az n 
elemű halmaz egy к elemű részhalmazát). Példá
ul az 1, 2, 3, 4, 5 elemek egy harmadosztályú 
kombinációja: 1, 2, 3. 
kombinálódás
bioi. 1. a rekombináció-» egyik forrása, az apai és 
anyai kromoszómák véletlenszerű szétválása és 
megoszlása az ivarsejtekben, szaporítósejtek
ben, pl. egy ember 223-féle kromoszómatartalmú 
ivarsejteket képezhet. 2. keresztezéskor-» a tu
lajdonságok kialakulásának lehetőségei az allé- 
lok közötti különféle viszonyok (dominancia, re- 
cesszivitás), ill. a különböző gének közötti köl
csönhatások miatt. 3. a tulajdonságok egymástól 
független öröklődése (szabad ~ ) akkor, ha génje
ik nem azonos kromoszómán-» helyezkednek el. 
komédia
fn. 1. vígjáték, színdarab, ill. előadás. 2. vidám 
történet, esemény (gör.)
Komensky, Jan Amos
-»Comenius.
komikus
1. fn. ~ színész: vígjátéki szerepeket játszó szí
nész. 2. mn. vígjátéki hatást keltő, mulatságos, 
nevetséges, (gör. er. lat.)
Kominform
a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Iro
dájának (1947-1956) rövidített elnevezése; az iro
da célja a benne tömörült pártok központi tájékoz
tatása és tevékenységük koordinálása volt. A ju
goszláv párt és a Tito elnök elleni támadások 
visszavonása után megszüntette működését. 
Komjádi Béla
(1892-1933) sportújságíró, sportvezető; a Magyar 
Úszó Szövetség vízilabda-kapitánya, majd ügyve
zető alel nőké volt. Bevezette a kiegészítő torna
termi edzéseket, s megszervezte az utánpótlás 
nevelését; vezetésével a magy. vízilabdacsapat 
többszörös Európa- és olimpiai bajnok lett. Érde
mei voltak a Sportuszoda létrehozásában is. 
Komját Aladár
(1891-1937) kommunista költő, újságíró. Buda
pesten tanult jogot, majd tisztviselő volt; a háború 
alatt az antimilitarista csoport egyik vezetője. 
1918: a KMP alapító tagja, folyóiratának szer
kesztője, az írói direktórium tagja. 1919 őszén 
emigrált, 1924-től az Imprekorr-*, majd 1933-tól 
utóda, a Rundschau [-sau] szerkesztője volt. Ver
seiben meggyőződését költői ihlettel írta le. 
Komlós Vilmos
(1893-1959) színész; vidéki társulatok után 1929- 
ben lett tagja az akkori budapesti Teréz körúti 
Színpad együttesének; híressé a Vadnai László 
által írt Hacsek és Sajó jelenetekben általa ját
szott Sajó szerepe tette (Herceg Jenővel mint 
Hacsekkel). 1945 után a Pódium Kabaréban, majd 
a Vidám Színpadon lépett fel. 
kommandíroz 
vezényel, parancsol.

kommandó
1. parancs, vezénylés. 2. különleges feladatra 
összeállított katonai egység. 3. vezénylés (külön
leges feladattal való megbízás), (ol.)
kommentár
szöveget kísérő tudományos magyarázat, alapos 
felvilágosítás, (lat.)
kommenzalizmus
bioi. asztalközösség; két populáció-» közötti 
olyan kapcsolat, ahol az egyik előnyhöz jut, míg 
a másik számára a kapcsolat közömbös. ( + , 0.) 
(Pl. a nagyragadozók és a maradékot fogyasztó 
egyéb állatok kapcsolata.) 
kommunikáció
1. információk cseréje. 2. bioi. állatoknál sajátos 
jelrendszer segítségével megvalósuló hírközlés, 
mely a társas kapcsolatok kialakulásának és 
fenntartásának alapfeltétele. A ~ fajtái : vizuális 
~ -», kém.-i ~ -», akusztikus ~ -». 3. embernél a 
gondolkodásra, ill. a beszédre épülő információ- 
csere, melynek igen sok formája van. (lat.) 
kommunisták
Marx megfogalmazása szerint más proletárpár
toktól abban különböznek, hogy mindig a mozga
lom egészének érdekét érvényesítik, így az or
szághatárokon és nemzeti ellentéteken is felül
emelkednek. Erre utal jelszavuk: Világ proletárjai 
egyesüljetek. Elméletükben és gyakorlatukban 
egyaránt következetesek, céljuk a termelőeszkö
zök magántulajdonának, az elnyomó uralomnak 
megszüntetése.
Kommunista Kiáltvány
a marxi szocializmus eszméinek első tömör kifej
tése; Marx és Engels írta 1847-ben, a Kommunis
ták Szövetsége-» nevű szervezet megbízásából. 
A Kiáltvány röviddel az 1848-as forradalom kitö
rése előtt meg is jelent; hatása később bontako
zott ki.
Kommunisták Szövetsége
eredetileg Igazak Szövetsége; nemzetközi forra
dalmi szövetség az 1848-as forradalom előesté
jén. 1847-ben elfogadták a Marx és Engels által 
megfogalmazott Kommunista Kiáltványt-», s ez
zel egyidőben homályos tartalmú jelszavuk 
(„Minden ember testvér”) helyett is a Marxék 
által javasoltat fogadták el: Világ (eredetileg: Va
lamennyi ország) proletárjai egyesüljetek! 
kommutativitás
felcserélhetőség: az összeadás kommutatív, mert 
az összeg nem változik, ha tagjait felcseréljük, 
vagyis minden a és b számra igaz, hogy a + b = 
= b + a. A szorzás kommutativitása azt jelenti, 
hogy a szorzat értéke nem változik, ha a tényezőit 
felcseréljük, vagyis minden a és b számra igaz, 
hogy a ■ b = b ■ a. 
kommün
közösségi uralom, szembeállítva a hagyomá
nyos, nem közösségi (pl. monarchikus) uralom
mal 1. párizsi ~ (1870-1871) a párizsi városi ta
nács és nép felkelése a poroszokkal alkudozó
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Thiers-kormány ellen. A párizsi ~t véresen le
verték. 2. ~ nek nevezték röviden a Magy. Ta
nácsköztársaság -» uralmát (1919. március 21- 
augusztus 1). (fr.)
Komócsin Mihály, id.
(1895-1978) építőmunkás, politikus; 1912-től volt 
szervezett munkás és SZDP-tag. Mint baloldali 
ellenzéki együttműködött a KMP-vel, ezért több
ször is letartóztatták. 1944-ben a szegedi MKP 
alapító tagja, képviselő, az újjáépítés egyik szer
vezője volt, majd megyei szakszervezeti titkár, a 
MÉMOSZ vez. tagja.
Komócsin Zoltán
(1923-1974) id. К. Mihály fia, politikus; 1944 után 
Szegeden MÁDISZ-titkár, majd 1945-1948-ban 
városi MKP-titkár volt. A KB apparátusában, majd 
a Komárom megyei bizottság élén dolgozott 1953- 
ig, ekkor a KB agitprop, osztályára került, majd 
vezetője lett. 1956 után a KISZ szervezője, titkára, 
majd a MSZMP PB tagja, a Népszabadság szer
kesztője (1961-65), a KB titkára (1965-1974). 
Komor Imre
(1902-1966) újságíró; diákként a KMP alapító tag
ja, 1919 őszétől Bécsben, majd illegálisan itthon, 
a Pécs-Baranyai Ifjúmunkás Szövetség titkára. 
1922: 12 évre ítélik, fogolycserével szabadul. 
1925: a KMP KB tagja; Moszkvában történész 
docens, lapszerkesztő, közben illegálisan haza
jön. 1937-1946: törvénysértően bebörtönözve.
1946-tól napilapok, majd a Társadalmi Szemle 
szerkesztője.
Komor Vilmos
(1895-1971) karmester; Budapesten hegedülni ta
nult, az Opera zenekarában játszott, majd kama
razenekart szervezett. Közben a Filharmóniai 
Társaság főtitkára is volt. 1928-tól a Városi Szín
ház karmestere, 1932-től az Opera művészeti ve
zetője. Az Opera 1939-től a zsidótörvény miatt 
elbocsátotta; 1945-től haláláig az Opera karmes
tere volt, és koncerteket is vezényelt, 
kompakt kazetta
műsz. a Philips cég által a hatvanas évek közepén 
bevezetett kazettatípus, amely azóta világszab
vány lett, 4,76 cm/s szalagsebességgel. A kazetta 
1/8 coll szélességű magnószalagot tartalmaz, 
amelyen 2 mono, vagy 2x2 (keskenyebb) sztereo 
sáv helyezhető el. A műsoros kazetták mono- 
sztereo kompatibilitása-» érdekében a sztereo 
sávok egymás mellett vannak, így mono készülé
ken is lejátszhatók (monóban). 
kompatíbilis
műsz. összeillő, illeszthető; pl. a színes tv-rend- 
szer ~ az addigi fekete-fehér műsorszórással, 
így a színes adások (fekete-fehérben) változatla
nul megtekinthetők a már meglévő fekete-fehér 
tv-készülékeken is. Számítógépeknél pl. a felülről 
kompatibilitás azt jelenti, hogy az adott gépen 
futtathatók az ezzel alulról ~ gépek programjai, 
kompetíció
versengés; bioi. két populáció-» közötti olyan

kapcsolat, mely mindkettő számára hátrányos. 
Általában akkor alakul ki, ha azonos ökológiai 
niche-t-» foglalnak el. Fajtái : fajon belüli ~, fajok 
közötti ~ (pl. télen lomberdeinkben a szén- és 
kékcinege populációk erőteljes ~-t folytatnak), 
(lat.)
komplementaritás elve
N. Bohr által megfogalmazott elv. Kifejezi, hogy 
a mikrorészecskék helyzete és mozgása között 
kapcsolat van, amely azonban csak a Planck- 
állandó nagyságrendjében válik jelentőssé. 
A helykoordináta és a sebesség csak korlátozot
tan használható egyidőben a részecske leírására, 
szerepük egymást kiegészítő (komplementer). 
(-»Heisenberg-összefüggés.) 
komplementer gének hatása 
bioi. génkölcsönhatás-», két domináns gén hatá
sa kiegészíti egymást, 
komplett fehérjék
bioi. teljes biol.-i értékű fehérjék, melyek vmeny- 
nyi, a szervezet fehérjéinek felépítéséhez szüksé
ges aminosavat tartalmazzák. Pl. az emberi szer
vezet az ún. esszenciális aminosavakat (a húszfé
le aminosav fele) nem képes más szerves anya
gokból kialakítani, ezeket állati fehérjékben fel 
kell vennie, 
komplex
1. összetett, több részből álló. 2. átv. bonyolult, 
(lat.)
komplex szám
így nevezzük az összes a + bi alakú összeget, 
ahol a és b tetszőleges valós számok, és i = |/-T 
az ún. képzetes egység.
kompozíció
tkp. „összeállítás” 1. a műalkotás belső szerkeze
te, alkotó elemeinek meghatározott elgondolás 
szerinti összeállítása. 2. műalkotás, amelynek 
mondanivalóját pl. geometrikus elemek vagy 
színfoltok meghatározott rend szerinti csoportja 
képezi. 3. zenei alkotás. 4. i 11 at ~ : különböző ala
pillatokból összeállított keverék stb. (lat.) 
komprádor
tkp. „felvásárló” 1. félgyarmati országok benn
szülött kereskedője, aki a külföldi cégek számára 
vásárol, közvetít. 2. ~ burzsoázia: a félgyarmati 
és függő országokban a hódítókat kiszolgáló bel
földi burzsoázia, (sp.) 
kompromisszum
tkp. „együttes ígéret" 1. vitának, harcnak véget 
vető megállapodás, amelyben az ellenfelek mind
egyike engedményeket tesz. 2. kölcsönös enged
ményeket tükröző nézet. 3. megalkuvás, (lat.)
kompromittál
gyanúba kever, meghurcol, vki jó hírét veszélyez
teti. (lat.)
koncentráció
1. kém. -»oldatok. 2. összpontosítás (pl. katonasá
gé). 3. (a figyelem) egy pontra irányítása, (lat.)
koncentrációs táborok
a fasiszta rendszerek intézménye számukra nem
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kívánatos személyek elkülönítésére (-»internáló 
táborok), megsemmisítésére, s a lakosság meg
félemlítésére. A nácik-» sokszáz ~ban politikai 
ellenfeleiket (kommunistáktól katolikusokig), bű
nözőket, „alsóbbrendűeknek” minősítetteket (zsi
dók, cigányok), hadifoglyokat és elhurcoltakat 
őriztek, s mintegy tízmilliót meggyilkoltak, 
koncentrált erő
egymással csak igen kis felületen érintkező tes
tek között ható erő. Ez a pontszerű tartomány az 
erő támadáspontja.
kondenzátor
műsz. elektromos töltések tárolására kialakított 
passzív alkatrész, az elektromos kapacitás-» fo
galmának megtestesítője. Két, egymástól adott 
távolságra lévő, egymástól elszigetelt, meghatá
rozott felületű vezető anyagból áll. Lehet állandó 
vagy változtatható értékű. Főbb jellemzői : kapaci
tásértéke, a kapcsaira adható megengedett maxi
mális feszültség, a szigetelő réteg (dielektrikum) 
anyaga.
Kondor Béla
(1931-1972) festőművész; a Ganz Gyár üzemi 
szakköréből került a főiskolára, ahol grafikát ta
nult 1951-1956 közt. 1958-ban sikert aratott réz
karcaival ; 1960-ban volt első önálló kiállítása, et
től kezdve itthon és külföldön sorra arattak sikert 
művei Miamitől Tokióig. Minden műfajban mara
dandót alkotott. Teljesen egyéni, megragadó mű
vészetét (főleg amióta életműve lezárult) a legna- 
gyobbaké közé sorolják, 
konferál
a műsorközlő bejelenti a soronkövetkező műsor
számot; szokás ennek során szólni valamit a sze
replőkről vagy az előadóról. A művészi ~ás más 
szellemes szöveggel is fűszerezi mondanivalóját, 
(fr.)
konferanszié
műsorközlő; -»konferál, (fr.)
konfiguráció
1. kém. az egy atomhoz kapcsolódó különböző 
atomok, csoportok térbeli elrendeződése. 2. tech. 
egymással összekapcsolt elektronikus készülé
kek (pl. számítógép, képernyő, meghajtó), (lat.)
konfliktus
1. egyes emberek vagy csoportok súlyos, harccá 
fajuló ellentéte. 2. írod. különböző műfajokban a 
hősök közti ellentét, amely drámai összecsapásu
kat okozza, (lat.)
konformációk
kém. egy molekula térszerkezetének olyan válto
zatai, amelyek egy kötéstengely körüli elforgatás
sal vezethetők le egymásból, (lat.)
konformista
fn. 1. a törvény, a szabályok, az általában elfoga
dott szokások szerint cselekszik, éj. 2. túlságosan 
is alkalmazkodik a felsőbbség igényeihez, (lat.)
konföderáció
1. -»föderáció. 2. az Egyesült Államok 11 déli 
államának szövetsége a rabszolgaság intézmé

nyének védelmére (1860). Lincoln-» elnökké vá
lasztását követően kitört a polgárháború a ~ és 
az északi államok közt (1861-1865); a rendkívül 
véres háború a ~ vereségével, a rabszolgaság 
eltörlésével végződött, (lat.) 
konfucianizmus
Kung-fu-се-» tanítása; eszerint a Tao, a Világ
szellem jóságot, igazságot, fegyelmet, értelmet 
és őszinteséget kíván az embertől, s tiszteletre 
kötelezi ősei, az idősebbek és az uralkodó iránt. 
E tan később egyre inkább vallási jelleget öltött; 
végül államvallássá lett az 1911. évi forradalo
mig. Sok ponton ellentétben állt a taoizmussal-». 
konglomerátum
(geol.) 1. kavicsokból, homokból összecementá- 
lódott kőzet. 2. különböző elemekből összeálló 
halmaz, (lat.)
kongresszusi Lengyelország
a bécsi kongresszuson-» megalakított, orosz ura
lom alatti lengyel állam, a Varsói Nagyhercegség. 
Államnyelve és intézményei lengyelek voltak, 
éppígy oktatásügye és bíráskodása is. Az 1830- 
1831-es lengyel felkelés leverése után I. Miklós 
cár az alkotmányt eltörölte (1832. febr. 26-án). 
konjugáció
1. igeragozás. 2. bioi. ivaros szaporodási forma, 
két egymás mellé illeszkedő sejt maganyagának 
(öröklődési anyagának) részleges kicserélődése. 
Az egyedszámot nem növeli, csak a megfiatalo
dást szolgálja. A baktériumok ~ja egyirányú fo
lyamat (az adóból a befogadóba), az egysejtű 
állatok és a járommoszatok ~ ja kétirányú, 
konjugált kettős kötés rendszer 
olyan szénláncok, amelyekben váltakozva talá
lunk egyes és kettős kötéseket, (lat.) 
konjunkció
az „és” kötőszónak megfelelő logikai művelet. Ha
A és В két állítás, akkor ezek konjunkcióját így
jelöljük: АлВ, az АлВ állítás akkor és csak akkor
igaz, ha mind A, mind pedig В igaz (egyébként
hamis).
konjunktívusz
nyt. kötőmód. (lat.)
konkáv függvény
az f valós függvényről tegyük fel, hogy egy I inter
vallumban értelmezve van. Az f függvény konkáv 
l-ben, ha bármely xv x2 e I, x1 <x< x2 esetén a 
függvény grafikonjának (x; f(x)) pontja az 
(Xi, f(xj), (x2;f(x2)) pontokat összekötő húr felett 
van.
konklúzió
1. végkövetkeztetés, logikai összefoglalás. 2. el
határozás. (lat.)
Konkoly-Thege Miklós
(1842-1916) csillagász; Pesten, Berlinben tanult, 
1869-ben ógyallai birtokán csillagvizsgálót létesí
tett, amelyet 1899-ben az államnak adott. 1890-től 
az Orsz. Meterológiai Intézet igazgatója, az elő
rejelzés megszervezője. Fő munkája azonban a 
Naprendszer és az állócsillagok asztrofizikájának
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területére esett; színképelemzések a csillagásza
ti fényképezés fejlesztése terén.
konkordátum
tkp. összehangolás 1. megegyezés, szerződés.
2. hivatalos, ünnepélyes egyezmény a pápa s 
vmely uralkodó vagy kormány között egyházi és 
vallási kérdésekről, (lat.)
konkrét
tkp. összenőtt 1. valóságos, anyagi. 2. nem elvont, 
nem általános: egyedi. 3. fiz. folyamatos, meg 
nem szakadó, nem diszkrét-», (lat.)
konkurrencia
tkp. „együttfutás”; termelők, ill. értékesítők ver
senye és harca a piacokon, (lat.)
konkvisztádorok
tkp. hódítók; kis létszámú sp. seregek, amelyek a 
16. sz. első felében a tűzfegyvereket s a lovakat 
nem ismerő indiánok ellen vérengző hadjáratokat 
folytattak, s Amerika jelentős részét a sp. király 
nevében meghódították, (sp.)
Konstantin, VII.
(Kónsztantinosz) bíborban született; bizánci csá
szár (944-959). A birodalom kormányzásáról c. 
munkája a 10. sz.-i magyarság szervezetének, 
szokásainak becses forrása.
konstanzi zsinat
[-ci] 1414-1418; egyetemes zsinat, amelyet a nyu
gati egyházszakadás-» megszüntetésére hívtak 
össze. Zsigmond-» magy. király, 1410 óta ném.- 
római császár elnökölt a zsinaton, amely letette 
a három egyidőben uralkodó pápát, és egy újat 
választott. A zsinat eretneknek nyilvánította és 
megégette Hús Jant-». 
konstitúció
1. alkotmány. 2. kém. a molekulát alkotó atomok 
kapcsolódási rendje. 3. ritk. az emberi szervezet, 
(lat.)
konstrukció
1. szerkesztés (pl. ép.-ben). 2. szerkezet. 3. alkot
mány, gépezet, (lat.)
konstruktivizmus
képzőművészeti irányzat, amely-mérnöki konst
rukciókat-» követve - egyenes vonalak, derék
szögű metszések és más mértani alakzatok révén 
kívánta a rendezettség és tökéletesség érzetét 
kelteni. Közismert magy. képviselője Kassák La
jos, Moholy-Nagy László stb. A szovjet művészet
ben nagyon széles körben elterjedt, (lat.) 
konszern
vállalatoknak közös nyereség-veszteségre való 
egyesülése, mely a vállalatok önállóságát nem 
szünteti meg egészen.
konszolidáció
megszilárdulás; új rendszer megerősödése.
konszolidál
megszilárdít, (lat.)
kontemplativ
mn. 1. elgondolkodó, szemlélődő. 2. ~ szerzetes- 
rendek: csak vallási szemlélődéssel, töprengés
sel és imával foglalkoznak.

kontinens
világrész, óceánokkal határolt nagy szárazföld ; 
hat világrész: Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és 
Ausztrália (Óceániával) és a lakatlan Antarktisz-» 
alkotják a Földfelület tenger feletti részét (a teljes 
felület 29,2%-át), 
kontinentális éghajlat
a kontinenseknek az óceánoktól távolabbi terüle
tein tapasztalható; a nagy vízfelületek mérséklő 
hatása nem érvényesülhet, ezért szélsőséges, 
csapadékban szegényebb az időjárás. A hőmér
séklet-» átlagos évi ingása nagyobb: a telek hide
gebbek, a nyarak forróbbak, 
kontinentális talapzat
geol. a kontinensekhez tartozó, azokat körülvevő, 
általában 200 m-nél nem mélyebb tengerfenék.
kontinentális zárlat
Napóleon-» által 1806-ban bevezetett gazdasági 
intézkedés a tengerentúli kereskedelem tilalmá
ra; e blokáddal-» kívánta Angliát e kereskedelem 
hasznától megfosztani s gazdasági eszközökkel 
legyőzni. Az európai országok, amelyeket a ~ 
elzárt a gyarmatáruktól is, nem szívesen vállal
ták. Célját nem érte el, de ösztönözte a Napóleon 
elleni szövetséget az ellenállásra, 
kontinuitási egyenlet
(folytonossági egyenlet). 1. Áramló folyadék tö
megének megmaradását fejezi ki. összenyomha
tatlan folyadék esetén merev falú csőben történő 
áramlásnál a cső keresztmetszetének és a folya
dék sebességének szorzata állandó. 2. Elektrodi
namikában a töltés-» megmaradását kifejező 
egyenlet, mely szerint adott térrészen belüli töl
tés mennyisége csak akkor változhat, ha a térrész 
felületén töltések áramlanak ki vagy be.
Kont István
Hédervári (9-1393) főnemes; a trónviszályokban 
Zsigmond királlyal szemben Nápolyi László olda
lára állt, azonban 1388-ban (egyes hagyományok 
szerint harmincadmagával) fogságba esett, és 
Zsigmond 1393 tavaszán lefejeztette Budán. Alak
ját a hagyomány és a költészet felnagyította, 
kontraszt
éles ellentét (vmihez képest), (ol.)
kontrol
sz.tech, műsz. vezérlés, vezérlő billentyű. Röv.: 
CTRL.
konvenció
tkp. „összejövés” 1. megállapodás, egyezmény.
2. egyezményen, közmegmegegyezésen alapuló 
előírás, szabály, szokás. 3. kevésbé fontos tárgy
ról kötött államközi egyezmény. 4.1754-1856 közt 
bajor-osztrák ~ alapján a pénzverést úgy szabá
lyozták, hogy az ezüstpénzek (tallér, krajcár, ga
ras, poltura) egységes súlyúak voltak (~-s pén
zek). (lat.) 
konvencionális
a konvencióknak-» megfelelő, szokásos, szabá
lyos. (lat.)
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konvergencia
bioi. az evolúció-» összetartó iránya. Hasonló 
környezet egymástól eltérő fajok testfelépítését a 
hasonlóság irányába befolyásolja. A hasonlóság 
nem a rokonságra, csak a megegyező környezet
hez való hasonló jellegű alkalmazkodásra mutat. 
(Pl. halak és cetek.) (lat.) 
konvergenciahiba
műsz. a színes képcsövekben három elektronsu
gár rajzolja fel a képet, az adott sugaraknak meg
felelő vörös, zöld vagy kék színű fényt adó fosz
for pontot gerjesztve. Ha az adott elektronsugár 
nem pontosan a kívánt helyre csapódik be, akkor 
más helyen lévő és más színt adó foszforpon
tot gerjeszt, ami látható képhibákat okoz. Ez a 
hiba jó beállítás esetén a kép közepén mini
mális. Delta képcsövekre rosszabb értékek 
adódnak.
konvergens sorozat
az (aj valós számsorozat konvergens, ha van 
olyan a valós szám, hogy bármely e> 0-hoz van 
olyan n0 természetes szám, hogy bármely n>n0- 
ra I an - a I < e. Az a valós számot a sorozat határ
értékének nevezzük, 
konvex alakzat
bármely két pontjával együtt tartalmazza azok 
összekötő szakaszát is.
konvex függvény
az f valós függvényről tegyük fel, hogy egy I inter
vallumban értelmezve van. Az f függény konvex 
l-ben, ha bármely x2 e I, x, < x < x2 esetén a 
függvény grafikonjának (x; f(x)) pontja az (xj f(xj), 
(x2; f(x2)) pontokat összekötő húr alatt van, azaz 
f(x)<l(x), ahol y = I(x) a két pontot összekötő húr 
egyenlete:

konvulzió
tkp. „erős szakadás” 1. görcs: izomgörcs, gyo
morgörcs stb. 2. heves felfordulás, zűrzavar, for
rongás. (lat.)
Kónya Lajos
(1914-1972) költő; Sopronban tanult, a 30-as 
évektől közölt verseket, közben tanított. 1945 után 
a földosztás, a nagy változások egyik lelkes meg- 
éneklője, 1951-től az írószövetség főtitkára. Ta
nár, majd könyvtáros is volt. önéletrajzi ihletésű 
prózai írásai is megjelentek, 
konzul
1. consul: a római köztársaság vezető tisztségvi
selője; két ~t választottak nyaranta, s azok a 
következő évben együtt kormányoztak. I. e. 367 
után plebejusok-» is lehettek. 2. a fr. forrada
lom után az államot kormányzó tisztviselők; az 
első ~ volt Napóleon, császárrá emelkedé
se előtt. 3. saját országa állampolgárainak 
ügyeivel foglalkozó személy a külképviselete
ken. (lat.)

konzul
a küldő állam gazdasági és kereskedelmi érdeke
it képviseli.
konzumensek
1. fogyasztók. 2. bioi. -»fogyasztó szervezetek.
koordinációs szám
kém. azoknak az atomoknak (ionoknak) száma, 
amelyek vmely anyag atomjainak vagy ionjainak 
közvetlen szomszédai, hozzá (pl. kristályrács
ban) közvetlenül kapcsolódnak. A fémek ~a ma
gas (6-12), nem fémes elemeké = <4. (lat.) 
Kopernikusz, Nicolaus
(1473-1543) elsőként fogalmazta meg tudomá
nyos igénnyel a heliocentrikus világképet. Leg
fontosabb munkája, a hat kötetből álló „De Revo
lutionibus Orbium Coelestinum” (Az égi pályák 
körfogrgásáról) 1543-ban jelent meg. Ez már sík 
és gömbi trigonometrikus összefüggéseket, vala
mint a Föld, a Hold és a bolygók mozgására vo
natkozó táblázatokat is tartalmazott, 
kopolimer
két vagy több különböző telítetlen vegyület együt
tes polimerizációja során keletkező hosszú szén
láncú anyag; a műanyaggyártásban gyakran al
kalmazzák.
kopoltyúk
bioi. a vízben való légzés szervei. Bőr vagy hám 
eredetűek. Nagy felületű, dús érhálózatú, légző
hámmal borított, elágazó, fonalas vagy lemezes 
képződmények. A víz áramoltatását csillómoz- 
gás, a test mozgása, ill. halaknál a kopoltyúfedő 
mozgatása kelti. (Egyes gyűrűsférgek, rákok, vízi 
puhatestűek, halak, a kétéltűek lárvái.) 
kopoltyúszívek
bioi. a szív működését kiegészítő keringésfenn
tartó képletek a fejlábúakban, melyek a vérnyirkot 
a vénákból a kopoltyúk ereibe nyomják.
Koppány
(?—998) nemzetségfő, Somogy ura; mint a fejedel
mi család rangidős férfitagja, Géza halála után az 
ősi törvény szerint fejedelemségét és özvegyé
nek kezét követelte. István azonban a keresztény 
törvény szerint magát tekintette apja örökösének, 
és ném. vitézekkel erősített serege Veszprémnél 
legyőzte ~ hadát. ~t (mert Saroltra vetette sze
mét) a paráznák büntetésével felnégyelték, 
kopuláció
bioi. ivaros szaporodási forma, két ivarsejt-» tel
jes összeolvadása. Az ivarsejteket a szülőegye- 
dek termelik. A sokszorozódást és a megfiatalo
dást egyaránt szolgálja. A ~ két fajtája az izogá- 
mia-* és a heterogámia-».
Korach Mór
(1888-1975) vegyészmérnök, író; Budapesten 
mérnöknek tanult, s mint diák a Galilei kör elnöke 
volt. 1912-től Olaszországban élt, Páduában ta
nársegéd, majd Faenzában a kerámiai iskolán 
tanár; 1919-től Marcello Cora néven szépíró is. 
1924-től a bolognai egyetem tanára. Részt vett az 
ellenállásban. 1952-ben hazatérve műegyetemi
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tanár, majd a Műszaki Kémiai Intézet igazgatója 
volt.
korallzátony
trópusi tengerpartokkal párhuzamos, korallok 
építette szirt; keskeny felső szegélye emelkedik 
a vízszint fölé. A ~ és a part között sekély laguna 
vize van.
Korán
az iszlám-» szent könyve, amelyet a hagyo
mány szerint Gábriel arkangyal mondott tollba 
Mohamednek. A 114 különböző hosszúságú 
szúrából (fejezetből) álló mű tartalmaz elbe
széléseket, vallási tanításokat, zsoltárszerű 
vallásos szövegeket. A szúrák nagyságrend
ben követik egymást: a leghosszabb az első. 
(ar.)
Korányi Frigyes
br. (1827-1913) a magy. orvostudomány kiemel
kedő tudósa; a szabadságharc idején medikus
ként tábori orvos, utána sebészetet tanult; Nagy- 
kállón orvos, majd Szabolcs főorvosa. 1864-től 
Pesten főorvos, majd az I. belgyógyászati klinika 
megszervezője és professzora. A magy. egész
ségügy korszerűsítésének sokoldalú szorgalma
zója volt, a szociális feltételeket is figyelembe 
vette.
koraszülés
bioi. embernél, ha a magzat a terhesség 28. és 36. 
hete között születik meg.
Korda Sándor
Sir Alexander Korda (1893-1956) magy. szárma
zású, ang. filmrendező, filmgyártó; fiatalon 
(1911-1915) mint film-újságíró és kritikus került 
kapcsolatba a filmmel. 1915-től rendező, 1917-től 
filmgyártó, 1919-ben a Tanácsköztársaság idején 
direktóriumi tag, letartóztatják, azután emigrál. 
Londonban 1931-ben megalapította filmvállalatát, 
amely világhírű filmeket produkált. Angliában fő
renddé nevezték ki. 
koreloszlás
-»populáció-koreloszlás.
koreográfia
1. egy tánc mozdulatainak szabványos ábrákkal 
történő lejegyzése. 2. előadásra szánt táncmű, 
balett művészi tervezése, (gör.)
korfa
grafikon, amelynek függőleges tengelyén az élet
korok szerepelnek, vízszintesen pedig az egy-egy 
évjáratba tartozó személyek száma (balra a férfi
ak, jobbra a nők). A legalsó vízszintes vonal így 
a 0-1 évesek számát, a legfelső pedig a 90 éves 
és idősebb személyek számát jelzi, felfelé tehát 
vékonyodik.
korhadékevő tápláléklánc
bioi. a populációk közötti olyan táplálkozási kap
csolatsor, amely a holt szerves anyagot vissza
menti a fogyasztók számára. (Avar-földigiliszta, 
mint rekuperáló szervezet-vakond-egerészölyv.) 
Szintről szintre haladva az egyedszám és a szer
ves anyag mennyisége csökken, a testtömeg nő.

korhadéklakó
-»szaprofita.
korlátoltan cselekvőképes
az a kiskorú, aki 12. életévét már betöltötte, és az, 
akit a bíróság helyezett a korlátolt cselekvőké
pességgel járó gondnokság alá. 
korlátolt felelősségű társaság 
olyan gazdasági társaság, amely előre meghatá
rozott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével 
alakul, és amelynél a tag felelőssége a társaság
gal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a 
társasági szerződésben esetleg megállapított 
egyéb vagyoni szolgáltatásra terjed ki. A társa
ság kötelezettségeiért a tag nem felel, 
korlátos függvény
az f valós függvény alulról (felülről) korlátos, ha 
van olyan к szám, hogy minden xeD,-re 
f(x)>k(f(x)<k). Az f függvény korlátos, ha alulról 
is, meg felülről is korlátos.
korlátos sorozat
az (aj számsorozat felülről (alulról) korlátos, ha 
van olyan к szám, hogy minden n-re an<k(an>k); 
a sorozat korlátos, ha alulról is, meg felülről is 
korlátos.
kormányzó
1. Hunyadi Jánost-» 1446-tól 1452-ig, amíg a kis
korú V. László elfoglalhatta a trónt, az országgyű
lés ~ul választotta. 2. a debreceni országgyűlés 
Kossuthot-» ~ elnökké választotta 1849. április 
14-én; rendeletéihez meg kellett szereznie a mi
niszteri ellenjegyzést (hozzájárulást). 3. az ellen- 
forradalmi Nemzetgyűlés 1920. március 1-én Hor
thy Miklóst kormányzóvá választotta.
Komis Gyula
(1885-1958) filozófus, kultúrpolitikus; Budapesten 
tanult, s piarista rendtagként tanított, majd egye
temi oktatóként: 1916-tól professzor, s 1927-től 
államtitkár, majd képviselő, 1938-tól az országy- 
gyűlés elnöke. Magas színvonalon oktatta a filo
zófia történetét, mint gondolkodó a korabeli ném. 
filozófiai divatok hatása alatt állt. Konzervatív kul
túrpolitikus volt.
Kornyilov, Lavr Georgievics 
(1870-1918) cári orosz tábornok; az első világhá
borúban elfoglalta Galíciát, majd osztrák fogság
ból megszökve az 1917. februári forradalom után 
a hadsereg főparancsnoka lett. Miután szeptem
ber 9-én a Kerenszkij-féle polgári kormányt meg 
akarta dönteni, leváltották; csapataival megadta 
magát, 
korona
1892-ben bevezetett magy. pénznem, értéke 0,305 g 
tiszta arany, ill. 4,175 g tiszta ezüst. Mo.-on hasz
nálatban volt 1926-ig (az első világháború után 
súlyosan leértékelődve). Váltópénze a fillér volt: 
1 K=100 fillér.
Korponai Jánosné
Géczy Julianna (kb. 1685-1714) Jókai regényének 
„lőcsei fehér asszonya" ; Andrássy István generá
lissal összejátszva császári kézre juttatta Lőcse
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várát 1710-ben. 1712-ben homályos feljelentést 
tett egy állítólagos új felkelés előkészítőiről, 
azonban nem tudta állítását bizonyítani, s a ne
mesi bíróság rágalmazás címén halálra ítélte és 
kivégeztette, 
korporációk
1. testületek. 2. az ol. fasizmus szakmai szerveze
tei, amelyek a betiltott szakszervezetek helyét 
foglalták el. A ~ban (akárcsak a középkori cé
hekben) együtt voltak a munkáltatók és a munka- 
vállalók, azt sugalmazva, hogy a közös szakmai 
érdek előbbre való az osztályok érdekeinél (s 
ezért a munkásoknak támogatniuk kell a munkál
tatók törekvéseit), 
korreláció
1. kölcsönös megfelelés. 2. (egymást feltételező) 
kölcsönös viszony. 3. kölcsönös összefüggés, 
függés, (lat.)
korrózió
az anyagok felületéről környezeti hatásra kiindu
ló kém.-i változás; leggyakoribb válfaja az oxidá
ció, rozsdásodás. (lat.)
korrupció
1. romlás, romlottság. 2. megvesztegetés, (lat.)
Korvin Ottó
(1894-1919) a munkásmozgalom harcosa; tisztvi
selőként lett szakszervezeti tag, majd Szabó Er
vin híve. 1918 elején mint antimilitarista galileis- 
tát letartóztatták; kiszabadulva a forradalmi szo
cialisták egyik vezetője lett. A KMP alapító tagja, 
első vezetőségének tagja is; a Tanácsköztársa
ság idején belügyi népbiztos. A Tanácsköztársa
ság bukása után elfogták, halálra ítélték és kivé
gezték.
Koéciusko, Tadeusz
[koscsuszko -us] (1746-1817) lengyel szabadság
hős; mint katonatiszt 1776-ban felajánlotta szol
gálatait az amerikai szabadságharcosoknak, és 
10 évig küzdött velük a brit uralom ellen. 1786-tól 
újra hazájába tért. s az 1794-es lengyel felkelés 
vezére lett. Vereséget mért az orosz seregekre, 
s azok csak porosz segítséggel tudták legyőzni. 
~ újra emigrációba kényszerült.
Kós Károly
(1883-1977) építész, író; Budapesten tanult, 1908- 
tól emelt az erdélyi hagyományokat alkalmazó 
épületeket. Tervezte IV. Károly koronázási díszle
teit (1916). 1918: visszaköltözött Erdélybe, s írni 
kezdett. 1924: alapítója az Erdélyi Szépmíves 
Céhnek. Több erdélyi témájú regényt írt, s a közé
letben is részt vett. Műemlékeket is restaurált. 
Kossá István
(1904-1965) politikus, miniszter; 1922-ben lett 
szakszervezeti tag, majd vezető. Szervezetének 
főtitkáraként letartóztatták, 1942-ben munkaszol
gálatosként a frontra vitték. Átszökve bekapcsoló
dott a SZU antifasisztáinak munkájába. 1945 után 
magas gazdasági és politikai állásokat töltött be: 
többször volt miniszter, az Egyházügyi Hivatal 
elnöke, s a párt KB és PB tagja.

Kossuth Ferenc
(1841-1914) K. Lajos idősebb fia, politikus, mi
niszter. Az emigrációban Európa-szerte ismert 
híd- és alagút-építő mérnök. Apja temetése után 
itthon maradt (1894); a következő évben képvise
lő, a Függetlenségi Párt elnöke. Csakhamar kitűnt 
azonban, hogy békülékeny irányzatot képvisel;
1906-1910 közt a Wekerle-kormány minisztere 
volt, később betegsége miatt kivált az aktív politi
kából.
Kossuth Lajos
(1802-1894) Sárospatakon, Eperjesen tanult. Az 
1832/36. évben tűnt fel az Országgyűlési Tudósí
tásokkal; 1837-1840: börtönt szenved. 1841 : szer
keszti a Pesti Hírlapot, 1844: Védegylet. 1847:
Ellenzéki Nyilatkozat; 1848: miniszter, majd a 
Honvédelmi Bizottmány elnöke. 1849: kormány
zó. A szabadságharc elbukása után emigráció
ban harcolt tovább a független Mo.ért. 1851 : Ang
lia, 1852: Amerika, 1861-től Torino; 1867: Cas- 
sandra-levél.
Kossuth Zsuzsa
(1817-1854) K. Lajos legifjabb húga, Meszlényi 
Rudolfné. Részt vett a védegylet-mozgalom szer
vezésében; 1849-ben, már özvegyen a sebesült 
katonák ápolását szervezte, majd a tábori kórhá
zak főápolónője. A szabadságharc bukása után 
kétszer is letartóztatták, de bizonyítékot nem ta
láltak ellene. 1852-ben, már súlyos betegen, ki
vándorolt.
koszinusztétel \

a háromszög oldalainak hosszaira teljesülő 
c2 = a2 + b2-2a • b • cos у összefüggés, ahol у a 
c oldallal szemben fekvő szög.
Koszta József
(1861-1949) festőművész; Lotz Károly és Székely 
Bertalan voltak mesterei, történelmi festmények 
mellett később főleg az alföldi paraszti élet rea
lisztikus ábrázolása foglalkoztatta. Vonzották a 
színek és fényhatások, a drámai életképek. Szen
tes mellett egy tanyán élt a húszas évektől ; sok 
sikeres kiállítása volt itthon és külföldön, számos 
kitüntetésben részesült.
Kosztolányi Dezső
(1885-1936) költő, író, újságíró; bécsi tanulmá
nyait megszakítva írni kezdett. A Nyugat első 
nemzedékének kiemelkedő költője volt, 1907-ben 
verseskötettel, 1908-ban elbeszélésekkel jelent
kezett. A háború után üdvözölte a forradalmakat, 
utána egy ideig az Új Nemzedékben, később a 
liberálisabb Pesti Hírlapba dolgozott. Versesköte
tei, több nyelvre lefordított regényei (A véres köl
tő-1922; Pacsirta-1924; Édes Anna-1926) igen 
olvasottak. Mint műfordító is kiváló volt.
Kotzebue, August von
[-cebu -guszt fon] (1761-1819) ném. drámaíró, 
orosz hivatalnok; több mint 200 drámát Irt, s mint 
a cárné kedvence Észtország kormányzója lett.
Később magas, 15 000 aranyrubeles évdíjjal Né
metországba küldték, hogy jelentéseket küldjön
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az irodalmi életről és a közhangulatról; egy ném. 
diák mint kémet meggyilkolta.
Kovács Béla
(1908-1959) politikus, miniszter; 1944 előtt a Pa
rasztszövetség főtitkára, majd a debreceni ideig
lenes kormány államtitkára. A Kisgazdapárt 
egyik vezetője, 1945-1946-ban földművelési mi
niszter, 1947. febr-1956. ápr. börtönben volt, 
1956. októberében Nagy Imre kormányában mi
niszter volt, később a konszolidációt támogatta. 
1958-ban képviselővé választották Baranyában. 
Kovács Margit
(1902-1977) keramikus, szobrász; Budapesten, 
Bécsben, Münchenben tanult, s 1928-ban mutat
kozott be műveivel itthon. Egy ideig a Párizs mel
letti sévres-i [szévr] porcelángyárban dolgozott. 
Kezdettől kedvelte a kisplasztikákat, reliefeket. 
Templomok és más épületek számára is készített 
kerámiát. A 30-as évek végétől korongolt plaszti
kák, mintázott falképek voltak legkedvesebb 
művei. Szentendrén külön múzeuma van mű
veinek.
kovalens kötés
azonos vagy különböző atomok között egy, két 
vagy három kötő elektronpár-» (a vegyértékelekt
ronok) révén létrejött kém.-i kötés. Ha a kötés 
azonos atomok közt alakul ki, akkor - mivel az 
atomok elektronegativitása egyenlő - a keletkező 
kötés apoláris-». Ha azonban különböző atomok 
közt alakul ki, akkor az elektronegativitás-különb- 
ség-* miatt a kötés poláris lesz.
Kovarcz Emil
(1899-1946) különítményes tiszt, szélsőjobboldali 
politikus; 1919-ben a szegedi Nemzeti Hadsereg
be lépett, s az Ostenburg-különítmény tagja lett. 
Részt vett Somogyi Béla és Bacsó Béla meggyil
kolásában is. 1938-tól a nyilas párttagja, képvise
lője; a Dohány utcai zsinagóga elleni merénylet 
miatt elítélték. A nyilas puccs után miniszter volt. 
A népbíróság halálra ítélte, 
kozákok
Dél-Oroszországban és Ukrajnában a 15. sz. óta 
élő, eredetileg a jobbágysorból szökött parasztok 
közösségeinek tagjai ; később mint fegyveres sza
bad parasztok elismerték a cárt uralkodójukul, s 
háborúiban félelmetes hírű lovasokként harcol
tak.
Kozma Miklós
(1884-1941) politikus, miniszter; katonatisztként a 
szegedi ellenforradalom résztvevője, majd Hor
thy kabinetirodájának előadója. 1922: az MTI, 
1925-től a Magyar Telefon hírmondó és Rádió Rt. 
elnöke, majd felsőházi tag, 1935-1937-ben be
lügyminiszter, Gömbös politikájának híve. 1937- 
től újra a MTI enöke, majd 1940-től Kárpátalja (ma 
Kárpát-Ukrajna) kormányzói biztosa, 
kozmikus
1. a kozmoszhoz kapcsolódó, abból eredő pl. ~ 
sugárzás. 2. átv. nagy, végtelen méretű, (gör.)

kozmosz
1. a világmindenség mint rendezett egész. 2. zárt 
rendszer ->mikro~. (gör.)
köd
a földfelszínen kialakuló felhő-» ; a látástávolsá
got 1 km alá csökkenti.
Kölcsey Ferenc
(1790-1838) reformpolitikus, a Himnusz költője; 
Debrecenben tanult, utána birtokain gazdálko
dott, majd irodalommal foglalkozott rokona, Ka
zinczy Ferenc biztatására. 1832-ben Szatmár kö
vete az országgyűlésen, beszédei a legtekinté
lyesebb reformpolitikusok közé emelik. 1835-ben 
lemond a követségről : új utasításokat kap, s nem 
ért egyet velük. Ódái, elégiái kora érzelmeit tük
rözték, Himnuszára Erkel Ferenc írt zenét, 
kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés 
ha egy f: A-»B függvényre teljesülnek a követke
zők: D,= A, R,= B, és xt, x2 e А, х^Фх2 esetén 
f(x1)^f(x2), akkor azt mondjuk, hogy f kölcsönösen 
egyértelmű megfeleltetés A és В között, 
kölcsönös indukció
két tekercs elektromágneses kapcsolata. Az első 
(primér) tekercs a benne folyó áram erősségével 
arányos mágneses fluxust kelt. A második (sze
kunder) tekercsben a fluxusváltozás sebességé
vel arányos feszültség keletkezik, amely tehát 
közvetve az első tekercs áramának időegység 
alatti változásával arányos. Az arányossági té
nyező a kölcsönös induktivitás. Értéke a két te
kercs egymáshoz viszonyított geometriai helyze
tétől, a menetszámuktól és a bennük lévő anyag 
minőségétől függ. 
kölcsönös induktivitás 
-»kölcsönös indukció 
köldökzsinór
bioi. a méhlepénytől a magzat köldökéig húzódó 
köteg, amely kötőszövetbe ágyazva két artériát 
és egy vénát zár magába. A ~on keresztül jut a 
magzat vére a méhlepénybe és vissza. A ~ hosz- 
sza érett emberi újszülöttnél 50-60 cm. 
költségvetés (állami)
az állam előre látható szükségleteinek és várható 
jövedelmeinek egy naptári évre szóló előirányza
ta, kiadásai, bevételei.
kölyökkor
bioi. az embernek 6-7 éves korától a nemi érésig 
(12-14 év) tartó fejlődési szakasza.
König Gyula
(1849-1913) matematikus. A halmazelméletben 
alapvető a számosságra vonatkozó munkássága. 
Megírta a mat.-i logika első monográfiáját.
könyvnapok
könyvhét; 1929 óta a könyvtermésnek évente 
megrendezett szemléje. A könyvkiadók Budapest 
és más városok forgalmas pontjain sátrakban 
mutatják be új kiadványaikat, s az írók a vásárlók 
kérésére dedikálják könyveiket. -»Supka Géza. 
Köpeczi Bócz István
(1919-1978) díszlet- és jelmeztervező; Budapes-
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ten végzett festőszakot és művészettörténetet. 
1945-től a Képzőművészeti Főisk. tanára, 1951-től 
különböző színházak, 1956-tól haláláig a Madách 
Színház díszlettervezője. Díszleteket, jelmezeket 
tervezett a TV számára is; könyveket is illusztrált, 
köráram
vezető hurokban folyó áram.
köráram-teória
bioi. magyarázat az ingerületvezetésre-».
A membrán ingerületben lévő pontja felé a felszí
nen a nyugalomban lévő területek felől pozitív 
ionok áramlanak, míg a sejt belsejében az ingerü
letben lévő hely felől áramlanak a pozitív ionok a 
nyugalomban lévő membránrészletek felé. Ily 
módon az eredetileg depolarizált szakasz polari
zációja fokozatosan helyreáll, míg a szomszédos 
szakasz depolarizálódik. Ha az ideg- vagy izom
sejt vastagabb, kisebb az árammal szembeni el
lenállása. Vagyis pl. az idegrostátmérő és a veze
tési sebesség között egyenes arányosság áll 
fenn.
körfolyamat
olyan termodinamikai folyamat, amelynek során 
a rendszer visszatér kiindulási állapotába.
körfrekvencia
2n-szer a -»frekvencia
Körmendi Ferenc
(1900-1972) író; Budapesten jogot végzett, majd 
újságíró, tisztviselő volt. 1921-től közölt írásokat; 
Budapesti kaland c. regényével (1932) nemzetkö
zi pályázatot nyert, s könyvét 25 nyelvre lefordí
tották. Több bestsellert is írt. 1939-ben Londonba 
települt. Ez időtől regényei antifasiszta irányúak. 
1946-tól az Egyesült Államokban élt. 
körmozgás
-»pontszerű testnek vagy -»merev test egy pont
jának körpályán történő mozgása
környéki idegrendszer
bioi. anatómiai fogalom, a testet behálózó ide
gek-», vmint a dúcok-» rendszere.
környezet
bioi. az élőlényeket vagy a tárgyakat körülhatáro
ló térszerkezet. Ökológiai-» értelemben a ~ az 
élőlényekre ható tényezők összessége, amelyek 
meghatározzák azt, hogy hol, milyen mennyiség
ben, milyen feltételek mellett, milyen élőlények 
élhetnek.
környezeti tényezők
bioi. az élőlényekre ható élettelen (abiotikus) és 
élő (biotikus) külső hatások.
környezetvédelem
a bioszféra-» védelme, a Föld tájainak és termé
szeti kincseinek megóvása, a meg nem újítható 
erőforrások (nyersanyagok és energiahordozók), 
vmint a víz, a levegő, a talaj, a természetes nö
vény- és állatvilág védelme és megőrzése, a tele
püléseknek, a különféle létesítményeknek a fenti 
célokat figyelembe vevő tervezése.
Körösi Csorna Sándor
(1784-1842) nyelvtudós; szegény székely fiúként

Nagyenyeden, majd 1815-től Göttingában keleti 
nyelveket tanult. 1819-ben gyalog indult el Erdély
ből: Afganisztánon, Indián keresztül Tibetbe tar
tott, hogy ott a magyarság nyomait meglelje. 
1823-1830 közt lámakolostorokban kidolgozta, 
Kalkuttában 1834-ben kiadta a tibeti nyelvtant és 
szótárt. 1842-ben újra úton volt Tibet felé, s malá
ria következtében érte a halál, 
kötbér
szerződési kötelezettség megszegése esetén a 
másik félnek fizetendő összeg.
kötelesrész
az örökhagyóhoz legközelebb álló hozzátartozók 
törvényes védelme annak érdekében, hogy a ha
gyatékból akkor is részesedjenek, ha az örökha
gyó végintézkedést tett, de abban részükre nem 
hagyott semmit, vagy viszonylag keveset. Köte
lesrészre jogosultak köre: a leszármazó, a há
zastárs, a szülő, 
kötelmi hagyomány
az örökös köteles a hagyományosnak vagyoni 
szolgáltatást teljesíteni.
kötelmi jog
minden olyan jogviszonyt szabályoz, melyben 
meghatározott személyek között az egyik fél (az 
adós) a másik félnek (a hitelezőnek) a javára 
bizonyos magatartásra (tevésre vagy nem tevés
re) van kötelezve, és a hitelező az adóst jogi 
eszközökkel szoríthatja arra, hogy ezen magatar
tásáért helytálljon.
Kötény
(Kötöny) (7-1242) kun fejedelem; a tatárok elől 
menekülve Mo.-on kért népe számára menedéket 
IV. Bélától. A nomád kunok és a magy. lakosság 
közt sok súrlódás támadt, amelyeket Rogerius-» 
írt le. Mikor a tatárok Pest alá értek, elterjedt az 
a rémhír, hogy kunok is vannak közöttük: K. ottani 
szállását a tömeg megostromolta, s a fejedelmet 
megölte. Népe ennek hírére kivonult az ország
ból, 
kötés
kém. -»kovalens, -»ionos, -»fémes ~.
kötési energia
az az energiamennyiség, amely egy molekulában 
két adott atom közötti kötés felszakításához (pl. 
1 mól víz 1 mol О és 2 mól H-atomra, vagy pl. 
1 mól Hg-molekula 2 mól H-atomra való bontásá
hoz) szükséges. A ~ kovalens kötés-» erejét is 
jellemzi, 
kötésszög
a kapcsolt atomok kötésirányai által bezárt szög, 
amit a molekulát alkotó atommagok és kötő, vmint 
nem kötő elektronpárok kölcsönös vonzási és ta
szítási viszonyai határoznak meg.
kötő állapot
olyan molekulaállapot, amelyben az elektron 
energiája kisebb, mint az atomállapotban. Kötő 
állapotnál az atommagok között nincsen csomó 
az állapotfüggvényben (-»szigma állapot, -»pi ál
lapot).
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kötő elektronpár
-♦molekulapálya; a Pauli-féle elv-» alapján egy 
pályán legfeljebb két, ellentétes spinű elektron 
lehet.
kötő és támasztószövetek
bioi. középső csíralemez eredetű szövetek, me
lyekben a sejtközi állomány mennyisége jelentős, 
és a szövet mennyiségét elsősorban ez határozza 
meg. A sejtközi állomány alapállományból, ill. 
rostokból áll. 
kötő molekulapálya 
-»kötő állapot 
kötőszövetek
bioi. a szervek közötti teret kitöltő, a szöveteket 
és a szerveket egymással összekötő szövetek, 
melyek nagy mennyiségben tartalmaznak vér- és 
nyirokereket, ill. idegeket. Sejtközötti állományuk 
a folyékonytól (vér) a gél konzisztenciáig változó 
alapállományból és kötőszöveti rostokból-» áll. 
A ~ fajtái: embrionális recés ~, lazarostos 
~, tömöttrostos ~, zsírszövet, 
kötött atom
más atommal kém.-i kötést alkotó atom; a két 
(vagy több) ~ elektronfelhője-» kisebb-nagyobb 
mértékben behatol egymásba.
kövületek
ősi élőlényeknek a szilárd kéreg kőzeteibe ágya
zott, megkövült maradványai.
közelítés
a gyakorlati számítások legtöbbször olyan mérési 
adatokon alapulnak, amelyek nem pontosak, szá
molnunk kell tehát a mérési hibával. (A legponto
sabb mérőeszközökkel végzett mérések is csak 
közelítő értékeket adnak.) Ilyen esetekben a szá
mításokkal nyert eredményeink a valódi érté
keknek csak közelítései lesznek. Pl. egy lakás 
alapterületét is csak közelítő értékkel adhatjuk 
meg.
közelítő megoldás
Egy egyenlet megoldásának közelítő értéke, ill. 
az ezt szolgáltató módszer.
közelítő tört
a végtelen tizedestört alakban felírt a0, av a2, ..., 
an valós szám n-edik alsó közelítő törtje a bn = 
= a0, av a2, .... an valós szám, n-edik közelítő

törtje a cn = a0, a„ a2....... an+ ^ valós szám

(n = 1, 2, ).
középagy
bioi. az agytörzs-» része, a testtartási, vmint a 
szemmozgató reflexek központja, a reflexek pá
lyáinak átkapcsoló állomása.
középbél
bioi. a bélcsatorna középső szakasza. A gerinces 
állatoknál és az embernél megegyezik a vékony
béllel.
Középbirodalom
Egyiptom újraegyesítésének, virágzásának kora 
i. e. 2040-1780 között: a XI-XII. dinasztia uralma.

középhőmérséklet
1. napi ~: a naponta 4-szer, 6 óránként mért 
hőmérsékleti adatok számtani középértéke. 2. ha
vi ~ : egy hó napi ~einek számtani középértéke.
3. évi ~ : a hónapok ~einek számtani középérté
ke. Ez nálunk (tájanként és évenként változóan) 
9 és 11 °C közt van. 
középidő
földtörténeti: mezozoikum (235-67 millió évvel 
ezelőttig); a kontinensek s a mai nagy hegység- 
rendszerek, a virágos növények s az ősmadarak, 
ősemlősök kialakulásának kora. Időszakai ->: 
triász, jura, kréta, 
középkor
kezdetét a nyugatrómai birodalom bukásától 
(i. sz. 476) számítják, végét korábban Amerika 
felfedezésével (1492), ma inkább 1640-nel jelzik.
középső csíralemez
bioi. az embrionális fejlődés-» során megjelenő 
sejtréteg, amelyből a szöveti-szervi differenciáló
dással a támasztó- és kötőszövetek többsége, az 
izomszövetek nagy része, a vér és a nyirok, vmint 
a szív és az érrendszer fejlődik ki. 
kőzet
a földkéreg ásványokból álló szilárd alkotórésze. 
A keletkezés szerint magmás-», üledékes-», át
alakult-» ~ről beszélünk.
kőzetlemezek
a kéreg-» nagy kiterjedésű darabjai, amelyek 
egymáshoz képest lassan elmozdulnak. Az egy
más felé mozgó ~ érintkezésénél óriási hegysé
gek gyúródnék fel (pl. a Himalája); a távolodó ~ 
közt találhatók az óceáni hátságok. 7 nagyobb, 
több kisebb lemezt ismerünk, 
közjegyző
államilag megbízott hiteles személy, hatásköre 
kiterjed jogcselekmények felvételére, hitelesítés
re, közokiratok, végrendeletek készítésére, tanú
sítványok kiállítására, hagyatéki ügyek intézésé
re. Bizonyos esetekben a jogügylet érvényessé
géhez közjegyző által készített okirat szükséges, 
közkegyelem
bizonyos büntetési kategóriákra vonatkozó bün
tetés elengedése, vagy a folyamatban lévő eljá
rás megszüntetése.
közkereseti társaság
társasági szerződéssel a tagok kötelezettséget 
vállalnak, hogy korlátlan és egyetemleges fele
lősséggel közös gazdasági tevékenységet folytat
nak, és az ehhez szükséges vagyont a társaság 
rendelkezésére bocsátják, 
közlekedőedények
felül nyitott, alul pl. csőközvetítéssel egymással 
kapcsolatban lévő, folyadékkal töltött edények. 
Egynemű folyadékkal töltött ~ben nehézségi erő 
hatása alatt a folyadék felszíne ugyanabban a 
síkban van, ha az egyes edényekben a folyadék
felszínre ható külső nyomás megegyezik. (Igen 
kis átmérőjű csövekben a kapiIlaritás—» miatt ez 
nem igaz.)
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közokirat
bíróság, közjegyző vagy más hatóság ügykörén 
belül arra meghatározott alakban kiállított okirat. 
Közjegyzőnél letétbe helyezett magánokirat 
- amíg a közjegyzőnél van - közokirat hatályú.
Közös Piac
-»Európai Gazdasági Közösség.
közös vállalat
jogi személyek által alapított olyan gazdasági tár
saság, amely a tagjai által rendelkezésre bocsá
tott alaptőkével és egyéb vagyonával felel kötele
zettségeiért. Ha a vagyon a tartozásokat nem 
fedezi, a tagok a vállalat tartozásaiért együttesen 
-vagyoni hozzájárulásuk arányában -, kezesként 
felelnek.
központi csatorna
bioi. a gerincvelő-» közepén húzódó szűk csator
na, melyet agyfolyadék-» tölt ki.
központi hatalmak
az első világháborúban Németország, Ausztria- 
Mo., Bulgária és Törökország blokkja, amely az 
antant-hatalmakkal-» állt szemben.
központi idegrendszer
bioi. az idegrendszernek a reflexpályák központ
jait tartalmazó része. Elsősorban anatómiai foga
lom. Fajtái: dúcidegrendszer-», csőidegrend
szer-».
központosul! idegrendszer
bioi. a laposférgektől kezdődően az idegrendszer 
típusa, melyre jellemző, hogy központi és környé
ki részre oszlik. (Központi idegrendszer-», kör
nyéki idegrendszer-».)
közteherviselés
mikor az adóterheket anyagi képessége arányá
ban a lakosság minden rétege viseli; 1848 előtt 
Mo.-on ez az ellenzék programja volt, mert a 
legtehetősebb réteg, a nemesség adómentessé
get élvezett, sőt hídvámot vagy kompdíjat sem 
fizetett. A ~ fokozatos bevezetését kívánta elérni 
Széchenyi-»: elfogadtatta, hogy az építendő 
Lánchídon minden átkelőnek fizetnie kellett, 
köztes öröklődés 
-»intermedier öröklődés, 
köztes tulajdonság 
-»intermedier tulajdonság, 
köztiagy
az agytörzs-» része, érzőpályák átkapcsoló állo
mása, és a belső elválasztású mirigyek rendsze
rének legfelsőbb irányítója. Részei: talamusz (lá
tótelep)-», hipotalamusz (látótelep alatti rész)-».
közvetlen fejlődés
bioi. az állat posztembrionális fejlődése-» során 
közbülső alakok (lárva, báb) nem jelennek meg, 
az utód már a posztembrionális fejlődés kezdetén 
is lényegében hasonló a szülőkhöz. (Gerinces 
állatok a kétéltűek és az egyes halfajok kivételé
vel, pókok, egyes gyűrűsférgek.) 
krajcár
eredetileg osztrák kis ezüstpénz; 1659 óta Mo.-on 
is verték, kb. 1,33 dénár-» értékben, -»konvenció.

krakkói felkelés
1846. február 14-én az addig szabad Krakkó fel
kelt a lengyel nép elnyomói: osztrákok, oroszok, 
poroszok ellen. Az osztrák kormány által fel bizta
tott lengyel jobbágyok a főleg nemesi felkelők 
ellen fellázadtak, s ezzel megkönnyítették a felke
lés leverését. Miután a császári és a cári csapa
tok leverték a felkelést, Ausztria november 6-án 
bekebelezte a Krakkói Köztársaságot, 
krakkolás
szénhidrogének magas hőmérsékleten történő 
szétbontása („széttördelése"); az eljárás során a 
hosszú szénláncú, kis értékű kiinduló anyagból 
keletkező anyagok: pl. krakkgázok, krakkbenzin 
iparilag felhasználhatók, (ang.) 
kreatin-foszfát
az izmok energiatároló vegyülete. A kreatin az 
ATP-ből köt meg egy foszfát atomcsoportot nagy 
energiájú kötéssel, ezáltal ADR és ~ keletkezik. 
A raktározott energia közvetlenül nem használ
ható fel. Az izom működésekor a ~ visszadja a 
foszfát atomcsoportot az ADP-nek, és a keletke
zett ATP bomlik le azután ADP-re, miközben a 
nagy energiájú kötés kém.-i energiája felhasznál
hatóvá válik.
Krebs, Sir Hans
(1900-1981) német származású angol biokémi
kus. Az intermedier anyagcsere kutatója. Legna
gyobb jelentőségű eredménye a citromsavcik- 
lus—» felfedezése. Megállapította a fehérjék bom
lásakor keletkező ammónia karbamiddá alakulá
sának lépéseit is.
Kreisky, Bruno
(sz. 1911) osztrák szociáldemokrata politikus, 
kancellár (miniszterelnök) (1970-1983).
Krenner Miklós
Spectator (1875-1968) publicista; Kolozsvárt ta
nult, s ott kezdett újságba írni 1895-ben. Középisk. 
tanárként is folytatta újságírói tevékenységét, a 
Huszadik Századba is írt. A háború után az erdé
lyi magy. újságokba, 1938-ban a Magyar Nemzet
be is írt, s részt vett a Történelmi Emlékbizottság 
megalakulásában. 1948-ban ő hozta haza Petőfi 
kardját, Petru Groza ajándékát, 
kreol
1. fr. vagy sp. származású, Amerikában született 
ember. 2. részben sp., részben néger ősök le
származottja Amerikában. 3. az Egyesült Államok 
déli részén, Louisiana-ban-» élő franciák, ill. 
nyelvük. 4. barnás színű arcbőr elnevezése, (fr.) 
Kresz Géza
(1846-1901) orvos; Pesten tanult, s 1871-től itt is 
működött mint kerületi orvos. Az egészségügyi 
ismeretterjesztést szolgálták könyvei, amelyeket 
a nagyközönség számára írt; 1887-ben megszer
vezte a mai országos mentő-hálózat alapját képe
ző önkéntes Mentő Egyesületet, amelynek fenn
tartására akkor még évente gyűjtést rendeztek. 
Kresz Géza, ifj.
(1882-1959) hegedűművész; itthon, Prágában,
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Brüsszelben és Párizsban tanult, Bukarestben, 
majd 1915-től Berlinben szólista és hangverseny- 
mester, zeneisk. tanár. 1923-tól a kanadai Toron
tóban tanár és vonósnégyes-vezető. Nagy érde
meket szerzett a kanadai hangversenyélet kiala
kításában. 1935-től újra itthon, 1941 : a Zenede 
főigazgatója; 1949 után ismét Torontóban koncer
tezett.
Kresz Gézámé
-»Drewett, Norah.
kréta
-►középidő 137-67 millió évvel ezelőtti földtörté
neti időszak; az Eurázsiai-hegységrendszer kia
lakulásának kora. A dinoszauruszok kihalnak, 
megjelennek a virágos növények.
kretenizmus
bioi. a pajzsmirigy csökkent működésekor vagy a 
működés teljes kiesésekor kialakuló kórkép. Tü
netei; szellemi visszamaradás, aránytalan törpe- 
ség, nagy struma-*, száraz bőr, renyhe bélműkö
dés, a nemi mirigyek csökkent működése.
Kreutz Róbert
(1923-1944) vasas ifi; a harmincas évek végétől 
a csepeli Weiss Manfréd gyár ifjúsági mozgalmá
nak részese, 1944-től a KIMSZ tagja. Az illegális 
ellenállási mozgalom tagjaként 1944. nov. 23-án 
a nyilasok letartóztatták, a Margit körúti (egyház
ból Sopronkőhidára hurcolták, s ott Pesti Barna
bással és Pataki Istvánnal együtt kivégezték. 
Krimhilda
a középkori ném. Niebelung-ének hősnője, Gün
ther király húga és Siegfried felesége. Később 
megözvegyülve Attila felesége lett, s Siegfried 
gyilkosát, Hagent, valamint annak felbujtóját, 
Günthert meggyilkoltatta, 
krinolln
lószőrből készült szitaszövettel, majd később 
könnyű fémvázzal merevített óriási harang alakú 
szokryya, amely 1852 után jött divatba. Viselőinek 
mozgása igen nehézkes volt.
kristályos anyagok
részecskéi (atomok, ionok, molekulák) szabályos 
térrácsot alkotnak (pl. ionrács); a részecskék a 
rácspontok körül rezgő mozgást végeznek. A hő
mérséklet emelkedésével e mozgás erősödik, 
míg végül az olvadásponton a kristályos anyag 
hirtelen cseppfolyóssá lesz. -»atomrács, -»mole
kularács.
Krisztina
(1626-1689) svéd királynő (1632-1654); apja,
II. Gusztáv Adolf-» halála után kiskorúén került a 
trónra: kancellárja, Oxenstierna [-sztirna] kormá
nyozott nevében. ~ 1654-ben lemondott politikája 
kudarca miatt. Katolikus hitre tért; Párizsban és 
Rómában élt. 
krisztológia
a keresztény teológia ága, amely Jézus Krisztus 
személyével foglalkozik. A 2-4. sz.-ban különö
sen sok hitvita folyt a ~ körül: e viták nagyban

hozzájárultak a kereszténység korai irányzatai
nak kialakulásához, (gör.)
kritérium
tkp. „az ítélet ismérve”. 1. a megítélés szabálya, 
mércéje. 2. ismérv, (gör.)
kritikus állapot
az atomreaktorok működésére használt szakkife
jezés. Egy atomreaktor ~-ban van akkor, ha sok
szorozási tényezője egy. Ilyenkor az energiater
melés folyamatos és egyenletes (-»szubkritikus, 
-»szuperkritikus), 
kritikus hőmérséklet
az a hőmérséklet, amely felett a gáz már semmi
képpen sem cseppfolyósítható. A ~en a folyadék 
és a telített gőz sűrűsége egyenlő.
kritikus nyomás
a kritikus hőmérsékletű-» gáz lecsapódásához 
szükséges nyomás.
kritikus tömeg
adott összetételű hasadó anyagnak-* az a legki
sebb mennyisége, amellyel már önfenntartó lánc
reakciót-* lehet létrehozni. A kritikus tömeg függ 
a hasadó anyag geometriai alakjától, ill. elrende
ződésétől is. Atomreaktorokban lévő hasadó 
anyag kritikus tömege végtelen nagy, ha nincs 
mellette moderátor-».
Kriza János
(1811-1875) unitárius püspök, a népköltészet 
gyűjtője; Kolozsvárt majd Berlinben tanult, s Ko
lozsvárt 1837-től lelkésze, 1861-től püspöke az 
unitárius egyháznak. Fiatalon népies hangú ver
seket írt; az 1840-es évektől a székely népkölté
szet gyűjtője. 1861-ben adta ki Vadrózsák címmel 
gyűjteményét, amely dalokon, balladákon kívül 
népi mondókákat, meséket, tájszótárt is tartalma
zott, 
krízis
válság 1. súlyos betegség fordulópontja. 2. törté
nelmi konfliktus-* tetőpontja. 3. irod. a konfliktus 
kibontakozása a drámában, (gör.)
Krleza, Miroslav
[krlezsa -szláv] (1893-1981) horvát író; Pécsett 
majd Budapesten járt katonaiskolába. Sok művé
ben Horvátországnak az Osztrák-Magyar Monar
chia ideje alatti korszakát dolgozta fel. A magy. 
irodalom alapos ismerője, értékeinek terjesztője 
volt.
Kroiszosz
(i. e. 596-545) mesés gazdagságú lüdiai (Kis- 
Ázsia) király; kérkedésére Szólón filozófus azt 
mondta: „Senkit sem mondhatsz boldognak halá
la előtt!” Nem sokkal később Kűrosz perzsa király 
elfoglalta Lűdiát, s máglyára kötöztette ~t, aki 
ekkor Szólón nevét kiáltotta. A kíváncsi Kűrosz- 
nak elmondta ennek okát, erre az leoldatta a 
máglyáról, 
kromatida
bioi. a kromoszómákat-* alkotó, DNS-ből és fe
hérjéből álló, tömött, sűrű fonal. Egy kromoszóma
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kialakulásakor két ~t tartalmaz, ezek a befűző- 
désnél kapcsolódnak össze.
kromatin állomány
bioi. a sejtmag karioplazmájának az öröklési 
anyagot, a DNS-t-» tartalmazó része, amelynek 
szerkezeti átrendeződésével alakulnak ki osztó
dásakor a kromoszómák-».
kromatográfia
bioi. bizonyos oldatok összetevőinek szétválasz
tása eltérő adszorpciós képességük alapján. Pl. 
a klorofilloldat szűrőpapírcsíkon futtatva.
kromoszómák
bioi. a sejtmagban-» osztódáskor megfigyelhető, 
jól festődő, V, L vagy pálcika alakú testecskék, 
melyek DNS-t-» tartalmaznak.Tágabb értelem
ben ~nak nevezhető a vírusok-* és a baktériu
mok-» DNS-e is. 
kromoszómamutáció
hirtelen fellépő tulajdonságváltozás a kromoszó
ma szerkezetének megváltozása miatt. Alapja a 
kromoszómák-» törése, majd a tört részek egye
sülése. Fajtái: deléció (részletelvesztés), dupliká- 
ció (részletkettőződés, hozzáadódás), inverzió 
(részletmegfordulás), transzlokáció (részletáthe
lyeződés).
kromoszómaszám állandóságának törvénye
bioi. egy faj egyebeinek testi sejtjeiben a kromo
szómák-» száma statisztikailag állandó. A sta
tisztikai állandóság magába foglalja az egyedi, 
sőt az egyed sejtjei közötti kisebb különbségek 
lehetőségeit is.
kromoszómaszám-sokszorozódás
bioi. a fajra jellemző kromoszómaszám öröklődő 
megváltozása. Fajtái: aneuploidia-», poliploi- 
dia-».
krónika
1. az időrendet követő, pl. évenként feljegyzett 
történelmi események leírása. 2. az időrendet 
követő tört. mű. (gör.)
krónikus
1. elhúzódó, tartós, makacs (pl. betegség, vál
ság). 2. átv. megrögzött, (gör.)
Kronosz
a gör. mitológiában az istenek második nemzedé
kének királya, aki apját, Uranoszt megölve foglal
ta el a trónt; félelmében, hogy gyermekei ugyan
így cselekszenek vele, azokat születésük után 
sorra lenyelte. A kis Zeuszt azonban megmentet
ték előle, s az valóban megdöntötte uralmát. 
Krúdy Gyula
(1878-1933) író, újságíró; Szatmárnémetiben és 
Podolinban tanult, Nagyváradon, majd Budapes
ten lapoknál dolgozott. Középiskolás korától irt, s 
húszévesen megjelent első novelláskötete. Szó
kimondó társadalom- és lélekrajza ironikus fel
hangú késői romanticizmusa mögött rejlik, sajá
tos, egyéni, vonzó vegyülékként. Több mint hat
van regényt, 3000 elbeszélést, négy színművet írt 
termékeny életében.

Krupp
ném. acélgyáros dinasztia; Friedrich ~ (1787- 
1826) alapította az Essen [esszen] városi ~ Mű
vet. Fia, Alfred (1812-1887) és annak fia: Friedrich 
Alfred (1854-1902) az acélöntés tökéletesítésével 
és a fegyvergyártással a világ egyik legnagyobb 
üzemévé fejlesztették. Az utóbbi Berta lányának 
férje, G. von Bohlen lett az acélmű örököse. Nagy 
szerepe volt a náci fegyverkezésben is.
Kruzslák Béla
(1900-1970) vasesztergályos, a munkásmozga
lom harcosa; 1923-tól SZOP, 1927-től KMP-tag, 
1945 után angyalföldi párttitkár és képviselő, a 
párt KEB-tagja 1966-70 közt.
kubista
a kubizmus-» követője.
kubizmus
tkp. kockairányzat; századeleji, a fr. festészetben 
született képzőművészeti irányzat, amely az áb
rázolandó formákat egyszerű mértani alakzatok
ból, pl. kockákból összerakottaknak mutatta. 
A kubisták nem a látott, hanem az elképzelt belső 
összefüggéseket kívánták ábrázolni, (fr.) 
kucsói bánság
terület az Al-Duna és a Morava közt; a középkor
ban a magy. királyság határtartománya volt. 
Székhelye: Kucsó (ma Kucsevo).
Kugler Henrik
(1830-1904) cukrászmester; 1852-ben apjától örö
költ cukrászdáját áthelyezte a pesti mai Vörös
marty térre, és divatos, társasági találkozóhellyé 
tette ; megfordult benne a század második felének 
sok híressége, Ma is működik Gerbeaud-cukrász- 
da néven. -»Gerbeaud Emil.
Kujbisev, Valerian
(1883-1935) orosz forradalmár, szovjet államférfi ; 
az 1905-es forradalom előtt csatlakozott a forra
dalmi mozgalomhoz, s száműzetést is szenve
dett. Az októberi forradalom után a Vörös Hadse
regben, majd az új államszervezetben tevékeny
kedett. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának egyik 
elnökhelyettese, az Állami Tervbizottság vezetője 
volt.
Ku Klux Klan
titkos szervezet, amely az Egyesült Államok déli 
államaiban a polgárháború után a négereket és 
pártolóikat igyekezett megfélemlíteni; 1871-ben 
feloszlatták. Újjáalakult 1915-ben, néger-, katoli
kus- és zsidóellenes jelszavakkal. Tagjai csuk
lyát, álarcot hordanak, ha a szervezet nevében 
tevékenykednek, 
kulák
tkp. „ököl”; a béreseket dolgoztató gazdag pa
rasztok neve Oroszországban. A kollektivizálás-» 
idején ~ká nyilvánították azokat, akik szemben 
álltak a kolhozokkal, s ezeket milliószámra szám
űzték, vagy koncepciós perekkel - sokszor halál
ra - ítélték. Ennek következménye a termelőerők 
máig ható pusztulása volt. Az 50-es évek elején
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Mo.-on is a ~ok üldözését használták fel a pa
rasztság megfélemlítésére.
kulcsinger
bioi. vmely öröklött magatartásformát-*- kiváltó 
inger-* vagy ingerkombináció. Pl. a béka légyka
pását a sok inger közül kizárólag a zsákmányállat 
mozgása és nagysága indítja el.
Kulich Gyula
(1914-1944) szabósegéd, ifjúsági vezető; 1932-től 
vett részt a munkásmozgalomban, hamarosan 
KIMSZ-tag is. 1938: az OIB titkára, majd a KMP 
vez. tagja. 1939-40: kommunista sejteket szerve
zett a SZOP szervezetekben. 1940-ben letartóztat
ták, 8 évi fegyházra ítélték; börtönéből 1944-ben 
Dachauba, a koncentrációs táborba hurcolták, s 
ott elpusztult, 
kultúr-
1. kulturális, művelődési. 2. szellemi, (lat.)
kultúra
művelés 1. művelődés, műveltség, annak rend
szere. 2. tenyészet: baktérium-—. (lat.)
kultúrharc
Bismarcknak-* a katolikus egyház ellen indított 
harca (1872-1878) ; a porosz kancellár ezzel akar
ta elnémítani a ném. egységet nagyon vonakodva 
vállaló délném. tartományokat (-*ném. császár
ság), amelyek egyben katolikus többségűek is 
voltak. Az iskolák államosítása, polgári anya
könyvezés, a papok politikai tevékenységének 
tilalma jelezte a ~ törekvéseit. Évek múltán a — 
háttérbe szorult, 
kultusz
1. isteni lény imádásának rendszere: vallási —.
2. felsőbbrendűnek tekintett lény iránti csodálat, 
imádat, (lat.)
Kun Béla
(1886-1939) újságíró, politikus; szocialistaként 
vonult be katonának 1914-ben. Orosz fogságba 
esett, a forradalom után Lenin mellett dolgozott.
1918- ban: részt vett a KMP megalapításában;
1919- ben: börtönbe zárták, bántalmazták. 1919 
márciusától: a Tanácskormány igazi vezetője; 
augusztusban emigrált, a Szovjetunióban fon
tos feladatokat kapott, a KMP vezetője volt. 
A személyi kultusz híve, de 1939-ben maga is 
áldozata lett.
Kuncz Aladár
(1886-1931) író; Budapesten tanult, s a Nyugat 
esztétája, Ady híve volt. Az első világháború Pá
rizsban érte, ott mint ellenséges civilt internálták; 
öt év élményeit írta meg később nagy sikerű Fe
kete kolostor (1931) c. regényében. Hazatérve 
1923-ban Kolozsvárra költözött, 1929-től az Erdé
lyi Helikon szerkesztője; a magy. kultúra munká
sa volt.
Kunfi Zsigmond
(1879-1929) politikus, miniszter; Kolozsvárt 
tanult, majd az SZDP-ben tevékenykedett.
1907-től a Népszava helyettes szerkesztője, 
pártvezetőségi tag, 1908-tól a Szocializmus

szerkesztője, Marx, Kautsky, Lassalle művei
nek fordítója. 1918-ban a Nemzeti Tanács tag
ja, majd közoktatási miniszter; 1919: közokta
tási népbiztos júniusig. A Tanácsköztársaság 
bukása után bécsi emigrációban lapot szer
kesztett.
Kung-fu-ce
(i. e. kb. 551-478) kínai filozófus, tanító, majd 
közigazgatási tisztviselő. Tanításait (->konfucia- 
nizmus) később jegyezték le. Sok évszázaddal 
halála után az istenek közé emelték.
Kunszery Gyula
(1906-1973) újságíró, költő, irodalomtörténész; 
Budapesten tanult, a húszas évektől közölt ver
set, írásokat polgári és katolikus lapokban. Náci
ellenes írásai miatt - ezek a Magyar Nemzetben 
jelentek meg - bujkálnia kellett a németek elől. 
1945 után újságíró, egy ideig képviselő, tanár 
volt; az Új Ember, az Élet és Irodalom stb. közölte 
írásait, 
kupié
szórakozóhelyeken előadott könnyű, tréfás, álta
lában refrènes műdal. (fr.)
kúpszeletek
az ellipszis, hiperbola, parabola közös neve. For
gáskúp síkmetszetei.
kurázsi
bátorság, (fr.)
Kurcz Ágnes
(1937-1976) költő, műfordító, művelődéstörté
nész; Budapesten tanult, tanított, s Devecseri Gá
bor körében lat. műfordítóként lett ismert. A Vi
lágirodalmi Lexikon közép- és újlat. anyagának 
főmunkatársa, s Horatius egyik fordítója volt. 
Aspiránsként az Anjou-korról írt monográfiájá
ban a kor művelődésének minden ágát feldol
gozta. Versei irodalmi folyóiratokban jelentek 
meg. 
kúria
1. teljes nevén: magyar kir. kúria - korábban a 
legmagasabb fellebbviteli bíróság, amely végle
ges ítéleteket hozott; tagjai általában igen kon
zervatív szemléletű bírák voltak. 2. magy. nemesi 
udvarház, lakóház elnevezése.
Kurszán
(7-904) a magy. törzsszövetség vezető fejedelme 
a honfoglalás idején ; a bajorok tárgyalás ürügyén 
tőrbe csalták és megölték. Nemzetsége szálláste
rülete Óbuda környékén volt.
kurtizán
1. eredetileg: udvarhölgy. 2. az újkortól: kifino
mult prostituált, (fr.)
kurzor
sz.tech. a számítógép kijelzőjén a soron követke
ző karakter helyét mutató (villogó) jelzés elneve
zése.
kutatási (fejlesztési) szerződés
a vállalkozó kutatómunka végzésére, a megren
delő pedig díj fizetésére köteles. A megrendelő a 
vállalkozó szolgáltatását csak a szerződésben
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meghatározott célra használhatja fel, nyilvános
ságra nem hozhatja. A vállalkozó szavatol azért, 
hogy harmadik személynek nincs olyan joga, 
amely a szolgáltatás felhasználását megakadá
lyozza vagy korlátozza.
Kübelé
Cybele [kü-] a kis-ázsiai Phrigiában [fri-] tisztelt 
termékenység-istennő az ókorban. Tisztelete 
később elterjedt a Földközi-tenger medencéjé
ben.
küklopsz
a gör. mitológiában az óriások egy faja, jellemző
jük az volt, hogy a homlokuk közepén egyetlen 
szemük van. Egy ~ tartóztatta fel Odüsszeuszt is 
társaival, de a furfangos hős egy tüzes faha
sábbal kiégette egyetlen szemét, s a vak óriás
tól megszökött. A szökés más változata is is
mert.
Küküllei János
(kb. 1320-kb.1393) kanonok, érseki helynök, kró
nikás; ifjan a kir. kancellária jegyzője, s így az 
ottani oklevelek ismerője. Visegrádon írta meg 
Lajos király uralkodásának krónikáját, amely a 
kor történetének fontos forrása.
Külföldi Viktor
(1844-1894) szerkesztő ; felvett neve ném.országi 
származására utal. 1870-től az Általános Munkás 
Újság szerkesztője. A párizsi kommün után az ún. 
hűtlenség! per egyik vádlottja, részt vett a mun
káspárt alapítására irányuló kísérletekben, a 
Népszava megindításában. 1890-től a betegpénz
tár tisztviselője, 
különbéke az USA-val
Az Egyesült Államok az első világháború után 
nem fogadta el a Párizs környéki békéket (ame
lyek nem vették tekintetbe Wilson-* pontjait), 
ezért vele külön, 1921. augusztus 29-én írtak alá 
Budapesten békeszerződést, 
különbség
a számok kivonásakor kapott eredmény.
különbségi hányados
tegyük fel, hogy az f függvény az a hely egy kör
nyezetében értelmezve van. Ekkor az f függvény 
a helyhez tartozó különbségi hányadosának ne

vezzük a következő hányadost: ———, ahol
x-a

x+a, xeD,. A különbségi hányados geometriai 
jelentése az y = f(x) egyenletű görbe (a; f(a)) 
és (x; f(x)) pontjain át húzott szelő iránytan- 
gense.
különbségsorozat
az (an) számsorozat különbségsorozata az a soro
zat, amelynek n-edik tagja, bn = an+1-an.
különleges karakter
sz.tech. azon írásjelek gyűjtőneve, amelyek nem 
számok vagy betűk (pl. idézőjel, gondolatjel).
különvagyon
a házastárs vagyona, amely nem közös szerze
ményként keletkezett.

külső csíralemez
az embrionális fejlődés-» során megjelenő sejt
réteg, amelyből a szöveti-szervi differenciáló
dás-» folyamatában az idegszövet és a hámszö
vetek legtöbbje fejlődik ki.
külső erők
a -»pontrendszer tagjaira, a rendszerhez nem 
tartozó testek által kifejtett erők.
külső légzés
bioi. gázcsere-» a légzőszerv gáztartalma és a 
testfolyadék között.
külső megtermékenyítés
a vízi állatok egy részénél a megtermékenyítés a 
szervezeten kívül, a vízben játszódik le. A ~ sok 
utódot hoz létre, de ezekből csak kevés éri el az 
ivarérett kort.
külső mozgás
bioi. az élőlények térbeli helyének vagy egyes 
szerveik térbeli helyzetének változásai.
kültakaró
az élőlényeket kívülről borító szervrendszer, 
külső védekezési rendszer, első védekezési 
vonal.
kültakaró szaruképlete
bioi. pikkelyek, pajzsok, szaruteknő a hüllőknél, 
pikkelyek, tollazat és csőr a madaraknál, pata, 
tülök, szőrzet, köröm stb. a különböző emlősök
nél.
Kűrosz
(lat. Cyrus) perzsa király (i. e. 558-529), aki meg
döntötte a méd birodalmat, s megalapította az 
óperzsa birodalmat.
Kürschák József
(1864-1933) matematikus; kutatásokat folytatott a 
többváltozós variációs problémák területén a 
parciális differenciálegyenletekkel. A modern al
gebrában fontos szerepet játszik az általa ki
dolgozott értékelési elmélet. Minden évben 
megrendezésre kerül a ~ matematikai emlék- 
verseny, 
küszöbérték 
-»ingerküszöb, 
kvantumszámok
egy adott atommaghoz tartozó elektronállapoto
kat meghatározó számok. A főkvantumszám-» 
eggyel nagyobb, mint az állapotban lévő csomó
síkok és csomógömbök együttes száma. A mel
lékkvantumszám a csomósíkok számát, s ezzel az 
állapot alakját adja meg. A mágneses kvantum
szám a mágneses térben való viselkedést, a 
spinkvantumszám pedig az elektron saját perdü- 
letének (-»spin) beállását jellemzi. A négy adat 
egyértelműen meghatározza az elektron állapo
tát az atomban, 
kvarcóra
műsz. olyan elektronikus időmérő eszköz, mely
ben az alap időegységet rezgőkvarccal-» állítják 
elő. A kijelzés lehet analóg-», vagy digitális-». Az 
elérhető pontosság több nagyságrenddel megha
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ladja a mechanikus és a hálózati frekvenciát 
használó elektromos órákét.
kvarkok
a nehéz részecskék (proton-», neutron-», egyes 
mezonok, hiperonok stb.) összetevői. Jelenlegi 
ismereteink szerint egyedül szabad állapotban 
nem fordulhatnak elő, mert kötési energiájuk na
gyobb, mint egy kvark-antikvark pár tömegének 
megfelelő energia (-»tömegenergia ekvivalen
cia). Ezért bármilyen nagy energiát is koncentrá
lunk egy protonra vagy egy neutronra, a benne 
lévő kvarkok kiszabadulása helyett inkább mezo
nok (kvark-antikvark párok) keletkeznek. 
Kvassay Jenő
(1850-1919) vízépítészeti szakember; gépész- 
mérnöki, majd Német- és Franciaországban vízé
pítészeti tanulmányokat folytatott. Hazatérve a 
kultúrmérnöki intézmény megszervezője, első 
vezetője lett: ez foglalkozott vízépítéssel, a mező- 
gazdaság vízügyi létesítményeivel, pl. alagcsöve- 
zéssel, öntözéssel. Számos könyvet írt e témák
ról. Róla nevezték el a soroksári Duna-ág zsilip
jét.
kvéker
quaker: protestáns felekezet; Angliában jött létre 
Barátok Társasága néven a 17. sz. közepén. Az 
eskü, a pompa, a büszkeség s a háború szerintük 
nem egyeztethető össze a kereszténységgel. 
Meggyőződésükért üldözték őket; a 17. sz. végén 
Amerikában közösséget alkottak (a mai Pennsyl
vania, -»Fenn), s ott alapított városuk, Philadelp
hia (= „testvéri szeretet" -gör.) ma is központjuk.

L
labirintus
1. a gör. mitológiában bonyolult építmény, ame
lyet Daidalosz épített Minosz krétai király számá
ra, aki ott tartotta a Minotauroszt: fél-ember, fél
bika szörnyet. 2. átv. bonyolult rendszer, amely
ből nehéz a kiutat megtalálni, (gör.) 
labirintusszerv
bioi. az emlősállatok és az ember három félkörös 
ívjáratból, tömlőcskéből és zsákocskából álló, a 
belső fülben elhelyezkedő helyzetérző szerve.
Laborfalvi Róza
(1817-1886) színművésznő; a Várszínház, majd 
1837-től az újonnan nyílt Nemzeti Színház drámai 
hősnője volt, kiváló Shakespeare-alakító. 1848- 
ban Jókai Mór felesége lett: a világosi fegyverle
tétel után férjének menlevelet szerzett. 1859-ig, 
visszavonulásáig a legnagyobb tragikája volt a 
magy. színpadnak.
Lackfl István
Csáktornyái (7-1397) nádor, főnemes; pályáján 
számos magas tisztséget töltött be, így székely 
ispán, trencsényi, majd komáromi ispán, nádor 
volt. Zsigmond király híve volt, megkoronázásá

ban is nagy érdemei voltak; később azonban a 
trónviszályban Nápolyi László fő embere lett. 
Zsigmond hívei a tárgyalásokra érkező L.-t orvul 
meggyilkolták, s ezért a királytól birtokait is meg
kapták.
Lackó Géza
(1884-1953) író, újságíró; Budapesten, Párizsban 
tanult, középiskolákban tanított, 1907-től jelentek 
meg írásai. A Nyugat köréhez tartozott, a Tanács- 
köztársaság idején egy. tanár, utána nem tanítha
tott: lapszerkesztő, majd a Dante Kiadó vezetője. 
Kitűnő novellista, nyelvművelő, regényíró; szá
mos kötet elbeszélése, Rákócziról monumentális 
történelmi regénye jelent meg.
Lac-operon
bioi. tejcukoroperon, a baktériumok tejcukorbon
tó enzimjeit termeltető operon-».
Lafayette, Marie Joseph Paul 
Yves du Motier, Marquis de [lafajet mári zsozef 
pol iv dü motyié márki dö] (1757-1834) fr. hadve
zér; parancsnoka volt az amerikai függetlensé
gért küzdő fr. seregnek, majd 1789-től szervezője 
és parancsnoka a forradalom polgárőrségének. 
1791 júliusában a Mars-mezőn a király ellen tün
tető tömegbe lövetett.
La Fontaine, Jean de
[lafonten zsan dö] (1621-1695) fr. író; különösen 
Meséi váltak és maradtak népszerűek. Ezek rövid 
verses mesék, többnyire az ókori Aesopust köve
tő szatirikus, csípős és szellemes állattörténetek.
Lagerlöf, Selma
[zel-] (1858-1940) svéd írónő; lányisk. tanárnő
ként írta első sikeres regényét a Gösta Berlinget 
(1891). Sok regénye közt kedvelt ifjúsági olvas
mány Nils Holgersson csodálatos utazása (1901).
lagúna
1. sekély vizű öböl, amelyet homokzátony, turzás 
(lídó) választ el a nyílt víztől. 2. az atollok-» köze
pén, korallzátonyok-» és a part közt levő sekély 
vizű medence.
lágyszárú növények
száruk nem tartalmaz összefüggő kambiumhen
gert, ezért nem vastagodik, nem fásodik.
Lahner György
(1795-1849) honvéd tábornok, az aradi 13 vértanú 
egyike; császári tisztként lépett a honvédségbe, 
ahol zászlóaljparancsnok, hadfelszerelési főfel
ügyelő, ezredes, majd a hadiipar fő irányítója, 
tábornok lett. Világos után mint volt császári tisz
tet halálra ítélték, 
laikus
(a laosz = nép szóból) 1. a papi renden kívüli, 
nem klerikus. 2. vmely szakmához, foglalkozás
hoz, tudományhoz nem tartozó, kívülálló (gör.)
laissez faire
[lesszé feer] tkp. „hagyják csinálni" ; a forradalom 
előtti Franciaországban kialakult gazdaságelmé
leti irányzat, amely azt vallotta, hogy akkor fejlő
dik a gazdaság, ha a kormányzat nem avatkozik 
bele. Az ang. Adam Smith gazdaságtanának
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egyik központi elve volt. Következetesen sehol és 
soha nem valósult meg. (fr.)
Lajos József Antal
főherceg (1784-1864) I. Ferenc öccse; unokaöcs- 
cse, V. Ferdinánd uralkodása alatt a Titkos Állam
tanács-» feje.
Lajos-Fülöp
-»Orleans.
Lajos, I., Nagy
(1326-1382) magy. király (ur. 1342-1382), lengyel 
király (ur. 1370-1382); hadakozott Nápoly birtoká
ért, Dalmáciáért, a Balkánon, lengyel szövetség
ben a litvánok ellen, s győzött 1377-ben Murad 
szultán ellen. A lengyel trón anyai nagybátyja, 
Kázmér halálával szállt rá. Fejlesztette a városo
kat; törvényei közül az ősiség-» volt a legmara
dandóbb. Fia nem lévén, Mária lányára hagyta 
trónjait.
Lajos, II.
(1506-1526) magy. és cseh király (ur. 1516-1526); 
apja, II. Ulászló már gyermekként megkoronáztat
ta, de végig gyámok, tanácsadók uralkodtak he
lyette. 15 évesen feleségül vette Habsburg Má
riát, a császár húgát, de házasságuk gyermekte
len volt. A mohácsi csatában vitézül harcolt; ami
kor a vereség már nyilvánvaló volt, kísérete me
nekülésre késztette. Eközben a Csele-patakba 
fulladt.
Lajos, XIII.
fr. király (1610-1643), a meggyilkolt IV. Henrik-» 
fia. Kiskorúsága idején anyja, Medici [-esi] Mária 
kormányzott helyette, később viszont minisztere, 
Richelieu-» bíboros.
Lajos, XIV.
fr. király (ur. 1643-1715); a Napkirály. Előbb mi
niszterei (Mazarin 1643-1661 ; Colbert-» 1661- 
1683) által kormányzott, majd az abszolút uralmat 
maga vette kezébe. A gazdasági fejlődés ellenére 
állandó háborúi s a nantes-i ediktum visszavoná
sa (1685) a csőd szélére taszította Franciaorszá
got. Nevéhez fűződik a Louvre-» és Versailles-» 
építése; országa az európai műveltség központja 
volt.
Lajos, XV.
fr. király (ur. 1715-1774); a Napkirályt-» követte a 
trónon, mint annak dédunokája. Hosszú uralma 
alatt különösen a hatalmas ország gazdasági vi
szonyai romlottak, s sok háborúját nagy katonai 
sikerek nem követték. Kibontakozott az ország
ban a felvilágosodás irányzata és irodalma, 
amelyben egyre élesebben bírálták a viszonyo
kat.
Lajos, XVI.
(1754-1793) francia király (1774-1791) gyenge és 
népszerűden uralkodó. A forradalom (1789) után 
gyanakodva figyelték, 1792-ben letartóztatták, el
ítélték és lefejezték.
Lajos, XVIII.
fr. király (ur. 1814-1824) a szövetségesek győzel
me révén nyerte vissza a fr. trónt. Róla mondták,

hogy „a Bourbonok nem tanulnak és nem felejte
nek" : mindent megtett a régi rendszer restaurálá
sára. Politikája, személye és udvara igen népsze
rűtlen volt.
Lajta Béla
(1873-1920) építőművész, a hazai szecessziós 
építészet egyik legjelentősebb alkotója ; budapes
ti tanulmányai után évekig tanulmányozta az eu
rópai építészetet. 1901-től tervezett népi elemek
kel díszített szecessziós villákat, középületeket, 
köztük a Vakok Intézetét. 1910 után Európában az 
elsők közt csatlakozott a funkcionalista irányzat
hoz; szakíróként is tevékenykedett.
Lajtha László
(1892-1963) zeneszerző, népzenekutató; a Zene- 
akadémián és Párizsban tanult, majd 1910-től 
népzenegyűjtőként dolgozott, 1913-tól a Nemzeti 
Múzeum munkatársaként. Tevékenysége alapján 
a Népszövetség népművészeti bizottságának tag
ja, majd népzenei részlegének vezetője lett; mint 
zeneszerző is nemzetközi elismerésben része
sült népi hangvételű, de franciásan hangszerelt 
zenéjével.
Lakatos Géza
(1890-1967) vezérezredes, miniszterelnök; kato
nai karrier után 1941-ben a kassai hadtest, majd
1943-tól a keleti front magy. egységeinek pa
rancsnoka. 1944 augusztusától Horthy utolsó mi
niszterelnöke, politikájának végrehajtója; miután 
kudarcot vallott az ang.szászokkal való kapcsolat 
felvétele, a SZU-val lépett érintkezésbe. Követke
zeden lépései akkor a fegyverszünet meghiúsulá
sához vezettek, 
láma
buddhista szerzetespap Tibetben és Mongóliá
ban; az elmélkedő, nem dolgozó ~k közé a férfi 
lakosság jelentős része tartozott ezekben az or
szágokban.
Lamarck, Jean Baptiste
[lamark zsan -tiszt] (1744-1829) francia termé
szettudós. 1809-ben megjelent „Állattani filozó
fia" c. művében elsőként fejtette ki azt, hogy az 
élőlények a bonyolultságuk sorrendjében jelen
tek meg a Földön. A fajok állandóságának elvét 
elvetette. A fajok átalakulására adott magyaráza
tai nem állták ki az idő próbáját.
Lamartine, Alphonse de
[-teen alfonz dö] (1790-1869) fr. költő, államférfi; 
1820-ban megjelent első verseskötete, a Meditá
ciók, biztosította hírnevét. Mint fr. követ, 1848-ban 
mint külügyminiszter szolgálta országát. 1849- 
ben elnökjelöltségre hiába pályázott, s ezután 
visszavonult a közélettől.
Lamberg Ferenc Fülöp
gr. (1791-1848) altábornagy, magy. honosságú 
nagybirtokos; katonai pályát járt be, de részt vett 
az utolsó pozsonyi országgyűlésen is, és cikkeket 
írt a pozsonyi Hírnök c. lapba. 1848 szeptemberé
ben császári biztosként Mo. katonai főparancsno
kává nevezték ki; szept. 28-án, amikor fel akarta
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oszlatni az országgyűlést, a tömeg a pest-budai 
hajóhídon megölte.
Lambert, Johannes Heinrich 
[-nesz] (1728—1777) svájci matematikus, csilla
gász és fizikus. 1766-ban kimutatta, hogy az „e" 
és a ,,rr’’ irracionális szám.
Lambrecht Kálmán
(1889-1936) paleontológus, ornitológus; a Nem
zeti Múzeum őslénytárának vezetője 1919-ig. 
A Tanácsköztársaság bukása után állásától meg
fosztották. 1926: magántanár, majd Pécsett egy. 
oktató. Nemzetközi hírű kutatója volt a madarak 
őslénytanának, s a tudomány népszerűsítésében 
is nagy szerepe volt. A Búvár c. lapot ő indította 
meg.
lamináris áramlás
réteges áramlás-».
Lancelot
[lenszö-] az Arthur király mondakörében a kerék
asztal egyik lovagja: kiváló hős, örök lovagi sze
relme Arthur király neje, Guinevere [gvinöver],
lánchíd! csata
1918. október 28-án nagy tömeg tartott a Várba, 
hogy kieszközölje a Nemzeti Tanács kormányá
nak megalakítását; a Lánchídnál azonban a rend
őrség kordont vont, a tömeg közé lőtt. öt ember 
meghalt; másnap a munkások általános sztrájk
kal tiltakoztak a vérfürdő ellen. A ~ az őszirózsás 
forradalom-» előkészítője volt. 
lánckonformáció
bioi. térszerkezet, a fehérjék-» vagy a nukleinsa- 
vak-» térbeli elrendeződése, amely döntően 
meghatározza a molekula tulajdonságait.
láncreakció
folyamat, amelynek eredménye elősegíti a folya
mat erősödését. Atomreaktorokban a neutronok
ra épülő láncreakciót valósítják meg. Neutronnal 
létrehozott maghasadás során egynél több új ne
utron keletkezik, ezek újabb maghasadásokat 
hozhatnak létre, s így a láncreakció alapfeltétele 
teljesül. Azok a neutronok, amelyek nem hoznak 
létre újabb maghasadást, a láncreakció szem
pontjából elvesznek. Atomreaktor tervezésekor 
fontos ezeknek a veszteségeknek a figyelembe
vétele (-»sokszorozási tényező).
Länderer Lajos
(1800-1854) nyomdász, könyv- és lapkiadó; 1824- 
től vezette a nemzedékek óta a család kezén lévő 
pesti nyomdát (az alapító L. Sebestyén 1724-ben 
telepedett Pestre). Jó kapcsolatokat tartott fenn a 
reformkori írókkal, de a titkosrendőrségnek is tett 
szolgálatokat, ezért engedélyezték Pesti Hírlapja 
szerkesztőjéül Kossuthot. 1848. március 15-én az 
ő sajtóin nyomták a Nemzeti dalt.
Länderer Mihály
(1760-1807) nyomdász, a magy. jakobinusok egyi
ke. A családi nyomdában tanult, de 1790-ben ön
állósította magát, s egyebek közt névtelen politi
kai röpiratok nyomását is vállalta. Martinovics 
szervezetének tagjaként 1795-ben bíróság elé ál

lították, s halálra, majd kegyelemből börtönre ítél
ték. 1805-ben szabadult, de már évekkel előbb 
megháborodott kufsteini börtönében.
Landler Jenő
(1875-1928) jogász, munkásmozgalmi vezető; 
munkásszervezetek ügyvédje, majd 1908-tól 
SZDP-tag, baloldali vezető. 1918 végén a munkás
pártok egyesülésének híve, majd népbiztos, a 
vörös hadsereg főparancsnoka volt. A bukás után 
Bécsben a KMP egyik vezetője, szervezte az 
emigrációt és a hazai illegális munkát, szerkesz
tette a Proletár c. lapot. Hamvai a Kreml falában 
nyugszanak.
Landsteiner, Kari
(1868-1943) osztrák származású amerikai orvos, 
az ember AB0 vércsoportrendszerének felfede
zője.
Langerhans-szigetek
bioi. a gerinces állatok és az ember hasnyálmiri
gyében szigetszerűen elhelyezkedő belső elvá
lasztásé mirigysejtcsoportok, melyek inzulint-» 
és glukagont-* termelnek.
Lányi Sarolta
(1891-1975) költő, L. Ernő zeneszerző lánya, Czó- 
bel Ernő felesége. Szabadkán tanult, hamarosan 
a Nyugat közölte verseit; férjével együtt Szabó 
Ervin köréhez, majd a Galilei-körhöz tartozott. 
1922-ben férjét követte Moszkvába. Az Új Hang 
munkatársa volt. 1946-ban hazatért, 1950-től az 
Irodalmi Újság munkatársa; számos kötete, mű
fordítása jelent meg.
Lányi Viktor
(1889-1962) zeneszerző, műfordító; Budapesten 
tanult, s már diákkorában a Nyugat zenekritikusa 
volt. 1910-től a Pesti Hírlap munkatársa; kiállt a 
Tanácsköztársaság mellett, ezért utána börtönt 
szenvedett. Sok lap közölte zenekritikáit, számos 
opera szövegkönyvét, neves írók munkáit is fordí
totta. Az Operakalauz, a Hungária zenei lexikon 
szerkesztője volt.
Lao-ce
(i. e. kb. 604-518 után) kínai filozófus; tanításai, 
amelyek Az erény ösvénye c. könyvben vannak 
összefoglalva, a szabad akaratot és az erkölcsi 
felelősséget, a jóindulatot, jótékonyságot s az 
erényt hirdetik. E tanok alkotják a Tao vallás alap
elveit, 
lap
poliéderé: a poliédert határoló sokszögtartomá
nyok (élekkel már nem bonthatók tovább).
láperdő
bioi. intrazonális, a lefolyástalan, talajvizes terü
leteken tenyésző erdő, melynek fő állományalko
tója a bokorfüzes társulás, vmint az éger és oly
kor a nyír. Aljnövényzetét mocsári növények és 
nedvességkedvelő lágyszárúak alkotják.
Laplace, Pierre Simon
[-lasz -er szí-] (1749-1827) fr. csillagász, matema
tikus; 1796: afr. Akadémia tagja, 1817: elnöke. Az 
égi mechanika c. könyve, a Naprendszer eredeté
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re vonatkozó számításai (Kant— elmélet), a Ju
piter és a Szaturnusz keringési szabálytalansá
gainak felfedezése tette világhírűvé.
laposférgek
bioi. ősszájú, kétoldalién szimmetrikus, ragadozó 
vagy élősködő állatokból álló féregtörzs. Végbél
nyílásuk nincs. Osztályok: örvényférgek, szívófér
gek, galandférgek.
láprét
bioi. lefolyástalan, pangóvizes területeken, az 
egykori láperdők-» helyén fátlan társulás. Alko
tói: mohák (tőzegképződés), sások, kékperje.
lapszög
1. egy egyenes által határolt két félsík a teret két 
részre vágja. Egy ilyen térrészt lapszögnek neve
zünk. 2. poliéderé: az a közös élben találkozó 
lapok által bezárt lapszög, amely tartalmazza a 
poliédernek az él közelében levő pontjait, 
lares
[-esz] (tsz.) a római család védőszellemei, akik 
azonban a penatesekkel-» ellentétben nem a 
házban, hanem azon kívül oltalmazták a család 
érdekeit, vagyonát.
La Rochefoucauld, François 
herceg [rosfukó franszoá] (1613-1680) fr. író; pá
rizsi szalonját felkeresték kora nagy szellemei, 
így Molière, Racine stb. Hírnevét az általa közzé
tett Maximák (szellemes mondások) (1665) bizto
sították, amelyek mély iróniával mutatják be kora 
előkelő társadalmát.
I’art nouveau
(új művészet) -»szecesszió, (fr.)
l'art pour l’art
[lar pur lar] „a művészetért való művészet" ; mű
vészeti irányzat a 19. sz. utolsó évtizedeiben, 
amely úgy vélte, hogy magával a szépséggel, a 
tökéletes műalkotással, s nem tartalmi eszközök
kel kell elérni a mű erkölcsi hatását, igazság-ke
resését. Némelyek azonban „öncélú művészetet" 
értettek a ~on. (fr.)
Laskai Osvát
(kb. 1450-1511) ferences szerzetes, író; Temes
vári Pelbárt tanítványa, a hazai obszerváns (szi
gorúbb szabályzatú, teljes szegénységet vállaló) 
ferences irányzat kiváló prédikátora. A pesti 
rendház és a tartomány főnöke 1497-től, a feren
ces krónika vezetője, az obszerváns szabályok 
összeállítója volt. Tanítványai közül került ki az 
1514-es parasztfelkelés sok szervezője.
Lassalle, Ferdinand
[lasszal] (1825-1864) ném. munkásvezér, szocia
lista teoretikus; ifjan elvállalta egy meghurcolt 
előkelő asszony védelmét. 1848-ban a forradalom 
egyik harcosa: ezért be is börtönözték; a liberális 
Haladó Párt ellen agitálva 1863-ban megszervez
te az első ném. munkás tömegpártot, az Általános 
Német Munkásegyletet, amelynek nálunk is nagy 
hatása volt. Párbajban halt meg.
László
(1377-1414) nápolyi király, Nápolyi László néven

magy. trónkövetelő, II. (Kis) Károly fia. A magy. 
trónra bejelentett igényét 1403-ban próbálta érvé
nyesíteni: Zárában partra szállt, s megkoronáz
tatta magát. Zsigmond híveivel szemben azonban 
alul maradt, s elhagyta az országot, de Dalmáciát 
100 000 aranyért eladta Velencének. Itáliában 
mint nápolyi király ügyes uralkodónak bizonyult. 
László, I. Szt.
(1040-1095) magy. király (ur. 1077-1095); I. Béla 
fia, bátyja, I. Géza örököse a trónon. Lánya, Piros- 
ka-lréné Komnenosz János bizánci császár fele
sége lett. ~ a kunok elleni mogyoródi csata hőse 
volt; a harc jelenetei a templomfestészet elterjedt 
témái. Horvátországot a magy. koronához csatol
ta. Mint a váradi püspökség alapítóját Nagyvára
don temették el; szentté avatták 1192-ben. 
László, II.
(1131-1163) magy. király (ur. 1162-1163); II. Béla 
második fia volt, s bátyja, II. Géza halála után 
annak fiával, a későbbi III. Istvánnal szemben, 
Mánuel bizánci császár segítette trónra. Lukács 
esztergomi érsek azonban átok alá vette, így a 
kalocsai érsek koronázta meg rövid uralmára. 
László, III.
(1199-1205) magy. király (ur. 1204-1205), Imre 
király fia. A csecsemőként megkoronázott ~t ap
ja halála után anyja, a gyermek nagybátyja, And
rás elől külföldre menekítette, ám korai halála 
András királlyá koronázása elől elhárította az 
akadályokat.
László, IV.
Kun (1262-1290) magy. király (ur. 1272-1290); V. 
István fia kun feleségétől, Erzsébettől. Szívesen 
tartózkodott a nem sokkal korábban betelepült 
kun alattvalói közt (ezért nevezik Kun Lászlónak 
is). Uralma alatt a tartományurak hatalma tovább 
erősödött a központi hatalom rovására; a még 
pogány kunokra hiába próbált támaszkodni. 
A Habsburgok uralmát megalapozó morvamezei 
csatában Habsburg Rudolf oldalán harcolt. 
László, V.
(1440-1457) magy. és cseh király; mint Albert 
király utószülött fiát néhány hónaposán koronáz
ták meg, de nagybátyja, III. (Habsburg) Frigyes 
gyámsága, majd Ciliéi Ulrik nevelése alatt nőtt 
fel. A Hunyadi család ellenfeleként Hunyadi Lász
ló kivégzésével (1457) bosszulta meg Ciliéi meg- 
öletését; az általános felháborodás elől Prágába 
menekült. Pestisben, hirtelen halt meg. 
lat
régi súlymérték 1. 1/32 font-». 2. nemesfémek 
mérésénél 1/16 márka-». 3. ezüst finomságának 
jelzése: a 12 latos ezüstben 12/16 rész ezüst, s 
4/16 rész értéktelen fém (pl. réz) van.
Latabár Árpád
(1903-1961) színművész, a nagy színészdinasztia 
ősének, L. Endrének dédunokája; először ipar
művésznek készült. A Várszínházban, a Király 
Színházban, majd az Operettszínházban, továbbá 
testvérével, L. Kálmánnal együtt sok külföldi szín
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pádon is nagy sikerrel játszott komikus szerepek
ben. Volt, hogy apjukkal, id. L. Árpáddal, s testvé
rével együtt három L. játszott egy darabban.
Latabár Kálmán
(1902-1970) színművész; minden őse színész 
volt. Budapesten tanult, s 1922-től itteni színhá
zakban lépett fel ; 1927-1933 közt fivérével, L. Ár
páddal külföldön turnézott. Hazatérve újra buda
pesti színpadokon játszott, 1937-től filmekben is. 
1945 után az Operettszínház tagja volt. Egyéni 
humora felnőttek, gyermekek kedvencévé tet
te; az egyik legnépszerűbb magy. filmkomikus 
volt.
Latlnka Sándor
(1886-1919) munkásmozgalmi vezető; mint vas
munkás középiskolát végzett, majd Párizsban 
dolgozott 1909-ben: ott lett szocialista. Hazatérve 
az SZOP, a Galilei-kör tagja. 1919 elején már a 
KMP tagjaként lefoglalta a somogyi Esterházy- 
birtokot. Március után megyei direktóriumtag, 
kormányzótanácsi biztos; a Tanácsköztársaság 
bukása után tiszti különítményesek kegyetlenül 
meggyilkolták.
Latlnovits Zoltán
(1931-1976) színművész; szakmunkásnak majd 
mérnöknek tanult, közben műkedvelő színjátszó 
volt. 1956-tól Debrecenben segédszínész, tehet
sége folytán hamarosan vezető színész, majd Bu
dapesten a Vígszínház s a Thália művésze. 
Veszprémben rendező (1971). Már súlyos bete
gen az Operettszínházban játszotta utolsó szere
pét. Számos filmszerepben is kiváló alakítást 
nyújtott, 
látlelet
hivatalos célra, sérülésről kiállított orvosi bizo
nyítvány.
látóbíbor
-»rodopszin.
látóideg
bioi. a II. agyideg, melyet a szem ideghártyája 
dúcsejtjeinek axonjai alkotnak. A ~ az ingerüle
tet a szemből a talamuszig-» vezeti. A talamusz 
előtt kereszteződik.
látókereeztezödés
bioi. a szemből jövő kétoldali látóideg az agyala
pon, még a talamuszba való belépés előtt keresz
teződik. A bal szem bal látóteréből és a jobb szem 
jobb látóteréből jövő rostok nem kereszteződnek. 
A ~ miatt mindkét nagyagyfélteke látóközpontjá
ba-» mindkét szemből érkezik ingerület, 
látóközpont
bioi. a látóingerületeket feldolgozó agykérgi terü
let. Embernél a nyakszirtlebenyben található.
látópálya
bioi. a köztiagy-» talamusza-» idegsejtjeinek 
nyúlványai által alkotott pálya-», mely a látóinge
rületet a talamuszból a nagyagyféltekék látóköz
pontjába-» vezeti.
látószög
adott egy AB szakasz és egy P pont, amely nem

végpontja a szakasznak. Az APB szöget az AB 
szakasz látószögének nevezik.
látótérkiesés
a látórendszer betegségei, sérülései miatt kiala
kuló látászavar. Több fajtája van. A glaukómás-» 
vagy ideghártya-elfajulásos beteg látótere körkö
rösen nem éri el a normális látótér határait, ext
rém esetben úgy lát, mintha kulcslyukon nézne. 
(Látótérszűkület, csőlátás.) A látóideg-» vagy a 
látópálya-» különböző sérülései (daganatok, vér
zések) miatt a beteg vagy csak jobbra, vagy csak 
balra, esetleg csak oldal felé vagy előre lát. 
látszólagos kép
(virtuális kép) olyan optikai leképezésnél keletke
zik, amikor a megtört (ill. visszavert) fénysugarak 
csak a visszafelé történő meghosszabbításnál 
metszik egymást.
Lauka Gusztáv
(1818-1902) író, humorista; Pesten, Máramaros- 
szigeten tanult, írnok majd segédszerkesztő volt, 
1848-ban a Honvédelmi Bizottmány jegyzője, 
majd belügyminisztériumi titkár. 1848-ban indítot
ta az első magy. élclapot, a haladó szellemű Cha- 
rivarit [sarivari]. Világos után bujdosott, majd újra 
tisztviselő; könnyed, humoros írásai nagy nép
szerűséget szereztek számára, 
lavina
hógörgeteg; magas hegységekben a hóhatár-» 
feletti hó (porhólavina), vagy a hólével átitatott 
nehéz hótömeg megcsúszva egyre több havat, de 
felszíni kőzettörmeléket is magával görgetve a 
völgy felé zúdul, s élőlényeket, de nagy házakat 
stb. is elsodor. Kőkerítésekkel igyekeznek kelet
kezését meggátolni, (lat.)
Lavoisier, Antoine Laurent
[lavoazié -án lo-] (1743-1794) fr. tudós; a flogisz- 
ton-elmélet-» megdöntésével a modern kémia 
megalapozója lett. Az oxigén egyik felfedezője 
volt. 1794-ben az államkincstár biztosa lett, ké
sőbb a forradalmi törvényszék halálra ítélte, és 
lefejezték.
Lawrence, David Herbert
[lórensz dévid-hörbört] (1885-1930) ang. író; a 
viktoriánus hagyománnyal szembefordulva regé
nyeiben (Fiúk és szeretők, 1913, A szivárvány, 
1915, Lady Chatterley szeretője, 1928) szókimon
dóén írta le hősei szerelmi életét. A természethez 
és a természeteshez való visszatérést hirdette. 
Lawrence, Thomas Edward 
[lorensz -masz] (1888-1935) ang. író, katonatiszt; 
múzeumi régészként ar. országokban dolgozott, 
és az első világháborúban titkos küldetésben fel
lázította a szíreket a tör. uralom ellen. Az arabok 
közti élményeit A bölcsesség hét pillére c. nagy 
terjedelmű könyvben (1926) foglalta írásba. 
Lázár
1. Jézus Krisztus környezetének tagja, akit a Bib
lia szerint Jézus négy nappal halála után („már 
szaga volt") feltámasztott. 2. egy másik evangéli
umi példázatban Lázár szegény, fekélyes koldus,
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aki a gazdag ember háza előtt hever, de annak 
lakomájából nem részesül. Haláluk után viszont 
~ Ábrahám kebelére került, a gazdag ember 
pedig a pokolra.
Lázár György
(sz. 1924) magyar miniszterelnök (1975-1987).
Lázár Vilmos
(1815-1849) honvéd ezredes, az aradi tizenhár
mak egyike ; mint császári tiszt lépett át a honvéd
séghez, ahol századosi, őrnagyi, majd ezredesi 
rangban szolgált. A világosi fegyverletétel után őt 
is halálra ítélték; a börtönben megírta emlékezé
seit.
lazító állapot
a kötő állapottól-» lényegesen különböző mole
kulaállapot. Ebben az állapotban az elektron 
energiája magasabb, mint atomállapotban, ezért 
csak teljesen betöltött kötőállapot esetén kény
szerül ide elektron a Pauli-elv-» miatt. Lazító álla
potban az atommagok között csomó van az álla
potfüggvényben, 
lazító molekulapálya 
-»lazító állapot 
LCD
(= Liquid Crystal Display) [el-cé-dé; likvid krisz- 
tál diszplé] műsz. folyadékkristályos kijelző-».
lebegés
két harmonikus rezgés-» szuperpozíciójánál ak
kor jön létre lebegés, ha a két rezgés frekvenciája 
csak nagyon kicsit tér el egymástól. Lebegésnél 
az eredő rezgés amplitúdója-» periodikusan vál
tozik. A változás frekvenciája a két rezgés frek
venciakülönbsége, 
lebenyek
bioi. az agykéreg részei (homlok~, fali~, halán
ték^, nyakszirt-~).
lebontófolyamatok
bioi. az intermedier anyagcserének-» azok az 
energiafelszabadulással járó folyamatai, melyek 
a bonyolult szerves makromolekulákat egysze
rűbb molekulákká alakítják.
lebontogatás
az elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek meg
oldásának egyik lehetséges módszere. Lépésről 
lépésre következtetünk az ismeretlen értékére.
PL:

2x + 6

2

2x + 6 = 10,

2x = 4, 

x = 2.

lebontó szervezetek
bioi. heterotróf szaprofita szervezetek, melyek az 
elpusztult élőlények testanyagát ásványi anya

gokká alakítják, mintegy visszavezetik az anyag- 
forgalomba, amivel a termelő szervezetek szá
mára ezeket az anyagokat újra felvehetővé te
szik. (Egyes baktériumok, moszatok, gombák.)
Lebstück Mária
[lébstük] (1830-1892) honvédtiszt; a zágrábi szü
letésű ~ a bécsi forradalom barikádjain küzdött 
1848-ban; 1848 októbere után belépett a Mo.-on 
harcoló ném. légióba. A kápolnai csatában meg
sebesült, hadnaggyá, majd a Miklós-huszároknál 
főhadnaggyá léptették elő. Férje Jónák József 
tüzér őrnagy volt. A világosi fegyverletétel után 
Aradon bebörtönözték.
Lechner Ödön
(1845-1914) építőművész; Berlinben tanult, s 
Franciaországban műemlékek restaurálásával 
foglalkozott, majd itthon előbb historizáló, majd a 
népi díszítéselemeket bőven alkalmazó szecesz- 
sziós stílusban épített középületeket, lakóháza
kat. Fő művei: a szegedi s a kecskeméti Városhá
za, Budapesten az Iparművészeti Múzeum, a Pos
tatakarékpénztár. Kedvelte a színes kerámia épü
letdíszeket.
Le Corbusier
Charles Edouard Jeanneret Gris (1887-1965) 
francia építőművész, a modern európai építészet 
legnevesebb alkotója.
LED
(= Light Emitting Diode) [led; lájt em.- diód] 
műsz. fénykibocsátó dióda-».
Léda
1. a gör. mitológiában Helénének-», Kasztórnak 
és Polüdeukésznak-», valamint Klütaimnésztrá- 
nak az anyja; a gyermekek apja pedig Zeusz, aki 
a vonakodó Lédát hattyú képében tette asszonyá
vá. Léda aztán tojásokat hozott a világra, s ezek
ből keltek ki a gyermekek. 2. az ifjú Ady Endre így 
nevezte verseiben asszonyát, Diósy Ödönné Brüll 
Adélt (1872-1934), annak keresztnevét megfordít
va.
Lederer Emma
(1897-1977) történész; Budapesten végzett 
(1923), s a középkori gazdaság- és művelődéstör
ténet kérdéseit kutatta, ezekről több könyvet is írt. 
Haladó nézeteiről volt ismert. 1945 után egy. ta
nár, tanszékvezető (1950-1969) volt, s társada
lomtörténettel, historiográfiával foglalkozott, 
legális
mn. törvényes, a törvényeknek megfelelő, (lat.) 
Leeuvenhoek, Antony van 
(1632-1723) holland posztókereskedő, amatőr ter
mészetkutató. 1673-ban 270-szeres nagyítású 
mikroszkóppal felfedezte a hímivarsejteket. Meg
figyelte a baktériumokat és az emberi vörösvér- 
sejteket is. A mai értelemben vett mikroszkóp 
felfedezőjének tekinthető, mivel először használt 
repedésmentes üvegből készült, aprólékosan csi
szolt lencséket, 
légcsere
bioi. a friss, oxigénben gazdag, szén-dioxidban
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szegény levegő bejuttatása a légzőszerv belsejé
be, és innen az elhasznált levegő kijuttatása a 
légkörbe.
légcsőrendszer
bioi. a rovarok légcsőszervrendszere. Dúsan el
ágazó csőrendszer, mely egészen a sejtekig ve
zeti a levegőt. A ~ben a levegő a tor és potroh 
izomzatának összehúzódása és elernyedése kö
vetkeztében áramlik, 
legelő elkülönítés
az eredetileg az egész falu közös legelőjéből a 
18. sz. végén sokfelé a földesurak a magukra eső 
részt kihasították, valójában a falutól elvették. Ez 
sok vitára, pereskedésre adott okot.
legelőváltó rendszer
a legelő egy részét felszántják, és addig művelik, 
amíg ki nem merül. Akkor újra legelőként hasz
nálják, és másik területet szántanak fel. A munka- 
igényes szántás így kevesebb, mert a már fel
szántott föld könnyebben művelhető, -»vetésfor
gó.
legenda
tkp. „elolvasandó”; középkori egyházias irodalmi 
műfaj : az egyes szentek története, amelyet ünne
pük napján a papok, szerzetesek elolvastak, (lat.)
Legfelsőbb Bíróság
a bírósági gyakorlat irányítása és egységesítése 
érdekében kötelező irányelveket és elvi döntése
ket hozhat.
léghajó
-»hőlégballon.
léghajszálcsövek
a madarak tüdejének felületnagyobbító szervecs- 
kéi. A ~ben bonyolódik le a gázcsere (külső lég
zés-»).
léghólyagocskák
felületnagyobbító szervecskék a hüllők, az emlős
állatok és az ember tüdejében-». Felületük a 
légzőfelület; ezen keresztül bonyolódik le a kül
sőlégzés-».
legitimista
mn. 1. a törvényes uralkodó híve (szemben a 
trónkövetelőével). 2. 1919 után Mo.-on: a Habs
burg uralkodó visszahelyezésének híve. (lat.) 
legkisebb közös többszörös 
két vagy több egész szám ~-e az a legkisebb 
pozitív egész szám, amelynek az adott számok 
mindegyike osztója: a és b számok ~-ének jele 
[a, b]. Pl. [24, 10] = 120. 
legmagasabb (maximált) ár 
árhatóság által megállapított ártól a felek csak 
lefelé térhetnek el. 
legnagyobb közös osztó
két vagy több egész szám ~-ja az a legnagyobb 
egész szám, amely az adott számok mindegyiké
nek osztója. Az a és b egész számok legnagyobb 
közös osztója (a, b). Pl. (36, 22) = 2.
légnyomás
a földfelszín egységnyi felületére eső levegősúly; 
átlagos értéke a tenger szintjén 1011 millibár

(hektopaszkál)Zcm2. A földfelszíntől emelkedve 
(magas hegyen, repülőgépen) a ~ alacsonyabb, 
mély helyen (bányában stb.) magasabb a felszí
nen megszokottnál ; az időjárással is változik.
légzés
bioi. az anyagcsere életjelenségét megvalósító 
életműködések egyike, melynek során a szerve
zetek felveszik az oxigént, ennek segítségével 
sejtjeikben biológiai oxidációt-» folytatnak, majd 
leadják a környezetükbe a keletkezett széndioxi
dot.
légzési levegő
a nyugodt légvételek esetén be-, ill. kilégzett leve
gő mennyisége. Embernél kb. 500 ml.
légzési perctérfogat
az egy perc alatt a tüdőben cserélődő levegő 
mennyisége térfogategységben. A percenkénti 
légzésszám és a légzési levegő-» szorzata. Em
bernél nyugodt légzés esetén kb. 8 I.
légzőizmok
hüllőknél és madaraknál a bordaközti izmok, em
lősöknél és az embernél a bordaközti izmok és a 
rekeszizom, melyek tágítják és szűkítik a mell
üreget.
légzőközpontok
magcsoportok a nyúltagyban-» és az agytörzsi 
hídban-», melyek a belégzést és a kilégzést sza
bályozzák.
légzőmozgás
a légcseréhez-» szükséges izomműködés.
Lehár Ferenc
(1870-1948) zeneszerző, karmester; apja katona
karmester volt. ~ Komáromban született, s Bu
dapesten tanult, bár egyébként a bécsi iskolához 
tartozott, ö maga is katonakarmester volt 1890- 
től; első, nagy sikerű operettje, a Bécsi asszo
nyok bemutatása (1902) után zeneszerző- és kar
mesterként Bécsben, Berlinben, 1945 után Zü
richben élt. Világhírű operettjeivel a bécsi isk. 
megújítója volt. Talán legismertebb müve A mo
soly országa (1929).
Leibniz, Gottfried Wilhelm 
(1646-1716) ném. filozófus, matematikus. Foglal
kozott kombinatorikával, bevezette a determi
náns fogalmát, vizsgálta a szakaszos tizedestör
teket. Mechanikus számológépe elvégezte a négy 
alapműveletet; a kettes számrendszerbeli számí
tás feltalálója, a ma is használatos műveleti jelek 
bevezetője. A differenciál- és integrálszámítás 
egyik kidolgozója.
Leiningen-Westerburg Károly 
gr. (1819-1849) honvéd tábornok, az aradi tizen
hármak egyike; a ném. eredetű császári katona
tiszt 1848-ban a honvédséghez lépett át, s nagy 
bátorságával tűnt ki a délvidéki harcokban. 1849 
márciusában dandárparancsnok és ezredes, júli
us 1-jén tábornok; a következő napon kiverte 
Szőnyből az ellenséget. A világosi fegyverletétel 
után halálra ítélték.
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lejtösztyepprét
bioi. vastag és humuszban gazdag talajborítottsá- 
gú sziklás alapkőzeteken kialakuló fajgazdag, fát- 
lan társulás.
Lékai János
(1897-1925) újságíró, a KMP harcosa; a Galilei
kor, majd a háború alatt az antimilitarista mozga
lom résztvevője. A háború végén merényletet kí
sérelt meg Tisza István ellen ; a börtönből a forra
dalom szabadította ki. A KMP egyik alapítója, 
1919 elején az Ifjú Proletár szerkesztője, a Ta
nácsköztársaságban a KIMSZ titkára. Emigráció
ban, az amerikai Új Előre szerkesztőjeként halt 
meg.
leképezési törvény
a lencsék, gömbtükrök fókusztávolságát, tárgy- 
és képtávolságát összekapcsoló összefüggés. 
Vékony lencsék és gömbtükrök esetén a fókusztá
volság-» reciproka egyenlő a képtávolság-» re- 
ciprokának és a tárgytávolság-» reciprokának 
összegével. A kifejezésben a fókusztávolság po
zitív előjellel szerepel, ha domború lencséről 
vagy homorú tükörről, és negatív előjellel, ha 
homorú lencséről vagy domború tükörről van szó. 
lektűr
szórakoztató olvasmány (ált. színvonalas, de 
könnyed műfajú könyv), (fr.)
lélektan
pszichológia, a lelki jelenségekkel foglalkozó tu
domány.
lélekvándorlás
vallási elképzelés; a lélek a halál után új testbe 
költözik: a brahmanizmus-» ~-tana szerint az 
élet során tanúsított erényes vagy bűnös maga
tartás jutalmául vagy büntetéseképpen az élők 
ranglistáján alacsonyabb vagy magasabb fokon 
álló lénybe. Az újjászületések végtelen láncából 
nem lehet kiszabadulni, -»buddhizmus.
Lemberg
(ma: Lvov) város a régi Galíciában; az első világ
háború elején, 1914. szeptember 6-11 közt a cári 
hadsereg itt mért vereséget az osztrák-magyar 
seregekre; a továbbnyomuló orosz csapatok ha
marosan benyomultak a Kárpátokba, s október 
4-én elfoglalták Máramarosszigetet. (-»Limano- 
va.)
lemezek
geol. -»kőzetlemezek.
lemezjátszó
a hanglemezre mechanikai jelként rögzített zene
V. szöveg lejátszására alkalmas készülék. Részei 
a hanglemezt egyenletesen forgató mechanikai 
szerkezet, valamint az elektromechanikai átalakí
tó, a hanglemez barázdáit letapogató tű és az 
elektrodinamikus v. piezoelektromos kristály 
hangszedő, 
lemeztektonika
geol. a Föld felszínének kialakulásával, fejlődésé
vel foglalkozó elmélet, -»kőzetlemezek.

lemures
fn., tb. [lemurész] azoknak az ősöknek a gonosz 
és bosszúálló szellemei a rómaiaknál, akikről a 
hálátlan utódok megfeledkeznek; v.ö. manes-» 
(lat.)
Lénárd Sándor
(1910-1972) orvos, irodalmár; szüleivel 1918-ban 
Ausztriába települt, majd 1938-ban, már orvos
ként, Olaszországba. Ott kapcsolatban volt az el
lenállással is. 1951-ben Brazíliába költözött, s or
vosként dolgozott. Közben magyarul, németül, 
olaszul, latinul írt és fordított. Amerikában egy.- 
en tanított latint-görögöt. Regényeit, elbeszélése
it gondolati mélység jellemzi, 
lencse
optikai leképező eszköz. Homogén átlátszó kö
zegből két gömbfelülettel kivágott darab. 
A gömbfelületek elhelyezkedésétől és sugarától 
függően kétfajta lencsét különböztetünk meg: ho
morú és domború lencsét. A domború (konvex) 
lencsét gyűjtő-, a homorú (konkáv) lencsét szóró
lencsének is nevezik, mert párhuzamos fénynya
lábból az első összetartó, a második széttartó 
nyalábot csinál.
Lend-Lease
[líz] 1941. márciusi amerikai törvény, amely lehe
tővé tette, hogy az elnök belátása szerint bocsás
son szövetségesei rendelkezésére a háborúhoz 
szükséges anyagokat, termékeket. Ennek alapján 
Anglia, majd a SZU is amerikai hadianyagokat 
kapott, (ang.)
Lendvay Márton
(1807-1858) színművész, a reformkori magy. szín
játszás kiváló személyisége. írnokként műkedve
lő előadáson lépett fel először, aztán vándorszí
nész, vidéki együttesek tagja, 1837-től az akkor 
megnyíló Nemzeti Színház tagja volt; színpadán 
ő ejtette ki az első szót. A tragédiától a bohózatig, 
prózai és énekes darabokban egyaránt kiváló 
volt; kitűnő Shakespeare-színészként emlegetik, 
lengésidő
-»inga lengésekor egy -»periódus (oda- és visz- 
szalengés) ideje.
Lengyel Gyula
(1888-1941) közgazdász, pénzügyi népbiztos; if
jan a Kereskedelmi Akadémia tanára, a SZPD, 
tanítómozgalom résztvevője. 1919 elejétől a KMP 
tagja, majd népbiztos, a Népgazdasági Tanács 
elnöke. A Tanácsköztársaság bukása után Bécs- 
ben, Berlinben, 1930-tól Moszkvában élt, a külke
reskedelem egyik vezetője volt. Számos cikket, 
elméleti tanulmányt írt. 1937-ben letartóztatták; 
törvénysértés áldozata lett.
Lengyel József
(1896-1975) író; 1916-tól Kassák köréhez tarto
zott. A KMP alapító tagja, 1919-ben az Ifjú Proletár 
szerkesztője. 1930-ig Bécsben, ezután Berlinben 
a Szakszervezeti Internacionáléban dolgozott, 
majd Moszkvában élt, 1938-1947: koholt vádak 
alapján börtönben volt, 1949-1955: számüzetés-
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ben élt. Rehabilitálva Budapestre költözött. Szá
mos kitűnő, megrázó írásban dolgozta fel a közel
múltat.
lengyel légió
a magy. szabadságharc seregében küzdő lengye
lekből alakult 1848. november 18-án; hősiesen 
küzdött a magy. ügyért. Parancsnoka Józef Wy- 
socki [józef viszocki] őrnagy volt.
Lengyel Menyhért
(1880-1974) drámaíró; Kassán írta első darabját, 
majd ennek sikere után — már Budapesten — a 
másodikat. 1909-ben mutatta be a Vígszínház a 
Tájfunt, amely világsiker lett. A háború alatt 
Svájcban élt. Szövegkönyvet írt Bartók Csodála
tos mandarinjához, számos darabja lett nemzet
közi siker. 1937-től Amerikában, a 60-as évektől 
Rómában élt, de hetekkel halála előtt hazatért, 
lengyel szabadságharc
1830-1831; a dekabristáknak-* a kongresszusi 
Lengyelország-* egyes köreivel való kapcsolata 
miatt a cári hatalom megnyirbálta a lengyel alkot
mányt, s ez vezetett a varsói felkeléshez-* ; a 
kezdeti sikereket a cári hadsereg győzelmei kö
vették. A ~ két fő pártja és a jobbágyság közti 
véres összeütközések siettették a bukást, amely 
után az országot tartományként kormányozták. 
Lenhossék József
(1818-1888) magyar anatómia professzor. Jelen
tős eredményeket ért el az agyvelő és a gerincve
lő kutatásában. Először írta le az agytörzsi háló
zatos állományt.
Lenhossék Mihály
(1863-1937) magyar anatómia professzor. A neu- 
rotan, az idegsejtek közötti megszakított kapcso
lat (kontiguitás) számos bizonyítékát szolgáltatta. 
Tagadta az Apáthy István által feltételezett neuro- 
fibrillumok szerepét az ingerületvezetésben.
A tudomány később Lenhossék Mihály álláspont
ját igazolta.
Lenhossék Mihály Ignác
(1773-1840) orvos, országos főorvos; a pesti egy 
en tanult, a pesti, majd a bécsi egy-en oktatott. 
1825-től országos főorvos, a Helytartótanács ül
nöke; ő rendelte el a himlő elleni védőoltásokat, 
s részt vett az 1831. évi kolerajárvány leküzdésé
ben. Fia, L. József és unokája, L. Mihály is kiváló 
orvosprofesszor volt.
Lenin, Uljanov, Vlagyimir lljics 
(1870-1924) az SZK(b)P vezetője, a Szovjetunió 
megalapítója; ifjú korától részt vett a forradalmi 
mozgalomban, amiért börtön, száműzetés, emig
ráció részese volt. Külföldön alakította meg a 
szocialista párt bolsevik frakcióját; ennek élén 
1905-ben, majd 1917-ben is forradalomra vezette 
a tömegeket. Az okt. forr. győzelme után az új 
állam kialakítója volt.
Lenkei János
(1807-1850) honvéd tábornok; a császári Wurt- 
temberg-huszárok századosaként századát bra
vúros módon hazavezette Galíciából, s 1848 októ

berében csatlakozott velük a honvédséghez. Ez
redparancsnok, majd tábornok lett, a világosi 
fegyverletétel után Aradon a többi honvéd tábor
nokkal együtt bíróság elé állították, de mivel bör
tönében megtébolyodott, nem ítélték halálra.
A börtönben halt meg. 
lényegesen különböző állapotok 
két állapot lényegesen különbözik, ha állapot- 
függvényeik szorzatának egész térre vett össze
ge zérus. Ilyenek pl. a térben teljesen elkülönült 
állapotok vagy a különböző számú vagy alakú 
csomót tartalmazó állapotok. A lényegesen kü
lönböző állapotok a mikrofizikai rendszer egy
mástól független szabadsági fokait-* jelentik, 
lenyomatok
lágytestű őslények, levelek stb. nyomai a kőze
tekben.
Lenz-törvény
az indukált áram iránya mindig olyan, hogy aka
dályozza az őt létrehozó hatást. 1. Mágneses tér
ben mozgó vezetékre ható erő mindig a vezeték 
sebességével ellentétes irányú 2. időben változó 
mágneses térbe helyezett vezető keretben olyan 
irányú áram indukálódik, amelynek mágneses te
re ellentétes irányú az őt keltő mágneses fluxus
változással, 
leolvasás 
-^transzláció.
Leonardo da Vinci
[-esi] (1452-1519) minden idők egyik legsokolda
lúbb lángesze, reneszánsz művész; mint festő lett 
világhírű (pl. Mona Lisa), de mint szobrász, felta
láló mérnök, zenész és zeneszerszám-készítő is 
dolgozott, s egy időben udvari ceremóniamestere 
volt a milánói hercegnek; Cesare Borgia katonai 
mérnöke volt 1502-től. Tanítványa volt Raffaelo, 
fra Bartolomeo és több más kiváló festő. 
Leoncavallo, Ruggiero
[-ka- -dzsiero] (1858-1910) ol. zeneszerző; leghí
resebb operája a Bajazzók.
Leónldasz
(?_j. e. 480) spártai király; a hódító perzsa uralko
dó, Xerxész óriási seregének közeledtére kisszá
mú seregével megszállta a Thermopülai-szorost, 
és megakadályozta a perzsák átvonulását. Harco
sai eleste után Xerxész keresztre feszíttette holt
testét, és levágatta fejét.
Leó, X.
Giovanni de Medici [dzso- -esi] (1475—1521) pápa, 
apja, a nagy Lorenzo de Medici [-со] már 13 éve
sen bíborossá tétette, s 1513-ban, II. Gyula halála 
után pápává választották. Művészetpártoló ural
ma idején terjedt a reformáció.
Leövey Klára
(1821-1897) a magy. nőnevelés egyik úttörője;
1849-ig Teleki Blanka pesti nőnevelő intézetében 
tanítónő, majd honvédek ápolója. A világosi fegy
verletétel után bujdosók támogatója volt. 1851- 
ben 5 évi várfogságra ítélték, s Teleki Blankával 
együtt szenvedett Kufsteinben. Kiszabadulása
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után lánynevelő intézetet vezetett, nevelőként 
dolgozott, s a Máramaros c. lap munkatársaként 
emlékezéseket írt.
lép
sokfunkciós szerv a hasüregben. A szervezet leg
nagyobb vérraktára, a csökkent ellenállású, idős 
vagy kóros vörösvérsejtek-* „temetője”, jelentő
sen befolyásolja a vér sejtes elemeinek fejlődé
sét és érését, és nyirokszervként mind a cellulá- 
ris immunválasz-*, mind a humorális immunvá
lasz-* kialakításában részt vesz. 
lepantói ütközet
gör.: nafpaktoszi ; a Jón-tengeren, a gör. partok 
közelében a Don Juan de Austria [huan auszt-] 
vezette keresztény flotta 1571-ben megsemmisítő 
vereséget mért a tör. flottára, amely többé nem 
nyerte vissza földközi-tengeri hatalmát.
Lépes György
(kb. 1375-1442) 1427-től erdélyi püspök, 1417-ig 
prépost. A rossz pénzek idején nem szedte be a 
tizedeket, de jó pénzben visszamenőleg követelte 
azokat; az elviselhetetlen teher robbantotta ki a 
Budai Nagy Antal vezette erdélyi jobbágylázadást 
1437-ben. 1442-ben a török ellen harcolva lelte 
halálát.
Lepidus, Marcus Aemilius
[-dusz-kusz emiliusz] (i. e. ?—13) római politikus, 
Caesar-* bizalmasa, a „második" triumvirátus-* 
tagja; később Octavianus megfosztotta hatalmá
tól.
leszálló pálya
a központi idegrendszer-» magasabb szintjétől 
alacsonyabb szint felé haladó pálya. Főirány: az 
agykéregtől-* a gerincvelő-* legalsó részéig.
leszámolás
váltónak-* a lejárat előtti megvásárlása kamatok 
levonásával.
Lesznai Anna
(1885-1966) iparművész, költő; a felvidéki Körtvé- 
lyesen szerzett gyermeki élményei után Buda
pesten, Párizsban tanult iparművészetet, verseit 
közölte a Nyugat; Ady Endre, Kaffka Margit, Ba
lázs Béla köréhez tartozott. Férje 1913-1918-ban 
Jászi Oszkár volt. Mesekönyveket írt és rajzolt, 
tervezte Ady kötetét. A népies szecesszió alkotó
ja volt. 1919 után 1930-ig Bécsben, 1938-tól Ameri
kában élt. 
leíális
halálos hatású. Pl. ~ mutáció, ~ faktor, ~ al
léi-*, ~ gén-*.
létért való küzdelem
az evolúciós egységeknek (az egyebeknek, a po
pulációknak-* vagy a fajoknak) a fennmaradásért 
és a létszám növeléséért kifejtett tevékenysége. 
A környezet korlátozza, akadályozza az élőlé
nyek elszaporodását. Az élőlény szaporodóké
pességétől és a környezet hatásától függően a 
faj, ill. a populáció állománya többnyire éles küz
delem után közel állandó szinten marad. Az 
egyedszám lényeges csökkentését a környezet

pusztító hatása, a populáció kipusztulását a kör
nyezet tartós pusztító hatása okozza. Ugyanakkor 
a környezet segítheti is a populáció elszaporodá
sát.
letét
letéti szerződés az az ügylet, amelynél fogva va
laki mástól ingó dolgot azzal a kötelezettséggel 
vesz át őrizetbe, hogy azt másiknak kívánságára 
bármikor visszaadja.
letét
-»bírósági letét.
létfenntartási viselkedés
a létért való küzdelemben-* az állatoknak a fenn
maradásért folytatott magatartásformái. Fajtái : 
tájékozódó viselkedés-*, táplálkozási viselke
dés-*, támadó magatartás-*, menekülő magatar
tás —*.
Léthé
a feledés folyója; a gör. mitológiában a meghol
tak lelke a ~ vizéből iszik, s elfelejti földi létének 
keserveit, (gör.)
leukociták
-»fehérvérsejtek.
levegöszennyeződés
környezetszennyezés ; az emberi tevékenység 
miatt a levegő természetes alkotórészeinek 
mennyisége tartósan eltér a normálistól, ha ide
gen anyagok por, füst, gáz, korom, köd, pára, gőz, 
szag stb. alakjában a levegőbe jutnak, 
levél
a hajtásos-száras növények vegetatív szerve, 
mely táplálékkészítő (fotoszintézis-*), lélegző 
(gázcsere) és vízkiválasztó (párologtatás-*) mű
ködést folytat. A ~ különböző működésekre mó
dosulhat, 
levélerek
a levél szállítónyalábjai.
levente
eredetileg „kalóz, harcos”. Az ellenforradalmi 
korszakban félkatonai ifjúsági szervezet 13-21 
éves fiúk részére, amelyben a részvétel kötelező 
volt. Eredeti célja az volt, hogy a trianoni béke 
feltételeinek megkerülésével alapfokú katonai 
kiképzést nyújtson a fiataloknak. A ~ oktatók 
általában a hadsereg altiszti állományából ke
rültek ki. Sovinizmus, durva szellem jellemezte 
őket.
Levente
herceg (kb. 1012-1047) az István által megva
kítatott Vászoly harmadik fia; két bátyjával, 
Andrással és Bélával ellentétben a cseh- és 
lengyelországi száműzetés idején pogány ma
radt, s hazatérésükkor lemondott a trónigény
ről.
lexikon
tkp. „szótár" ; egy- vagy többkötetes mű, amely 
ábécésorrendbe rendezve szavak, kifejezések 
értelmét, rövidebb-hosszabb magyarázatát adja, 
de általában nem ad hosszabb tanulmányokat, 
mint az enciklopédiák-*, (gör.)
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lézengő fitter
kóbor lovag, aki szolgálatait akárkinek felajánlja, 
mert vagyonnal stb. nem rendelkezik, (ném.)
Libényi János
(1832-1853) mint pesti szabósegéd elhatározta, 
hogy megszabadítja az országot a zsarnoktól; 
Becsbe utazva 1853-ban megleste a császárt, s 
nyakszirten szúrta. A sikertelen merénylet után 
elfogták s halálra ítélték; több pesti szabómun
kást részesség gyanújával letartóztattak. A csá
szár megmenekülésének emlékére emelték a bé
csi fogadalmi templomot (Votivkirche).
Uber
tkp. „szabad”: a buján növekvő növényzet istene 
a római mitológiában. Megkülönböztették a ~ 
domesticust [domesztikusz], mint a termesztett 
növények védelmezőjét a ~ silvanustól [Szilvá
nusz], aki az „erdei”, szabad természet istene. 
Nőnemű párja Libera, 
liberális
szabadelvű, szabados, könnyed, (lat.)
liberalizmus
fn. szabadelvűség 1. polgári politikai irányzat a 
progresszió-», a reformok-» s a polgári szabad
ságjogok biztosítására 2. szabadosság, engedé
kenység, bőkezűség, (lat.)
librettó
szövegkönyv, főleg operáké, operetteké, (ol.)
licenciaszerződés
a szabadalmas engedélyt ad meghatározott ke
retben a találmány megvalósítására, az engedé
lyes pedig ezért díjat fizet.
Liebknecht, Kari
[lib-] (1871-1919) német forradalmár, Wilhelm L. 
fia. A német SZOP parlamenti képviselőjeként 
1914-ben elítélte a háborút. A háború idején Rosa 
Luxemburggal együtt megalakította az illegális 
baloldali Spartacus Szövetséget; 1919-ben ellen
forradalmárok mindkettőjüket meggyilkolták. 
Liebknecht, Wilhelm
(1826-1900) német forradalmár; az 1848-as forra
dalom bukása után Marx követője volt az emigrá
cióban. Később hazatérve a német szociáldemok
rata párt egyik vezetője, részt vett az 1891-es 
erfurti program kidolgozásában, 
liga
szövetség 1. államok közti szövetség 2. a közép
korban: főnemesek szövetsége 3. országos baj
nokságban sportegyletek osztálya, (lat.)
ligandum
a szerves vegyületek egy atomjához közvetlenül 
kapcsolódó atomok, atomcsoportok együttese, 
(lat.)
ligeterdő
intrazonális, közvetlenül a folyók és a vízfolyások 
árterületein és partján tenyésző erdők. Az ártéren 
bokorfúzes társulás található, valamivel feljebb 
fűz-nyár ~. Zárótársulás a tölgy-kőris elegyes ~.
Lilla
-»Vajda Julianna.

Limanova
helység a régi Galíciában; a ném. seregekkel 
megerősített osztrák-magy. seregek 1914. de
cember 4-én itt vetették vissza a cári csapatokat; 
utána Mo. területéről is kiszorították a már majd
nem Kassáig nyomult orosz seregeket, 
limbikus rendszer
neuronhálózat a nagyagyban a kérgestest-» mel
letti agykérgi és kéregalatti területeken; a hipota- 
lamusz-» irányítója.
limes
[limesz] fn. határ; a Római Birodalom határa. Mo. 
területén a Duna folyását követte erődítmények
kel,-úthálózattal. (lat.)
limfoclták
-»nyiroksejtek.
Lincoln, Abraham
(1809-1865) szegény származású amerikai politi
kus, a demokrácia és a rabszolga-felszabadítás 
híve. Mint az Egyesült Államok elnöke lázadás
nak nyilvánította a konföderáció-» megalakulását, 
s a kitörő polgárháború északi vezetője volt. Egy 
déli érzelmű férfi lőtte le a színházi páholyban. 
Linder Béla
(1876-1962) vezérkari ezredes; Károlyi Mihály 
kormányában hadügyminiszter volt, majd 1918. 
novembertől a béketárgyalások előkészítője. 
A Tanácsköztársaság idején bécsi katonai megbí
zott volt, a Tanácsköztársaság bukása után Pécs
nek, mint a jugoszlávok megszállta „baranyai 
köztársaság" fővárosának szocialista polgármes
tere. Később Jugoszláviában élt. 
lineáris
1. egyenes vonalú 2. vonalakból álló. (lat.)
lineárisan poláros hullám
síkban poláros hullám-»
lineáris egyenlet
elsőfokú egyenlet, azaz olyan algebrai egyenlet, 
amelyben az ismeretlen(ek) csak az első hatvá
nyon fordulnak elő.
lineáris egyenletrendszer
csupa elsőfokú egyenletből álló egyenletrend
szer.
lineáris hőtágulási együttható
szilárd anyagok hosszméretének relatív megvál
tozása egyenesen arányos a hőmérséklet meg
változásával. Az arányossági tényező a lineáris 
hőtágulási együttható. Értékét táblázatok tartal
mazzák. Adott anyagra a ~ harmad akkora, mint 
a térfogati hőtágulási együttható-», 
lineáris programozás
egy lineáris célfüggvény maximumának megha
tározása elsőfokú egyenlőtlenségrendszerrel 
megadott feltételek mellett.
line feed
[lájn fid] sz.tech. soremelés, soremelés billentyű.
linkage
[linkédzs] -»kapcsoltság.
Linné, Kari von
(1707-1778) svéd természettudós. 1775-ben meg
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jelent Systema Naturae (A természet rendszere) 
című művével megalapította a növény- és állat- 
rendszertan tudományát. Megalkotta a ma is 
használatos rendszertani kategóriákat. Rendsze
re ún. mesterséges rendszernek tekinthető, mert 
csak a külső megjelenést vette alapul. A fejlődés 
gondolatát elvetette, 
lioszol
szilárd, nem oldott, 1-1 000 nanométer méretű 
részecskék eloszlása (diszpergálódása) vmely 
folyadékban; noha ezek nem oldatok, mégis a 
kolloidokhoz hasonló tulajdonságaik vannak, 
(lat.) 
lipidek
különböző kém.-i szerkezetű, szerves oldósze
rekben oldódó vegyületek összefoglaló neve. Faj
tái: neutrális zsírok-», foszfát idők-», szteroi- 
dok-», karotinoidok-».
Lipót, I.
(1640-1705) magy. király (ur. 1657-1705), ném.- 
római császár (1658-1705); a Napkirály elleni há
borúi érdekében a megvert törökökkel megkötöt
te a vasvári békét (1664). Az emiatt elkeseredett 
magyarországi főurak Wesselényi vezette össze
esküvését véresen megtorolta. A Bécs alatti tör. 
kudarc után felszabadították az országot (1686), 
de a kizsarolt ország Rákóczi alatt (1703) fellá
zadt.
Lipót, II.
(1747-1792) ném.-római császár, magy. király (ur. 
1790-1792); a felvilágosult abszolutizmus híve. 
Mikor bátyja, II. József halála után trónra lépett, 
engedményeket tett a magy. rendeknek, hogy 
megszerezze támogatásukat a küszöbön álló fr. 
háborúhoz, amelyet azonban már nem ért meg. 
Lipót, III.
Babenberg, szent; osztrák őrgr. (1095-1136). 
Alatta kezdődött az osztrák tartomány felemelke
dése; tudatosan békés politikát folytatott kifelé és 
a tartományon belül is. Jámborságáért igen nép
szerű volt; Mátyás király bécsi uralma idején, 
1485-ben szentté avatták, 
líra
1. pengető hangszer 2. átv. költői műfaj : rövidebb, 
személyes érzelmeket, hangulatokat kifejező köl
temény; szerelmi, hazafias, panaszos, himnikus 
stb. versek, (gör.)
líra
olasz pénzegység; eredetileg 1 font (libra) súlyú 
fém. (lat.)
lírikus 
lírai költő.
Lissajous görbék
két, egymásra merőleges harmonikus rezgést 
egyszerre végző test pályája.
Liszt Ferenc
(1811-1886) zongoraművész, zeneszerző; tízéve
sen már koncerteket adott Bécsben. A 40-es éve
kig előadóművészként aratta nagy sikereit, utána 
zeneszerzői tevékenysége is kibontakozott. Ze

nében, művelődésben a modern irányzatok híve 
volt. Noha ném. anyanyelvű volt, magy. voltát 
hangsúlyozta. Wagner, aki barátja volt, lánya, Co- 
sima révén veje lett; idős korában a vallás von
zotta.
Liszti László
Listius gr. (1628-1662), költő, főúr; kitűnő nevelte
tésben részesült, tehetséges költő volt. Köpcsény 
várában zabolátlan életet élt; a kortársak minden 
elképzelhető bűnnel: gyilkossággal, fajtalanság
gal stb. vádolták, de magas kapcsolatai miatt bán- 
tatlanságot élvezett. Amikor azonban pénzhami
sításon kapták, halálra ítélték, és lefejezték, 
litánia
1. vall. kérő ima, könyörgés, amit a pap és a hívek 
felváltva, párbeszédszerűen énekelnek, monda
nak (többnyire délután) 2. átv. hosszú, unalmas, 
egyhangú beszéd, szöveg, (gör.)
literátus
(irod.) művelt, könyvkedvelő, (lat.)
litoszféra
a Föld kőzetburka. Felső rétege a kéreg, amely 
felső rétegében gránitszerű, alul bazaltszerű 
anyagból áll, s mintegy 30 km, az óceánok alatt 
azonban mindössze 6 km vastag. A kéreg alatt 
enyhén képlékeny s magas hőmérsékletű kőzet 
van. A ~ az óceánok alatt vékonyabb, maximális 
vastagsága mintegy 150 km. (gör.)
Littkey-Móricz Erzsébet
(1916-1971) Móricz Zsigmond fogadott lánya; 
mint lelenc nőtt fel, s mosogatólány volt, mikor az 
író 1936-ban megismerte. Móricz Csibének ne
vezte el, s életéről több tucat elbeszélést, s az 
Árvácska c. regényt (1941) írta; később örökbe is 
fogadta és taníttatta. Móricz halála után könyves
boltja, trafikja volt, majd antikváriumban dolgo
zott.
Livius, Titus
[-USZ -usz] (i. e. 59—i. sz. 17) római történetíró; 
Róma története a város alapításától c. műve fő 
forrásunk Róma korai történetéről.
lizoszómák
membránnal-» határolt hólyagocskák a citoplaz- 
mában, melyek lebontó enzimeket tartalmaznak.
A ~ az endocitózissal-» a sejtbe került részecs
kéket emésztik, tárolják, és a felesleges anyago
kat exocitózissal-» eltávolítják. Egyes ~ a sejt 
saját anyagait bontó (öndegradáló) enzimeket 
tartalmaznak, ezek távolítják el a feleslegessé 
vált sejtalkotókat.
In
a természetes logaritmus-» rövidítése. 
Lobacsevszkij, Nyikolaj Ivanovics
(1792-1856) orosz matematikus. Bolyai Jánostól 
függetlenül ő is megoldotta az V. posztulátum 
problémáját. A prioritást egy 1984-ben Párizsban 
megtartott „A Matematika Tudományának Nem
zetközi Bibliográfiai Kongresszusa" tisztázta: 
a nem euklideszi geometriát Bolyai-Lobacsevsz- 
kij-féle geometriának nevezik.

231



Lóczy Lajos
(1849-1920) geológus, földrajztudós; Zürichben 
tanult, majd Széchenyi Béla kelet-ázsiai expedí
ciójának tagjaként évekig kutatott Kínában, Hát- 
só-lndiában. Egy. tanár, a Földrajzi Társaság el
nöke volt, s nagy érdemei voltak az Erdélyi me
dence, a Balaton pontos geológiai-földrajzi feltá
rásában. A turisztika híve és fejlesztője is volt. 
Számos tudományos mű szerzője, 
log
hajózás -»csomó.
logaritmusfüggvény
ha adott egy a>0, а=И valós szám és minden 
pozitív X számhoz hozzárendeljük a loga x érté
ket, akkor az a alapú logaritmusfüggvényhez ju
tunk. loga x jelenti azt a kitevőt, amelyre а-t emel
ve x-et kapunk: a'°9aX = x. 
logikai függvény
olyan függvény, amelynek értelmezési tartomá
nya vmely nem üres halmaz, értékei pedig az igaz 
és hamis logikai értékek.
logikai kapu
olyan eszköz, amelynek két vagy több bemenete 
és egy kimenete van. A be- és kimenetek bináris 
jelek (pl. 0; 1). A bemenő jelek függvényében 
állítja be a kimenő jel értékét.
logikai szitaformula
ha A véges halmaz, akkor | A | jelölje az A halmaz 
elemeinek számát. Érvényes a következő össze
függés: ha А, В és C véges halmazok, akkor

I AuB I = IАI + I ВI — I AvB I ;
I AuBvC I = |A| + |B| + |C| —

— |AnB| — |AnC| —
— |ВпС| + |АпВпС|.

Ezt a két összefüggést, továbbá ezek általánosítá
sát véges számú véges halmaz esetére logikai 
szitaformulának nevezzük.
lojalitás
az uralkodó, az uralkodóház vagy más hatalmas
ság, a haza, barát, partner stb. iránti hűség, ra
gaszkodás. (fr.)
lokusz
génhely, a gén helye a kromoszómán.
longitudinális hullám
olyan hullám-», amelyben a rezgési irány a hul
lám terjedési irányával párhuzamos, s így perio
dikusan sűrűsödések-ritkulások jönnek létre. 
Ilyen pl. a levegőben terjedő -»hanghullám. 
Longueval, François Joseph 
[-ge--szoá zsozef] báró (7-1719) császári tiszt; az 
ifjú Rákóczit elárulta, az udvarnak kiszolgáltatva 
a Napkirályhoz írt s rábízott levelét (1699). Rákó
czit bebörtönözték, ~t bárói rangra emelték és 
előléptették.
Lonovics József
(1793-1867) érsek; papi pálya után 1834-ben Csa
nádi püspökké lett, ügyesen egyensúlyozott a re
formpárt és az egyházi felsőbbség közt. 1840-
1841-ben Metternich megbízásából Rómában en

gedélyezteti a vegyesházasságok törvényes 
megkötését; 1848-ban egri érsekké nevezték ki, 
de már nem foglalhatta el székét. Csak 1860-ban 
térhetett vissza az országba, végül kalocsai érsek 
lett.
Lónyay Menyhért
gr. (1822-1884) politikus, miniszterelnök; a re
formkorban az ellenzék centralista szárnyához 
tartozott. 1848-ban pénzügyi államtitkár; 1850-től 
centralista politikus és publicista. 1867-től magy., 
majd közös pénzügyminiszter, 1871: gr.i rangot 
kap, 1871-1872: miniszterelnök és honvédelmi 
miniszter. Az Akadémia elnöke volt 1871-től. Több 
gazdaságpolitikai mű szerzője.
Lorántffy Zsuzsanna
(kb. 1600-1660) I. Rákóczi György erdélyi fejede
lem felesége, minden tevékenységében társa, se
gítője. A református egyházat és iskoláit támogat
ta. Férje halála után (1648) Sárospatakra költö
zött, s a kollégium fénykora az ő nevéhez fűződik. 
Ő hívta meg Comeniust-» és más neves tanárokat 
Patakra, amelyet a hazai kálvinizmus és a puritán 
irányzat központjává fejlesztett, 
lord
magas ang. társadalmi rang jelzése: a főrendi 
(hercegi, gr.i, bárói) családok rangidős férfitagjai, 
valamint az érdemeikért ki nevezettek - vagyis 
azok, akik a főrendi háznak, a Lordok Házának 
tagjai - viselik nevük előtt, (ang.)
Lorenz-erő
elektromos és mágneses tér jelenléte esetén egy 
töltésre ható erő. Két vektor összege: az első az 
elektromos térerősségvektor és a töltés szorzata, 
a második a mágneses indukcióvektor és a töltés 
sebességvektorának vektoriális szorzata szoroz
va a töltéssel.
Lorentz, Hendrik Antoon
(1853-1928) holland elméleti fizikus. Úttörő mun
kát végzett az elektromágneses jelenségek vizs
gálatában és a relativitáselmélet előkészítésével 
kapcsolatban.
Lorenz, Konrad
(1903-1989) osztrák etológus, a korszerű maga
tartáskutatás egyik megalapítója. Századunk hú
szas éveitől tanulmányozta az állatok ösztönös 
cselekvéseit, és azt tapasztalta, hogy azok nagy
mértékben rögzített cselekvési sémák szerint 
csoportosíthatók, és e sémákat fajlagos kulcsin
gerek (vele született kiváltó mechanizmusok) in
dítják meg.
Losonczi Pál
(sz. 1919) a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná
csának volt elnöke (1967-1987).
Losonczy Anna
(1553-7) L. István temesvári kapitány lánya, Ung- 
nad Kristóf egri kapitány felesége volt, amikor 
Balassi Bálint megismerte. A költő érzelmeit a 
hozzá intézett szép versek ellenére sem viszo
nozta; özvegységre jutva is másnak adta kezét 
(1589).
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Losonczy Géza
(1917-1957) újságíró, politikus; debreceni diák
ként kapcsolódott a munkásmozgalomba, 1939-től 
KMP-tag, a Népszava munkatársa; börtönben, 
majd illegális munkás volt. 1945 után a Szabad 
Nép munkatársa, MKP, majd MDP КВ-tag, állam
titkár. 1951-1954: koholt vádak alapján börtön
ben; 1954-ben rehabilitálták. 1956. október 28: 
Nagy Imre államminisztere. Később letartóztat
ták, a börtönben tisztázatlan okokból meghalt. 
Lotharingiai Ferenc István 
(1708-1765) ném.-római császár (1745-1765), Má
ria Terézia férje (1736-tól), a Habsburg-Lotharin- 
giai ház őse. Mivel az uralkodónő távol tartotta a 
kormányzástól, gazdasági ügyekkel foglalkozott, 
megalapozva az uralkodóház nagy vagyonát. Ma
nufaktúrákat alapított, modernizálta birtokait, 
1763-tól az állami pénzügyeket igazgatta. Két fia 
is magy. király lett.
Lotz Károly
(1833-1904) festőművész; itthon, majd Bécsben 
tanult, s a faliképek iránt mutatott különös érdek
lődést. A Vigadó, a Nemzeti Múzeum, a királyi 
palota elpusztult termeinek falát díszítették ba
rokk hatásról tanúskodó, elegáns freskói. Szíve
sen festett portrékat, mitológiai tárgyú kompozí
ciókat, aktokat is - ezekhez gyakran nevelt lányai, 
Ilona és Kornélia szolgáltak modellül.
Louis Bonaparte 
-»III. Napóleon.
Louisiana
[lujziana]. 1. a La Salle által felfedezett hatalmas, 
észak-amerikai földterület a nagy tavak és a me
xikói öböl között; a területet 1803-ban az Egyesült 
Államok megvásárolta Franciaországtól. Mintegy 
tucatnyi állam alakult e területen 2. az Egyesült 
Államok egyik állama a volt ~ terület déli végén. 
Louvre
párizsi palota; magja 1200 körül épített erőd, 
kincstár és fegyvertár volt. A 16. sz. során, most 
már királyi lak számára, megépült nyugati és déli 
szárnya; több uralkodó után XIV. Lajos tette pom
pás szállásává, mielőtt 1682-ben udvarával Ver- 
sailles-ba-» költözött. A világhírű képtár alapjait 
is a királyok gyűjteménye alkotta, amelyet a forra
dalom 1793-ban megnyitott a közönségnek, 
lovagok
1. Rómában: a plebejus-» rend vagyonilag tehe
tős, felső rétege, amely vagyoni állapota miatt 
lovasként szolgált a hadseregben. Mint a városi 
földek bérlői és vállalkozók, kereskedők hatalmas 
vagyonokra tettek szert, s az i. e. 2. sz.-tól éles 
harcot folytattak jogaikért 2. a középkorban: elő
kelő lovas vitézek, akiket apródszolgálat után 
avatott lovaggá a király vagy főembere.
Lovassy László
(1815-1892) jogász, reformpolitikus; Debrecen
ben, Késmárkon, Nagyváradon tanult. A többek 
által alapított Társalkodási Egylet elnökeként ro- 
konszenvéről biztosította 1836-ban Wesselényi

Miklóst; az évben letartóztatták, s - Wesselényi
vel, Kossuthtal egy időben - fogságra ítélték. 
Spielberg várbörtönében megtébolyodott; 1840- 
ben kegyelmet kapott.
lóverseny
nagy gazdasági hasznú intézmény, sport: a ver
senyeken kiválogatódtak a legkiválóbb képessé
gű lovak, amelyeket aztán tenyésztésbe fogva 
fokozatosan a teljes lóállomány erősebbé, szívó- 
sabbá változott. Ezért iktatta Széchenyi-» korai 
reformjai közé a lófuttatást (Lovakrul c. műve: 
1828; az első lóverseny: 1828. május 20.). 
lökéshullám
1. nem periodikus zavar térbeli hullámszerű tova
terjedése 2. összenyomható közegben a hangse
bességnél nagyobb sebességgel mozgó test ese
tén a nyomás, a sűrűség és a hőmérséklet ug
rásszerű megváltozása által előálló -»hullám
front (pl. hangrobbanás szuperszonikus repülő
gépeknél).
Lőwy Sándor
(1906-1929) péksegéd, munkásmozgalmi vezető ; 
fiatalon a csehszlovák KP tagja lett, 1926-ban jött 
Mo.-ra, és a KIMSZ titkára, majd a KMP KB tagja 
lett. Igen eredményes szervezőmunkát végzett, 
míg 1927-ben le nem tartóztatták. A váci börtön
ben egy éhségsztrájk alkalmával a mesterséges 
táplálásba belehalt.
LSB
( = Least Significant Bit) [liszt szignifikent bit] 
sz.tech. legkisebb helyiértékű bit.
LSI
( = Large Scale Integrated) [el-esz-áj ; lárdzs 
szkel integrétid] műsz. nagy integráltsági fokú 
áramkör. Olyan integrált áramkör-», amelynek 
lapkáján ezernél is több funkcionális áramköri 
elemet alakítottak ki. Ilyenek pl. a 4...8 bites mik
roprocesszorok, a kisebb vagy közepes ROM-»-ok, 
RAM-»-ok. Ez az áramkörtípus tette lehetővé a 
mikroszámítógépek térhódítását a közelmúltban 
és napjainkban, 
lublini unió
Lengyelország és Litvánia között 1569-ben: a két 
ország, amely már századok óta perszonálunió- 
ban volt egymással, a ~ban kimondta teljes 
egyesülését, közös országgyűlés létrehozásával. 
A lengyel-litván királyság 1772-ig, Lengyelország 
első felosztásáig állt fenn.
Lucifer
tkp. „fényhozó” 1. a Venus bolygó 2. a kr. hagyo
mányban arkangyal, aki tevékenységében fellá
zadt Isten ellen; Mihály arkangyal legyőzte, és 
örök kárhozatba taszította, (lat.)
Lucretius, Carus Titus
[-ciusz -usz -usz] (i. e. 99-55) római költő, filo
zófus; A dolgok természetéről c. nagyszabású 
tankölteménye, amit a kortársak is nagyra becsül
tek, a filozófia alapkérdéseit taglalja.
ludditák
a géprombolók neve Angliában a 19. sz. elején.
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Egy Ned Ludd nevű legendás hősre utal az elne
vezés. -»géprombolás.
Lugol-oldat
jódot és kálium-jodidot tartalmazó oldat a kemé
nyítő kimutatására.
Lukács
-»evangélisták -»evangélium.
Lukács György
(1885-1971) esztéta, filozófus; 1904-ben: Thália- 
társaság-». Drámaelméleti, esztétikai írások után 
1911-ben Heidelbergben Weber köréhez csatla
kozott. 1917-ben hazatérve a Vasárnapi Kör szer
vezője. 1918: KMP-tag, 1919: népbiztos, majd 
emigráns. 1928: Blum-tézisek-»; 1929: Moszkvá
ba költözött. 1945-től itthon a filozófiai élet közép
pontja. 1949: súlyos bírálat Révai József-» részé
ről, 1956: Nagy Imre minisztere. 1967: visszavet
ték a pártba. Utolsó éveiben kétkötetes Esztétiká
ját, majd az Ontológiát írta.
Lukács László
(1850-1932) politikus, miniszterelnök; képviselő, 
majd ismételten pénzügyminiszter volt, s 1912. 
április—1913. június közt miniszterelnök, belügy
miniszter. Erre az időre esett a háborús készülő
dések felgyorsulása, de a „vérvörös csütörtök" is. 
Egy ellenzéki a bíróság előtt igazolta, hogy ~
4 milliót kapott egy banktól pártcélokra, állami 
megrendelésekért, ezért távoznia kellett, 
lumineszcencia
műsz. valamilyen besugárzás hatására fény kibo
csátása. Két típusát különböztetjük meg: 1. fluo
reszkálásnak nevezzük, ha a fénykibocsátás csak 
a besugárzás idejére korlátozódik 2. foszforesz- 
kálás akkor lép fel, ha a besugárzás megszűnte 
után (vagy anélkül) is fényt bocsát ki az adott 
anyag.
Lumumba, Patrice
[-risz] (1926-1961) kongói politikus; 1960-ban, 
(Belga) Kongó felszabadulásával az első fekete 
kormány elnöke lett. 1961-ben politikai ellenfelei 
meggyilkolták.
Luther Márton
(1483-1546) ném. szerzetes, teológus tanár. 1517- 
ben közzétette 95 tételét, amelyekben mindenek
előtt az egyház és a pápa szentségeket-» közvetí
tő, búcsúosztó hatalmát tagadta. Reformjában 
visszatért a Bibliához, amit németre fordított, 
hogy mindenki olvashassa. Elvetette viszont a 
katolikus hagyományt, a zsinati-» és pápai dog
mákat, 
luxus
fényűzés; pazarló életmód felesleges kellékei, 
(lat.)
luxuscikkek
fényűzési cikkek, amelyeket magas áruk miatt 
csak gazdag személyek vásárolhatnak meg. Ilyen 
volt a középkorban a Kínából származó selyem- 
szövet, vagy a Damaszkuszban szőtt damaszt, a 
flandriai posztó a hazai lenvászon, durva posztó 
helyett; hasonlóképpen a „nádméz", cukornádból

nyert szilárd cukor a 18. sz.-ig, toledói pengék stb. 
(lat.)
lüktető üregecske
egyes egysejtű állatok kiválasztó sejtszerve, 
mely a felesleges bomlástermékeket és ásványi 
sókat, vmint a vizet többé-kevésbé szabályos idő
közökben a sejten kívülre üríti.
Lükurgosz
legendás spártai király és törvényhozó; nevéhez 
kapcsolták az ókorban Spárta alkotmányát s a 
gör. jog sok intézményét. Történelmi forrásokkal 
nem rendelkezünk róla, s az utókor néha az iste
nek közé sorolta.
LVR
(= Longitudinal Video Recording) [el-vé-er; logit- 
judinel video rikording] műsz. hosszirányú video
felvétel. A nyugatnémet BASF cég mutatta be 
1974-ben. Speciális kazettával működött, melyet 
csak visszacsévélt helyzetben lehetett kivenni.
A szalag szélessége 8 mm volt. Mivel a hosszirá
nyú jelrögzítés miatt 2,5 perc alatt végigfutott a 
szalag, így 72 sávot helyeztek el a 180 perces 
műsoridő elérésére, melyet oda-vissza játszva, 
sávról sávra lépkedve értek el.
Lyka Károly
(1869-1965) művészettörténész, műkritikus; fes
tészetet tanult Münchenben, Rómában, de műkri
tikusként kezdett tevékenykedni, a Képzőművé
szeti Főiskolának tanára, majd igazgatója volt. 
A magy. festői irányzatok ismertetőjeként a nagy
bányai iskolát népszerűsítette; szerkesztette a 
Művészet c. lapot, több alapvető könyvet írt a 
magy. művészettörténet köréből.
Lymann-sorozat
a hidrogén atom színképének ultraibolya tarto
mányba eső vonalai. A színképvonalaknak meg
felelő fotonok a gerjesztett állapotok és az alapál
lapot közötti átmenetkor sugárzódnak ki.
lyukszalag
sz.tech., műsz. olyan perforált szalag, amelyen 
több sorban elhelyezett lyukak — és a közöttük 
lévő, nem lyukasztott részek - hordozzák a digitá
lis-» információt. Anyaga régebben filmszalag, 
ma többnyire papír. A lyukakat külön lyukasztó 
készüléken állítják elő. A felírt információtartalom 
a lyukszalag-olvasó-» készülékkel nyerhető visz- 
sza. Sérülékenysége, lassúsága, nehézkes kezel
hetősége, terjedelmes volta miatt ma már korsze
rűtlennek tekintett eszköz, 
lyukszalagolvasó
sz.tech. olyan számítógép bemeneti periféria
egység-», amely a lyukszalagon-» tárolt informá
ciókat elektromos jelekké alakítja, s így azokat 
számítógépben-» történő feldolgozásra alkal
massá teszi. A leolvasás régebben elektrome
chanikusán (érintkezőkkel), később fotoelektro- 
mos érzékeléssel (fénykapuval-») történt, 
lyukvezetés
-»szennyezett félvezetők
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Macau
[mákáu] kikötő Dél-Kínában Hong Kong mellett; 
a portugálok, akik akkoriban a fűszerkereskede
lem, általában az ázsiai hajózás úttörői voltak, 
1557-ben állandó kereskedelmi telepet létesítet
tek ott. Ez volt az első európai telep Kínában; ma 
is működik, 
macchia
a mediterrán területek bozótosa.
Machiavelli, Niccolo
[-kia- nikkoló] (1469-1527) firenzei író és politikus. 
Fő műve A fejedelem című tanulmány (1513), 
amely feltárja, milyen eszközökkel szerzik meg 
és tartják meg a fejedelmi hatalmat. Nyomtatás
ban csak halála után jelent meg. E művet tekintik 
a modern politikatudomány kezdetének, 
machina
[-ki-] gépezet, gép; irod. deus ex machina: epo
szok cselekményének bonyolításába bevont ter
mészetfeletti, isteni beavatkozás, (lat.)
Macsói Bánság
terület a Duna és a Drina közében ; a középkorban 
a magy. királyság határtartománya volt. Székhe
lye: Macsó.
Madách Imre
[-dács] (1823-1864) költő; Vácott, majd Pesten 
jogot tanult, korán jelentkezett versekkel. 1849-ig 
Nógrádban töltött be megyei tisztségeket. Később 
Kossuth titkárának bújtatásáért egy év börtönt 
szenvedett; kiszabadulva elvált feleségétől. Nem
zeti és családi fájdalma együtt hatott főművére, 
az Ember tragédiájára (1859), amely világtörténe
ti dimenziókban játszódik.
Madách Imréné 
-»Fráter Erzsébet, 
madarak
repülő életmódot folytató, szarupikkelyekkel és 
toliakkal fedett testű, állandó testhőmérsékletű, 
tojásokkal szaporodó gerinces állatok. (Osztály.)
Madarász Viktor
(1830-1917) festőművész; a történeti festmények 
mestere. A szabadságharcban honvédtiszt volt, s 
a függetlenség eszméje végigkísérte életművét. 
Bécsben majd Párizsban tanult, s az 1850-es 
évek közepétől egy sor erőteljes, drámai képet 
alkotott (Hunyadi László siratása, Zrínyi és Fran- 
gepán, Dobozi stb.). Mivel méltánytalanságok ér
ték, 1873 után visszavonult a festészettől. 
Maderspach Károlyné
(1804-1880) egy, a szabadságharcban részt vevő 
kohómérnök felesége. A világosi fegyverletétel 
után férjét letartóztatták, ő pedig bujdosókat rejte
getett és támogatott, ezért egy osztrák tiszt 
-Haynau parancsára - nyilvánosan megvesszőz
tette. A példátlan bűntény hallatára férje ugyan
aznap öngyilkos lett.

madrigál
1. pásztorköltemény. 2. (a 14. sz.-tól) szoros sza
kaszbeosztás nélküli ol. műdal. 3. (a 16. sz.-tóí) 
három háromsoros, két kétsoros szakaszból álló, 
többszólamú kórusmű, zenei kísérettel vagy nél
küle. (ol.)
Madzsar József
(1876-1940) orvos, a munkásmozgalom harcosa; 
polgári radikális, Szabó Ervin munkatársa, a tu
domány népszerűsítője, majd közegészségügyi 
népbiztoshelyettes volt. 1924-ben az emigráció
ból hazatérve a SZOP baloldalához csatlakozott; 
a KMP tagja volt. 1931-től a Társadalmi Szemlét 
szerkesztette; többszöri letartóztatás után emig
rált, s a SZU-ban törvénysértés áldozata lett. 
mag
bioi. 1. átmeneti nyugalmi szakaszban lévő fiatal 
növény, amely további fejlődéséhez (csírázás) 
megfelelő szerves tápanyaggal bír a maghéjon 
belül. Részei: a csira, a tápszövet és a maghéj.
2. idegsejttestek halmaza, működési egysége a 
központi idegrendszerben-».
magántanár
a régi egy. rendszerben olyan (ált. fiatalabb) tu
dós, aki saját kutatási témáját adta elő az aziránt 
érdeklődő hallgatóknak; feltétele a habilitáció 
volt (a mai kandidatúrának megfelelő eljárás, a 
tudományos színvonal bizonyítására); a ~ok 
nem voltak az egy. alkalmazottai, így fizetést nem 
kaptak, csak hallgatóik száma szerint csekély 
óradíjat.
magasfüvű puszta
füves puszta csapadékosabb területeken.
magasságpont
háromszögé és tetraéderé: a magasságvonalak 
metszéspontja.
magasságtétel
a derékszögű háromszög magassága mértani kö
zepe a befogók átfogóra vetett vetületeinek.
magasságvonal
1. háromszögé: a háromszög csúcsából a szem
közti oldal egyenesére állított merőleges sza
kasz. 2. tetraéderé: a tetraéder csúcsából a 
szemközti lap síkjára állított merőleges szakasz.
magassásos
sekély vizű vagy időszakosan vízzel borított terü
leteken kialakuló fátlan társulás. Uralkodó állo
mányalkotói a sásfajok (posványsás, zsombék- 
sás).
magas vérnyomás betegség
kóros állapot: a nagy vérkörben-» uralkodó verő
eres nyomás értékei nagyobbak, mint amennyi az 
adott egyén korának megfelel. Kialakulásában az 
örökletességen kívül az Idegfeszültséggel járó 
életmódnak, egyes belső elválasztású mirigyek 
fokozott működésének és a sóháztartásban bekö
vetkezett zavaroknak van jelentősége. A ~ szív
elégtelenséghez, érelmeszesedéshez-», agyvér
zéshez vezethet.
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Magellán
1. eredetileg Fernäo de Magalhäes [fernanyo de 
magalhanyesz] (kb. 1480-1521) port. felfedező, 
akinek hajója először vitorlázta körül a Földet. 
Felfedezte a róla elnevezett szorost. A Fülöp- 
szigeteken az őslakók egy összetűzés során meg
ölték. 2. ~-szoros: 580 km hosszú, 4-28 km szé
les vízi út, amely az Atlanti- és a Csendes-óceánt 
köti össze Dél-Amerikától délre, 
maghasadás
olyan magfizikai folyamat, amely során egy ne
héz atommag kisebb részekre hasad. A folyamat 
során energia szabadul fel, amely legnagyobb 
részt a töredék magok mozgási energiájában 
nyilvánul meg. A ~ során két-három neutron is 
kilép. Bár a széthasadt állapot energetikailag 
kedvezőbb, a természetben előforduló atomma
goknál a ~ megindításához egy kis energia be
fektetése szükséges (hasadási gát). Ezt az ener
giát az urán-235-ben már egy lassú neutron befo- 
gódása is szolgáltatja a kötési energiája révén.
A hasadási töredékmagok az egyensúlyi állapot
tól (energiavölgy-») távol esnek, és erősen radio
aktívak, 
mágia
1. az elképzelt láthatatlan szellemvilág befolyáso
lása varázsszavak, szertartások és bűvös erejű
nek tartott tárgyak által. 2. átv. bűvészkedés, 
(óper.)
Maginot-vonal
[mazsinó] az 1930-as években kiépített költséges, 
hatalmas erődítményrendszer, amellyel afr. had
vezetőség megbízható védelmet akart létrehozni 
egy várható ném. támadás ellen. A náci hadsereg 
1940-ben - a Schlieffen-terv-* lényegének alkal
mazásával - Belgium lerohanásával megkerülte 
a ~at, amelyet aztán könnyen el is foglalt, 
magma
geol. olvadt, izzó kőzetféleség a Föld kőzetburka 
alatt; a ~ alkotja az asztenoszférát-». Vulkáni 
működés során mint láva felszínre kerülhet.
magmás kőzet
a Föld mélyéből felfelé haladó, megdermedt mag
ma; mélységi ~ pl. a gránit, vulkáni kiömlési ~ 
pl. az andezit, a bazalt, a vulkáni tufák.
Magha Charta
[karfa] f. tkp. „nagy oklevél", az ang. főnemesség 
jogait rögzítő okmány, amelyet I. János ang. ki
rály adott ki 1215-ben; személyi sérthetetlensé
get, az adózásba beleszólást, végül ellenállási 
jogot biztosított számukra arra az esetre, ha a 
király nem tartaná meg ígéreteit. A ~ feltehetően 
hatással volt a hét évvel később kiadott magy. 
Aranybulla-» tartalmára.
Magna Graecia
[gré-] Dél-ltália gör. telepesek lakta tartományai
nak közös neve az ókori rómaiaknál. Az elneve
zés (= nagy Görögország) a tartományok gaz
dagságára s a gör. kultúrában, tudományban be
töltött előkelő helyükre utalt.

Magna Mater
kis-ázsiai istennő, más nevén Cybele, Kűbelé, 
akinek kultusza és misztériuma elterjedt az ókori 
világban. Mítosza szerint a szép Attisra-» őrületet 
bocsátott, s az őrjöngése közben férfiatlanította 
magát és meghalt. Az istennő megbánta tettét, és 
feltámasztotta az ifjút. Ünnepét márc. 25-én tartot
ták.
mágnás
főnemes, főrend, arisztokrata-», de beleértődik a 
~ vagyonos volta is. (lat.)
mágneses energia
1. áramjárta tekercs mágneses terének teljes 
energiája 1/2-szer a tekercs öninduktivitásának 
és a benne folyó áram négyzetének szorzata.
2. Homogén mágneses térrész energiája egyene
sen arányos a mágneses indukcióvektor négyze
tével és a térrész térfogatával. Az arányossági 
tényező 1/2-szer az abszolút perméabilités-» re- 
ciproka.
mágneses fluxus 
-»indukciófluxus 
mágneses fluxussürüség 
mágneses indukcióvektor—».
mágneses indukcióvektor
a mágneses tér erősségére jellemző vektor
mennyiség. Nagysága az áram átjárta keret
re ható maximális forgatónyomaték és a ke
ret mágneses nyomatékének-» hányadosa. Irá
nya merőleges az egyensúlyi helyzetébe be
fordult vezető keret síkjára, és megállapodás 
szerint olyan irányítású, hogy a nyílhegy felől 
visszatekintve az áram irányát az óramutató 
járásával ellentétesnek lássuk (jobbkéz- 
szabály).
mágneses indukcióvonal
mágneses térben olyan görbe, amelynek minden 
pontjában az érintője párhuzamos a mágneses 
indukcióvektor-» irányával.
mágneses mező 
-»mágneses tér.
mágneses momentum
mágneses dipólus erősségét jellemző vektor
mennyiség. Homogén mágneses mezőben a 
mágneses dipólusra ható forgatónyomaték-» a 
mágneses térerősség és a ~ vektoriális szorza
ta—».
mágneses nyomaték
vezető keretben folyó áramerősség és a keret 
területének szorzata.
mágneses örvényerősség
mágneses térben zárt görbén végigmenve az 
egyes pontokban mérhető mágneses indukció- 
vektor-» és az elemi elmozdulásvektor skaláris 
szorzatának összege a teljes zárt görbére.
mágneses tér
olyan fizikai erőtér, amely csak mozgó töltésekre 
gyakorol hatást (-»Lorentz-erő). Energiát is hor
doz, energiasűrűsége az adott pontbeli mágne
ses indukció négyzetével arányos. Az arányossá
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gi tényező az abszolút perméabilités-» kétszere
sének reciproka.
magnetic tape
[magnetik tép] műsz. mágnesszalag, magneto
fonszalag.
magnetofon
a mágneses hangrögzítés eszköze. Az elektro
mos, majd mágneses jelekké alakított hangot sza
lagon rögzíti. A ~ összetevői : a rendszer belső 
kapcsolatait, transzformációs tulajdonságait tük
röző (általában differenciál-) egyenletek, vala
mint az egyértelműségi feltételek, melyek meg
adják: a) a vizsgált rendszer értelmezési tartomá
nyát; b) a rendszert határoló felületre érvényes 
ún. peremfeltételeket; c) a vizsgálat kezdetekor 
érvényes állapotot (az ún. kezdeti feltételeket); 
d) a folyamatban részt vevő anyagok tulajdonsá
gait leíró állapotegyenleteket, 
magnetometer
mágneses tér-» mérésére alkalmas eszköz. Álta
lában árammal átjárt, rögzített tengely körüli el
fordulásra képes vezető hurokból készítik.
magnyugalom
a magvas növények fejlődési szakasza, mely ak
tív nyugalomra (utóérés) és passzív nyugalomra 
(hiányoznak a csírázás feltételei) oszlik.
Mágocsy-Dietz Sándor
(1855-1945) magyar növényélettan-tudós. Első
sorban a növények táplálkozását, anyagcseréjét 
és fejlődésélettanát kutatta.
magreakció
atommagok egymással vagy elemi részecskék
kel-» történő ütközésekor lejátszódó olyan folya
mat, amelynék során a részt vevő atommagok 
átalakulnak vagy gerjesztett állapotba-» kerül
nek.
mágusok
1. az ókori médeknél a papi szolgálatot végzők 
neve; külön törzset alkottak, s a per. hódítás után 
tevékenységük a teljes Perzsa Birodalomra, majd 
más országokra is kiterjedt; mint csillagászok és 
jósok, orvosok is tevékenykedtek. 2. ált. varázsló, 
(óper.) 
magvacska
nukleólusz, a sejtmagban-» megfigyelhető kép
ződmény, melynek fehérje- és RNS-tartalmából 
épülnek fel a riboszómák-».
magvas növények
a nyitvatermők és a zárvatermők.
Magyar Front
1944 májusában, a ném. megszállás után szerve
zett népfront, amelyben a Békepárt-», a Szociál
demokrata Párt-», a Kisgazdapárt-», a Paraszt
párt-», valamint a legitimisták-» vettek részt ; a ~ 
célja a ném. uralom alóli felszabadulás, a demok
ratikus átalakulás volt.
Magyar! Imre
(1894-1940) cigányprímás, dalszerző; apja, id. 
M. Imre is híres prímás volt. ~ a debreceni kon
zervatóriumban tanult, 1916-tól Budapesten,

1920-tól a Hungária Szállóban zenélt saját zene
kara élén. Külföldön is szokszor szerepelt siker
rel.
Magyari István
(7-1605) lutheránus hitvitázó, lelkész; Witten- 
bergben tanult, Nádasdy Ferenc papja, majd 
1600-tól sárvári esperes volt. Az országokban va
ló sok romlásoknak okairól c. művében (1602) a 
bajokat a katolikusok romlottságát büntető isteni 
gondviseléssel magyarázta. E művére írt vá
laszt Pázmány Péter; ezzel indult a hitvitázás 
Mo.-on.
Magyar László
(1818-1864) Afrika-utazó; Fiúméban tanult tenge- 
részkadettként, sp., majd argentin szolgálatba 
állt, Afrikába jutva egy nyugat-afrikai néger feje
delmet szolgált. 1848: Kongóban utazott. 1849- 
ben feleségül vette a bibéi fejedelem lányát, s 
bejárta, feltérképezte Dél-Afrika ismeretlen tájait. 
Beszámolóját Pestre küldte el az Akadémia ré
szére.
Magyar Nemzeti Tanács
1918. október 23-án alakult meg Károlyi Mihály 
elnökletével a Károlyi-palotában; tagjai a Káro
lyi-párt, Jászi Radikális Pártja és a Szociálde
mokrata Párt. A megalakulást október 25-én hoz
ták nyilvánosságra. Október 28-án a tömeg tünte
tett mellette (-»lánchíd! csata), 29-én a munkások 
sztrájkoltak mellette, a rendőrség is mellé állt, 
31-én a forradalom hatalomra juttatta. 
Magyarországi Munkáspárt 
Külföldi Viktor vezette munkászervezet, amely
ben elsősorban budapesti munkások vettek részt; 
1878. június 9-10-én alakult meg a Nemzeti Szál
lóban tartott kongresszuson. Célja volt a munká
sok gazdasági harcának szervezése, s ellenezte 
a Nemválasztók Pártja-» által kijelölt politikai 
irányt. Később azonban egyesült vele: -»Általá
nos Munkáspárt, 
magyar légió
az ol. egységért harcoló, emigráns tisztekből s az 
osztrák hadsereg átállt katonáiból alakult légió 
Garibaldi és Piemont seregében 1859-1861-ben. 
Türr István Garibaldi hadsegéde volt az 1860. 
május 11-én kezdődő szicíliai hadjáratban; Tükö- 
ry Lajos Palermo ostromát vezette, s a harcban 
esett el. 
magzatburkok
az anyaméhben fejlődő magzatot burkoló hár
tyák.
magzatvíz
a magzatburkokon belül található folyadék, mely 
elsősorban a magzat védelmét szolgálja. A mag
zatburkok választják ki. Tartalmazza a magzat 
váladékait, vizeletét, a bél és légutak nyálkahár
tyájának váladékait is. Mennyisége a terhesség 
végén: 0,2-1 I.
Mahábhárata
szanszkrit eposz elmélkedő és filozofikus beté
tekkel, mintegy 110 000 verspár. A sok szerzőtől
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eredő szöveget az i. sz. 4. sz. körül foglalták 
írásba; régisége miatt szent szövegként kezelik.
Mahler, Gusztáv
(1860-1911) osztrák zeneszerző, karmester; 
1888-1891 közt a pesti Operaház igazgatója. Meg
reformálta, rentábilisabbá tette az intézményt, s 
mint híres zeneszerző és muzsikus, tekintélyét is 
növelte. Később a bécsi Hofoper igazgatója volt. 
A századforduló egyik legkiválóbb zeneszerző
egyénisége, 
mailbox
[meilboksz] sz.tech. elektronikus postaláda: in
formációátviteli rendszereknél üzenetek tárolá
sát, átadását lehetővé tevő szolgáltatás, ill. ma
gának a tárolóterületnek az elnevezése.
máj
sokfunkciós zsigeri szerv, mely központi jelentő
ségű a szénhidrátok, lipidek, fehérjék és nuklein- 
savak intermedier anyagcseréjében, ugyanakkor 
a szervezet legnagyobb méregtelenítő szerve, és 
igen jelentős a vérképzésben is. Belső elválasz- 
tású mirigyként a táplálkozásban, a kiválasztás
ban és a növekedésben fontos hormonokat ter
mel. Külső elválasztású mirigyként az epe-» 
emésztőnedvet termeli, 
major
mezőgazdasági üzemrész, rendszerint nagybir
tok részüzeme, falun kívüli épülettel, -épületcso
porttal mint központtal, (lat.)
majordomus
[-usz] háznagy; a magy. nádornak megfelelő 
tisztség. A frank királyságban a ~ok gyakorlati
lag kormányoztak a királyok nevében, míg (Kis) 
Pipin-» ~ a maga kezébe nem vette az uralmat, 
(lat.)
majorság
a földesúri birtoknak az a része, amelyet az úr 
saját kezelésében használ (a munkát főleg a job
bágyok végzik, robotban-», saját kéziszerszá
maikkal). Elsősorban árutermelési feladatokat 
töltött be a ~, ezért alacsony termelékenysége 
ellenére hasznot hajtott, -»major.
Makai Ödön
(1889-1937) haladó szemléletű ügyvéd; József 
Jolán férje volt, s sógorát, József Attilát támogatta 
és biztatta, felismerve nagy tehetségét. Később 
elvált feleségétől, s annak húgát, József Etelkát 
vette el.
Makkabeus Judás
(?-i. e. 161) zsidó szabadságharcos, a Makkabeu- 
sok-» egyike; szembeszállt a hellenisztikus szí- 
riai-szeleukida hódítással és a gór. befolyással, 
s több ütközetben kiűzte a hódítókat, helyreállítva 
az önállóságot és Jahve templomát Jeruzsálem
ben. Harcban esett el. -»Hasmóneusok. 
Makkabeusok
a Biblia egyik könyvének hősei, hét testvér, akik 
fellázadtak a Jahve tiszteletét tiltó szírek uralma 
ellen, és győzelmet arattak a gonosz Antiochosz

király csapatain. A könyvet nem vették fel a zsidó 
és a protestáns Bibliába.
Makkal Sándor
(1890-1951) író, ref. püspök, egy. tanár; Sárospa
takon, majd Kolozsvárt tanított, 1926-tól az erdélyi 
református egyházkerület püspöke volt. Egyházá
ban s a királyi Románia felsőházában sokat tett 
a magy. kisebbség kultúrájának védelmében. Re
gényeivel, tanulmányaival is e célt követte. Ady 
költészetét védte a 20-as évek vitáiban. 1936-tól 
Debrecenben vplt egy. tanár.
Makk Károly
(sz. 1925) magy. filmrendező (Liliomfi, 1954; Ház 
a sziklák alatt, 1958; Szerelem, 1970 stb.)
Makláry Zoltán
(1896-1978) színművész; Budapesten tanult, s 
pesti színházakban játszott 1920-tól, 1925: a Víg
színház, 1935: a Nemzeti Színház tagja, majd 
örökös tagja lett. Sokoldalú drámai tehetsége a 
színpadon, s 1923-tól mintegy másfélszáz film
szerepben is megmutatkozott. 1968-tól nyugállo
mányba ment.
Makrisz Agamemnon
(sz. 1913) kiváló, Mo.-on élő, gör. szobrász; közté
ri szobrokat is alkot, egyik műve a Mauthausen- 
emlékmű.
makroassembler
sz.tech. olyan assembler-» program, amely lehe
tővé teszi, támogatja a makroutasítások létreho
zását és használatát.
makrokozmosz
az egész nagy világegyetem, a mikrokozmosz- 
szal-» ellentétben, (gör.)
makroutasítás
sz.techn. egy adott assembler-» programon belül 
esetleg többször is előforduló olyan utasítássoro
zat, amelyet névvel látunk el, s ezzel a névvel 
hivatkozunk rá.
Malamud, Bemard
(sz. 1914) amerikai zsidó író; műveinek főleg 
oroszországi és Amerikába vándorolt zsidók a 
szereplői.
Malán Mihály
(1900-1968) antropológus; Budapesten orvosi és 
bölcsészdiplomát szerzett, s az embertan sokol
dalú kutatója lett. A történelmi antropológiában a 
magyarság embertani összetételét vizsgálta, de 
foglalkoztatta a testgyakorlás és az embertan 
kapcsolata, valamint az ikerkutatás is. 1950-től a 
debreceni egy.-en tanított, 1963-tól egy. tanár
ként. Számos szakmunka szerzője.
Maiéter Pál
(1917-1958) katonatiszt; Prágában folytatott orvo
si tanulmányokat, majd a Ludovika növendéke. 
Mint hadnagy szovjet fogságba esett, 1944-ben 
partizán lett, majd az új honvédség tisztje, 1952- 
től vezérkari tisztje. 1956-ban a Kilián-laktanya 
parancsnokaként átállt a népfelkelés oldalára, 
majd Nagy Imre kormányában hadügyminiszter-
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séget vállalt. 1958-ban törvénytelenül halálra ítél
ték és kivégezték.
Malinovszkij, Rogyion Jakovlevics
(1898-1967) szovjet marsall, a SZU hadügymi
nisztere (1957-1967).
Mallarmé, Stéphane
[sztefan] (1842-1898) fr. költő; kitűnő formamű
vész, sokjelentésű versek alkotója. Az Egy faun 
délutánja c. verse Debussy zenéjének ihletője 
lett.
Málnás! Ödön
(1898-1970) szélsőjobboldali politikus; volt pap
növendék, vörös és nemzeti tiszt, SZDP-tag és 
Szálasi híve. Szálasi ideológusaként könyvet is 
írt, ezért egy évre börtönbe zárták. Később fe
gyelmezetlensége miatt kizárták a nyilas pártból : 
ekkor, mint szász származású, Volksbundista-* 
lett. A nyilas puccs után újra nyilas lett, majd 
nyugatra szökött. Háborús bűnösként 10 évre ítél
ték.
Malpighi-edények
a rovarok kiválasztószerve. Cső vagy tömlő alakú 
képletek, amelyek általában a középbélbe vagy a 
végbélbe nyílnak. A középbéllel (végbéllel) mű
ködési egységet alkot, mivel a szűrés és az aktív 
kiválasztás a ~ ben, a visszaszívás pedig a bél
ben valósul meg.
Malpighi-féle testecske 
-»vesetestecske.
Malpighi, Marcello
[gi -csel-] (1628-1694) olasz orvos, a mikroszkó
pos anatómia megalapítója. Ő írta le először a 
gerincesek tüdejének finomszerkezetét, valamint 
a vér vörösvérsejtjeit. Mikroszkópos vizsgálatok
kal felfedezte a hajszálereket. Megállapította a 
máj mirigy természetét. Nagy eredményeket ért 
el az állatok és az ember kiválasztó szervrend
szerének kutatásában is. Munkásságára emlé
keztetnek a rovarok Malpighi-edényei-» és a ge
rincesek vesetestecskéi (Malpighi-féle testecs- 
kék—*).
máltai lovagrend
eredetileg Szt. János ispotályos (betegápoló) 
rendje, majd rhodoszi lovagrend; katonai-vallási 
rend, amely a keresztes háborúk idején a hitetle
nek elleni harcot is fogadalmai közé sorolta. 
A Szentföldön és sok országban nagy birtokokat 
szerzett. 1291-ben az ar.-ok kiverték a Szent
földről, s 1522-ben Máltára szorult. 1798-ban 
Napóleon elfoglalta Máltát, s a ~ hatalma 
megszűnt.
Malthus, Thomas Robert
[meltösz tamesz rabört] (1766-1834) ang. közgaz
dász; 1798-ban tette közzé A népesedés elveiről 
írt értekezését, amely szerint a népesség mérta
ni, a fenntartására szükséges eszközök csak 
számtani arányban szaporodnak, ezért a Föld 
népessége elnyomorodik; szükség van tehát a 
népességet megtizedelő éhínségekre és hábo
rúkra.

mameluk
1. nagyon befolyásos (tör.) rabszolga a perzsa s 
az egyiptomi udvarban a középkorban. 2. ~ok: az 
egyiptomi hadsereg gerincét alkotó katonák a 13- 
16. sz.-ban. 3. a kormánypárti képviselők gúnyos 
elnevezése a dualista korszakban, (ar.)
Mammon
tkp. „összezsugorgatott kincs”; a megszemélye
sített Pénzvágy, az istenként imádott Gazdagság, 
(aram.)
mandarin
1. magas kínai állami tisztviselő európai neve a 
forradalom előtt; az indiai eredetű elnevezést 
portugálok alkalmazták a kínai viszonyokra. 2. a 
narancshoz hasonlító fa és édes gyümölcs; színe 
a kínai ~ok ruhájához hasonlított, (szanszkrit) 
Mandzsukuo
a 30-as évek végétől a Japán által elfoglalt Man
dzsúriában (Északnyugat-Kína) japán védnökség 
alatt kialakított mandzsu császárság.
manes
[manész] fn., tb. azoknak az ősöknek jóindulatú 
szellemei a rómaiaknál, akiknek emlékéről a há
lás utódok gondoskodnak; vő. lemures-*-. (lat.)
Manet, Edouard
[-né eduar] (1832-1883) fr. festő, az impresszio
nista iskola úttörője; nagyszerű portréfestő, de 
tájképei, életképei és csendéletei is nagy elisme
rést váltottak ki.
Manga János
(1906-1977) néprajztudós; a Felvidéken tanított, 
ill. a szlovák rádió magy. adásának szerkesztője 
volt, majd muzeológus, múzeumigazgató Balas
sagyarmaton (1949-59), az akadémiai néprajzi 
kutatócsoport osztályvezetője (1963-73). Elsősor
ban a felvidéki magyarság körében gyűjtött nép
szokásokat, vallási folklórt, de foglalkozott a mo.-i 
szlovákok néprajzával is.
Mám
(kb. 215-276) per. vallási tanító, a manicheus 
szekta alapítója; önmagát hirdette az egyetlen 
igaz isten prófétájának. Tanait kelet felé, egészen 
Kínáig hirdette, de elterjedtek nyugatra is. A Za- 
rathusztra-papok kivégeztették, 
manipuláció
kezelés. 1. vminek ügyes, szakszerű kezelése, 
intézése. 2. vminek ügyes, tisztességtelen intézé
se. 3. ügyes, tisztességtelen befolyásolás, (lat.)
manipulál
kezel. 1. tényeket, adatokat önkényesen válogat
va és csoportosítva tudatosan befolyásol egyese
ket. 2. kedve szerint befolyásolja a közvéleményt, 
(lat.)
Mannerheim, Carl Gustav
[kari gusz-] (1867-1951) finn hadvezér, államférfi ; 
a cári hadseregben 1905-ben, majd az első világ
háborúban kitüntette magát, és tábornoki rangot 
ért el. Az okt. forr. után a független Finnországnak 
és hadseregnek megszervezésében tevékenyke
dett, s a védelmi tanács elnöke volt. 1940-ben,
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majd 1941-től a SZU ellen harcoló finn seregek 
parancsnoka volt.
Mannheim Károly
(1893-1947) filozófus, szociológus; a Vasárnapi 
Kör-»- tagjaként kultúrfilozófiával foglalkozott. 
1919 után Heidelbergben tanár, majd Frankfurt
ban professzor. 1933-tól Angliában tanított. Radi
kális polgári szociológusként foglalkozott a társa
dalom belső reformjával. Mo.-on a Szép Szó kö
zölte írásait. 1946: az UNESCO európai igazgató
ja. Halála előtt hazahívták Budapestre.
Mann, Heinrich
(1871-1950) német író, Thomas M. bátyja; művei
ben a német társadalom tekintélyelvű hagyomá
nyait bírálta (Az alattvaló, 1918). 1933 után szám
űzetésben alkotott, leleplezve a nácikat és kiszol
gálóikat. Késői fő műve a Negyedik Henrik (1935- 
1938).
Mann, Thomas
[tornász] (1875-1955) kiemelkedő ném. író; korai 
elbeszélései és regényei a századelő szellemi 
világával foglalkoznak, a húszas évektől az ön
kény ellen, az emberi értékek megőrzéséért 
szólt. A nácik győzelme után emigrált, s a háború 
után sem vette fel újra a ném. állampolgárságot. 
A Buddenbrook-ház (1901), Varázshegy (1928), a 
József-tetralógia (1933-1943), a Lotte Weimarban 
(1940) és többi nagy regénye világsikert jelentet
tek.
mansio
[manzió] tkp. „tartózkodási hely"; jobbágyszál
lás, jobbágytelek, (lat.)
manufaktúra
korai tőkés üzem. A termelés kézi erővel folyt 
még, mint a céhmesterek műhelyeiben, de a ~k 
munkásai nem maguk végezték el valamennyi 
munkafolyamatot, hanem megosztották közöttük 
a munkát, s egy-egy munkás minden munkadara
bon ugyanazt a folyamatot végezte. Ezáltal a 
munka sokkal termelékenyebb, az áru pedig ol
csóbb lett. (lat.)
Mányai Lajos
(1912-1964) színművész; a Színművészeti Akadé
mián tanult, Pozsonyban, Kaposvárott, 1945 után 
Nagyváradon, Erdélyben lépett fel, 1947-től buda
pesti színházaknál, végül a Nemzeti Színház 
tagjaként játszott, klasszikus és modern drá
mákban, valamint számos filmben. A Vidám 
Színpadon is szerepelt. Kiváló jellemábrázoló 
színész volt.
Mányoki Ádám
(1673-1757) festőművész; ném. városokban ta
nult, porosz udvari szolgálatból hívta magához 
Rákóczi Ferenc udvari festőjének; a fejedelem 
arcképét is megfestette. 1712-ben Rákóczi aján
lotta Erős Ágost szász választófejedelem és len
gyel kir.-hoz; Varsóban, Drezdában, majd itthon, 
s ismét ném. földön festett. Kora egyik legkivá
lóbb európai portréfestője volt; képei Európa 
nagy képtáraiban láthatók.

Mao Ce-tung
(1893-1976) a Kínai Kommunista Párt egyik kiváló 
vezetője a 30-as évektől; Kína felszabadulása 
után a párt vezetője, a Kínai Népköztársaság el
nöke (1954-1959). Nevéhez kapcsolódik a Virá
gozzék minden virág-mozgalom is, de az ország
nak nagy károkat okozó, ún. kulturális forradalom 
is.
mappa
papírfedelű tok, amelyet sokszor zsinór tart együ
vé, papírlapok, növénygyűjtemény stb. tárolásá
ra. (lat.)
maradék levegő
az erőltetett kilégzés után a tüdőben maradó le
vegő térfogata. Embernél kb. 1200 ml.
Mára! Sándor
(1900-1989) nagy magyar író, 1945-ig számos re
génye aratott nagy sikert, így a Vendégjáték Bol- 
zanóban, A gyertyák csonkig égnek stb. 1948-ban 
emigrált, s 1952-től Amerikában élt, ott publikálta 
írásait is.
Marathón
síkság a gör.országi Attikában, Athéntől mintegy 
30 km-re; ott győzte le egy kis gör. sereg a per
zsák nagy hadát i. e. 490-ben. A győzelem hírvivő
je egy végiében futotta végig a távolságot: ~i 
futás.
Marat, Jean-Paul
[márá zsán-pol] (1743-1793) fr. forradalmár, a 
királypártiak és árulók elleni következetes harc 
híve és hirdetője. Otthonában szúrta le tőrével 
egy fiatal lány, Charlotte Corday [sárlot kordé], 
aki a terror ellenfeleinek befolyása alatt állt. 
Marchiai Jakab
(1391-1476) ferences szerzetes, inkvizítor; 1434- 
ben Mo.-ra küldte a pápa, hogy a huszita eretnek
séget kiirtsa. Az ország déli megyéiben és Er
délyben működött szokatlan kegyetlenséggel, s a 
huszita magyarok egy részét arra késztette, hogy 
Moldvába vándoroljanak ki előle. Tevékenysége 
hozzájárult az 1437-es erdélyi lázadás kitörésé
hez. 1726-ban szentté avatták, 
marcia su Roma
[-esia szu] Rómába menetelés; az elsősorban 
vidéken szervezkedő ol. fasiszták 1922. október 
végén az ol. főváros környékén gyülekeztek, hogy 
Rómába vonulva megszerezzék a hatalmat; gyü
lekezésük hírére a kir. Mussolinit-» megbízta fa
siszta kormány megalakításával (október 30.). 
Marconi, Guglielmo
[-ko- gujel-] (1874-1937) ol. feltaláló; fiatal fizikus
ként a Hertz által leírt elektromágneses hullámok
kal kísérletezve találta fel a szikratávírót, s szaba
dalmaztatta 1896-ban. Tökéletesítés után, 1902- 
ben már hajókat szereltek fel vele, s használata 
gyorsan általános lett. Számos kitüntetést kapott 
felfedezéséért, amelynek fejlesztésén haláláig 
dolgozott, -»rádió.
Marco Polo
(1254-1324) utazó; eredetileg velencei kereske-
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dő, aki városa követeként beutazta egész Ázsiát, 
hogy a mongol birodalom nagykánjának, Kubiláj- 
nak pekingi udvarába eljusson. Visszafelé Indo
nézián is keresztül utazott, és hazaérve leírta úti 
élményeit; ez a legkorábbi nagy hatású útleírás. 
Marcus Aurelius
[-kusz -usz] (121-180) római császár (161-től) ; 
megerősítette a birodalom határait, belső refor
mokkal a gazdaságot és a közigazgatást megszi
lárdította. Meditációk c. ránk maradt munkája a 
sztoikus filozófia kiváló alkotása. A germánok el
len harcolva Pannonia földjén huzamosabban tar
tózkodott.
Marczali Henrik
(1856-1940) történész; hazai és külföldi tanulmá
nyok után középiskolában, majd az egy.-en taní
tott, 1895-től a budapesti egy. tanára volt. Kora 
pozitivista történelemírásának egyik legkiválóbb 
képviselője: magy. és egyetemes történeti kérdé
sekről írt; a korai és a 18. sz.-i magy. tört. kutatá
sában vannak fő érdemei. Részt vett kora nagy 
összefoglaló sorozatának írásában.
Marczibányi István
(1752-1810) földbirtokos, mecénás; jogi tanulmá
nyok után a közigazgatásban tevékenykedett, 
Csanádi alispán, udvari tanácsos volt. 1800-tól 
Pesten élt, s a magy. tudomány fejlesztése foglal
koztatta : 50 000 forintos alapítványa a magy. tu
dományos, nyelvészeti és szépirodalmi munkák 
jutalmazására, és a Nemzeti Múzeumba került 
gyűjteménye örökítette meg nevét.
Marduk
Bábel városának istene Mezopotámiában; ami
kor Babilónia uralma alá hajtotta a szomszéd 
tartományokat, ~ főisten lett, akinek alárendelték 
más városok (legyőzött) isteneit.
Marek József
(1868-1952) állatorvos, egy. tanár; állatorvosi 
gyakorlat után 1897-től az Állatorvosi Főisk. ad
junktusa, 1901-től tanára. Számos állatbetegség 
gyógymódját kutatta ki, gyógyszereket talált fel, 
nemzetközileg elismert és sok nyelvre fordított 
tankönyveket írt. Kiváló oktató is volt.
Márffy Ödön
(1878-1959) festőművész; Párizsban tanult, s 
1906-tól ott ki is állított. 1907-től itthon előbb a 
hazai impresszionistákhoz, majd a Nyolcak alapí
tó tagjaként a posztimpresszionistákhoz tartozott. 
Ady barátja, a haladó irányzatok híve volt. Külföl
dön is kedvelték képeit. 1922-ben feleségül vette 
Ady özvegyét, Boncza Bertát (-»Csinszka), 
marginális
vminek a szegélyén (margóján-») lévő, mellékes 
~ megjegyzés: 1. írás szegélyére írt jegyzet. 
2. mellékes megjegyzés.
Margit hercegnő
(1242-1271) szent (1944-től), IV. Béla lánya; a ta
tárok elől menekülő szülei megszületése előtt 
Istennek ajánlották; 4 éves korában a domonkos 
apácákhoz adták. 1254-ben tett fogadalmat, ettől

kezdve a pesti Nyulak (ma: Margit) szigeti zárdá
ban élt. Legendája, gyóntatójának leírása alap
ján, alázatos, béketűrő apácának mutatja. Ma
gyar nyelvű legendáját Ráskai Lea másolta 1510- 
ben. 
margó
szegély; írott, nyomtatott lap üresen maradt sze
gélye. (lat.)
Mária
skót királynő (1542-1587); apja, V. Jakab király 
halála után Franciaországban nőtt fel. Férjének, 
a fr. királynak halála után 1560-ban visszatért 
Skóciába; új férjét, lord Darnley-t röviddel fiuk, a 
későbbi I. Jakab király születése után meggyilkol
ták. A skótok bebörtönözték a katolikus M.-t; Ang
liába szökve a protestáns Erzsébet királynő zá
ratta be, s 18 év börtön után lefejeztette.
Mária királyné
(?-?) IV. István felesége, I. Mánuel bizánci csá
szár unokahúga; 1156-57-ben ment feleségül a 
magy. királyhoz.
Mária királyné
(kb. 1206-1272) IV. Béla felesége; Laszkarisz Tó
dor nikeai császár lánya. II. András kérte meg fia 
részére, és 1218-ban Mo.-ra is hozta; 1220-ban 
megkötötték a házasságot. Tíz gyermeke szüle
tett, kettő közülük meghalt a tatárok előli menekü
lésben. Margit lányát, aki ekkor született, apácá
nak neveltette.
Mária királynő
(1370-1395) I. Lajos lánya, Zsigmond felesége; 
apja a magy. és a lengyel trónt is ráhagyta, de az 
utóbbit Hedvig-» húgának kellett átengednie. 
A magy. trón körül is harcai voltak Kis Károllyal ; 
csak annak megöletése után szerezhette vissza. 
Hamarosan azonban baleset áldozata lett: áldott 
állapotban lebukott lováról.
Mária királyné
(1505-1558) II. Lajos felesége; I. Ferdinánd király 
húga. Gyermekként kötött házasságukból nem 
származott utód; a mohácsi katasztrófa hírére ~ 
Pozsonyba ment, bátyja királlyá választását segí
tette. Később Németalföldre, élete végén család
ja sp. tartományába költözött.
Mária Magdaléna
a Bibliában Jézus Krisztus követői közt szerepel 
(magdalai Mária néven; ~ neve a lat. fordítás 
félreértéséből ered). A rá vonatkozó néhány szót 
az utókor úgy értelmezte, hogy ~ a testét árulta, 
s az üdvözítő megbocsátotta bűneit. A középkor
ban szentként tisztelték.
Máriássy Félix
(1915-1975) filmrendező; vágó, majd segédren
dező volt, 1949-től rendezett önállóan. A Buda
pesti tavasz és az Egy pikoló világos a legismer
tebb filmjei. Filmjeinek forgatókönyvét többnyire 
felesége, M. Judit dramaturg készítette; a főisko
lán is tanított.
Mária, Szűz
az evangéliumok szerint Jézus Krisztus anyja, aki
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maga is csodásán született, fiát szűzen foganta, 
s az evangéliumokban, majd az Apostolok csele
kedetei c. bibliai könyvben többször feltűnik Jé
zus Krisztus környezetében. Megfeszített fiát ke
servesen megsiratta. Isten elevenen emelte a 
mennybe. A késő ókor óta nagy tisztelet övezi 
alakját. A magy. hagyományban neve Boldogasz- 
szony.
Mária Terézia
királynő (1717-1780) III. Károly lánya; apja a 
Pragmatica sanctioval előkészítette trónralépését 
Mo.-on s az örökös tartományokban, mégis sú
lyos háborúkat kellett viselnie trónjáért. A magy. 
rendek 1741-ben, koronázásakor megadták eh
hez a kért segítséget. Férjétől, Lotharingiai Fe- 
renctől-» 16 gyermekük született. A felvilágoso
dott abszolutizmus elve szerint uralkodott.
Marie Antoinette
[-ri antoanet] (1755-1793) fr. királyné, XVI. Lajos 
felesége; Mária Terézia lánya. 1770-ben lett a 
trónörökös felesége, s kezdettől fogva a franciák 
ellenszenve fogta körül: úgy vélték, Ausztria ér
dekeit támogatja. 1792-ben, a királlyal együtt le
tartóztatták, s halálra ítélve lefejezték 1793-ban. 
marionett
bábjátéktípus: bábuinak végtagjai, feje mozgat
ható, s zsinórokkal felülről mozgatják. Nyugat- 
Európában nagy hagyományai vannak, (fr.)
Marius, Gaius
[-USZ -usz] (i. e. kb. 156-86) római hadvezér, ál
lamférfi; négyszeres konzulként (104-101) nagy 
népszerűséget szerzett Róma ellenfeleinek, töb
bek közt a kimbereknek és teutonoknak teljes 
legyőzésével. A populáris (népies) politikát támo
gatva polgárháborúba sodródott Bullával.
Márk
-»evangélisták.
márka
középkori súlymérték, amelynek pontos nagysá
ga helyenként és koronként változott. A magy. ~ 
233,35 g-ot nyomott, a később általánossá lett 
budai ~ 245,53 g-ot. Más helyek ~i is hasonló 
nagyságrendűek voltak.
Márki Sándor
(1853-1925) történetíró, egy. tanár; tanulmányai 
után középiskolákban, majd (1892-től) a kolozsvá
ri egy.-en tanított. A parasztmozgalmak és sza
badságharcok történetével, helytörténettel foglal
kozott; Dózsáról, Péróról, Rákócziról, a szabad
ságharc történetéről írt nagyszabású munkái 
jelentősen hozzájárultak kora történetfelfogá
sához.
Markó Károly, id.
(1791-1860) festőművész; mérnöki diploma után 
kezdett festészetet tanulni, s 1832-ben jutott Itáliá
ba, ahol művészete kibontakozott. Hamarosan el
ismert tájképfestő, akinek vásznait magánosok, 
múzeumok vásárolták. Az aprólékos kidolgozás, 
a tájba belehelyezett emberi alakok (sokszor mi
tológiai jelenetek) jellemzik klasszicista irányt kö

vető festményeit. Betegsége miatt haláláig Itáliá
ban élt.
Markó Károly, ifj.
(1822-1891) apja nyomán maga is tájképeket fes
tett, hűen követve őt modorában. Bár képei néha 
a megtévesztésig hasonlítanak édesapja munkái
ra, a művészi hatás szempontjából nem közelítik 
meg azokat.
Markos György
(1902-1976) földrajztudós; Franciaországban volt 
emigráns, majd hazatérve a Népszava 1941. kará
csonyi számának egyik szerzője. A nyilasok el
hurcolták. 1948 után a közgazdaságtudományi 
egyetem tanszékvezetője, s ott a korszerű, mate
matikailag és statisztikailag megalapozott gazda
ságföldrajzi tantárgy kidolgozója lett. Kiadta Mo. 
gazdasági földrajzát.
Markov, Andrej Andrejevics 
(1856-1922) orosz matematikus. A sorok konver
genciája és a közelítő számítások területén vég
zett kutatásai jelentősek. A valószínűségszámítás 
terén elért eredményei nagy távlatokat nyitottak 
meg.
Markovits Rodion
(1884-1948) író, újságíró; Marosvásárhelyt és Bu
dapesten tanult jogot, majd újságíróként dolgo
zott többek közt a Népszavánál. A háborúban 
orosz fogságba került, majd a forradalom után a 
Vörös Hadsereg katonája. Erdélybe hazatérve új
ra újságíró; ekkor írta meg világhírű hadifogoly
regényét, a Szibériai garnizont (1928). 1930-tól 
Temesvárott dolgozott.
Márkus Emília
(1860-1949) színművésznő; a Színitanodát elvé
gezve 1877-től a Nemzeti Színház tagja, 1928-tól 
örökös tagja volt. Különösen a klasszikus és a 
társadalmi drámák hősnődéként aratott nagy sike
reket; a századvég nagy drámaíróinak darabjai 
(Ibsen) különösen hálás szerepeket jelentettek 
számára. Bátyja volt M. József—». Híres szépsé
gét („szőke csoda") sokáig megőrizte.
Márkus József
(1852-1915) Budapest főpolgármestere (1897- 
1906); alpolgármesterként 1894-ben ő szervezte 
meg Kossuth Lajos hazahozott hamvainak teme
tését. 1898-tól főrendiházi tag volt.
Markusovszky Lajos
(1815-1893) orvos, egészségügy-politikus; Po
zsonyban végzett jogot, majd Pesten tanult az 
orvoskaron; 1844-től Bécsben tanult tovább, ba
rátságot kötve az ott működő Semmelweisszel-». 
Honvéd-törzsorvos volta miatt 1849 után elvesz
tette tanársegédi állását; megalapította s 32 évig 
szerkesztette az Orvosi Hetilapot. 1867-től az or
vosképzési ügyek minisztériumi előadója volt. 
Marlowe, Christopher
[merlou krisztoför] (1564-1593) ang. drámaíró, 
Shakespeare kortársa; kiemelkedő Dr. Faustus с. 
drámája, mely a Faust monda első világirodalmi 
rangú feldolgozása.
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Marne
a Szajna mellékfolyója Franciaországban; 1914. 
szeptember 5-12. között ott állította meg a fr. 
hadsereg a ném.-ek előnyomulását a közeli Párizs 
felé.
Maróczy Géza
(1870-1951) nemzetközi sakknagymester; mérnö
ki oklevelet szerzett Zürichben, majd mérnökként 
s matematikatanárként dolgozott. Sakkpályáját 
középiskolás korban kezdte; már 1895-ben nem
zetközi mester lett. Számos nagy versenyen ért el 
helyezést, kapitánya volt az 1936-os, veretlenül 
győztes berlini magy. olimpiai csapatnak is. Szá
mos szakkönyvet adott ki, s sakklapokba is írt. 
Marosán György /
(sz. 1908) munkásmozgalmi vezető ; az SZOP, 
majd az MDP, egy ideig az MSZMP központi veze
tőségi tagja.
Marót Károly
(1885-1963) klasszikafilológus; Budapesten ta
nult, utána középiskolákban, majd a kolozsvári 
egy.-en, 1924-től a szegedi egy-en tanított klasz- 
szikafilológiát. 1947-től a budapesti egy.-en tan
székvezető, kiváló oktató volt. 1958-tól, megala
kulásától az Ókortudományi Társaságnak is elnö
ke volt. Számos tanulmányt írt a gör. epikáról, 
annak etnográfiai vonatkozásairól.
Mars
a római vallásban eredetileg a tavaszi zsendülés 
istene, később főleg hadisten.
marsall
1. Franciaországban: a hadsereg főparancsnoka.
2. magas rangú katonatiszt. 3. az Egyesült Álla
mokban: a szövetségi bíróság rendőrtisztje (ófr - 
fr.; eredeti jelentése „lovászfiú”).
Marseillaise
[márszeijez] 1792-ben, a forradalom döntő napja
iban írt fr. induló, amelyet Marseilles [márszei] 
délfrancia város önkéntesei énekeltek először: 
innen a neve.
Marshall, George
[-söl dzsódzs] (1880-1959) amerikai tábornok, ál
lamférfi; 1947-1949-ben a külügyek, 1950-1951- 
ben a hadügy irányítója volt. Nevét viseli a lerom
bolt Európa újjáépítését célzó amerikai kölcsön, 
a ~terv.
Mars-mező
eredetileg katonai gyakorló- és díszfelvonuló tér 
Párizsban (a római hadistenről kapta nevét). A fr. 
forradalom idején ünnepségek, tömeges tünte
tések helye; ott zajlott az új vallás, a Legfőbb 
Lénykultusz ünnepe is 1794-ben (-►Robespi
erre). Később kiállítási terület; az 1889-es pá
rizsi világkiállításra ott építették fel az Eiffel- 
tornyot is.
Martell Károly
(kb. 690-741) frank majordomus-*, (Kis) Pippin 
apja; a Frank Birodalmat kiterjesztette, s a spa
nyolországi arabok ellen is sikerrel harcolt. 
A frank trónt sok évig betöltetlenül hagyva előké

szítette fia királyságát. A feudális-* viszonyok 
terjesztője.
Martell Károly
Anjou [anzsu] (1271-1295) II. Károly nápolyi ki
rálynak és V. István lányának, Máriának fia; nagy
bátyja, IV. Kun László halála után igényt formált 
a magy. trónra. Klementinával, Habsburg Rudolf 
lányával kötött házasságából született Károly fia 
I. (Róbert) Károly néven magy. király lett. 
Martialis, Marcus Valerius 
[-cia- -kusz -usz] (kb. 39-104) római epigramma
költő, Plinius, Juvenalis baráti köréhez tartozott, 
s szellemes, csípős epigrammái (1500 maradt 
ránk) nagyszerű képet adnak a korabeli Róma 
pezsgő életéről.
Martin du Gard, Roger
[marten dü gar rozsé] (1881-1958) francia író; 
világhírűvé A Thibault-család [tibó] c. regénycik
lusa tette (1922-1940), amely komor realizmussal 
mutatja be a századelő francia társadalmát és az 
első világháború európai hatását. 1941-ben elkez
dett nagy műve: Maumort ezredes naplója [mo- 
mor] befejezetlen maradt.
Martinéin, Anton Erhard
(1684-1747) osztrák építész; 1727-től császári 
építőmester. Bécsben (Karlskirche, a Schwarzen- 
berg-palota), Morvaföldön és Mo.-on (magyarbéli 
Csáky-kastély, tatai vár) emelt barokk épületeket. 
Pesten a nagyméretű ol. barokk Invalidusok Há
za, ma Városháza épült tervéi szerint. 
Martinovics Ignác
(1755-1795) apát, szerzetesként a lembergi egy. 
fizikatanára (1783-tól), feltaláló. Támogatta II. Jó
zsef reformjait; 1790 után II. Lipótnak bizalmas 
jelentéseket adott a reformok ellenzőiről. I. Fe
renc nem vette igénybe elődei felvilágosult híveit: 
~ 1794-ben magához hasonlókból szervezni 
kezdte két Társaságát. Leleplezése után halálra 
ítélték, s több társával kivégezték.
Martinuzzi György 
[-ucci] -»Fráter György, 
mártír
(vér)tanú 1. aki inkább a halált választja, mintsem 
megtagadja hitét. 2. aki vmely csoporthoz tartozá
sáért kínzást, halált szenved, (gör.)
Martos Flóra
(1897-1938) vegyész, a KMP harcosa; a szakszer
vezet balszárnyához, majd 1927-ben a KMP-hez 
csatlakozott. A Vörös Segély által segítette a bör
tönökben sínylődőket és családjaikat. 1935-ben 
másodszor tartóztatták le: 20 hónapig vallatták, 
de nem vallott, végül bizonyítékok híján felmen
tették. A mozgalom Prágában kezeltette súlyos 
betegségét; ott halt meg egy szanatóriumban. 
Marx Károly
(Kari) (1818-1883) a tudományos szocializmus 
megalapítója. Már ifjúkori műveiben szembefor
dult a spekulatív filozófiákkal. Engelsszel-» 
együtt 1847-ben megírták a Kommunista Kiált
ványt-*, részt vett az 1848-as forradalomban, utá
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na ~ Londonban, emigrációban gazdaságtan! fő 
műve, a Tőke-> írásához fogott. 1864-ben alapí
totta az I. Internacionálét-». Tevékenysége egy 
korszak kezdete lett.
Masaryk, Tomas
[-sza-] (1850-1937) cseh politikus, csehszlovák 
köztársasági elnök (1918-1935); mint a prágai 
egyetem tanára az ausztriai viszonyok bírálója s 
modern politikai eszmék hirdetője volt. Az első 
világháború idején Angliába emigrált, s csakha
mar a cseh-szlovák állameszme elismert képvi
selője lett. Háromszor volt az új ország választott 
elnöke.
Mascagni, Pietro
[maszkányi] (1863-1945) ol. zeneszerző; Paraszt
becsület c., népi környezetben játszódó operája 
(1890) világsikert hozott számára. Számos más 
operát is szerzett.
másodfokú egyenlet
olyan egyismeretlenes algebrai egyenlet, amely 
rendezéssel ax2 + bx + c = 0 általános alakra 
hozható, ahol a+O. A másodfokú egyenlet gyöke
it az

- b ± jb2 - 4ac

gyökképlet (megoldó képlet) alapján számíthatjuk 
ki. A valós számok körében az egyenletnek 
két megoldása van, ha b2-4ac > 0,
egy megoldása van, ha b2 —4ac = 0,
nincs megoldása, ha b2- 4ac < 0.
második bécsi döntés
1941. augusztus 30-án Németország és Olaszor
szág felosztotta Erdélyt Románia és Mo. közt: a 
nagyobbrészt magy. lakosságú Észak-Erdély ke
rült Mo.-hoz, a Székelyfölddel, Nagyváraddal, Ko
lozsvárral ; 43 ezer km2 területtel, 2 185 000 lakos
sal (51,4% magy., 42,1% román). A két „bírásko
dó” szövetségeseik viszályát akarta megszüntet
ni a ~ révén, 
második jel
az első jelek jele, a szó. Pl. az „asztal" szó mint 
második jel az ember tudatában képes megjelení
teni mindazokat az ingereket (első jeleket: alak, 
szín, méret, simaság stb.), amelyek a valóságban 
az asztalt jellemzik, 
második jelzőrendszer
Pavlov-» a szavak rendszerét, vagyis a beszé
det-» nevezte így.
„második jobbágyság”
a késő-középkori közép-keleteurópai fejlődés je
lensége. A mezőgazdasági árutermelés előnyeit 
a földesurak meg akarták tartani maguknak, ezért 
növelték a jobbágyok terheit és a robotot, sőt újra 
röghözkötötték őket, és munkájukkal fokozták 
saját árutermelésüket. A jobbágylázadásokat 
leverték. A termelvényeket részben az iparo
sodottabb nyugat-európai országokban értéke
sítették.

második zsidótörvény
1939. május 5-én, Teleki Pál miniszterelnöksége 
alatt hirdették ki (1939: IV. te.); eszerint zsidó az, 
akinek egy szülője vagy két nagyszülője zsidó 
volt. Ezek az orvosi, ügyvédi, sajtó, mérnöki, szín
házi és filmkamarában csak 6%-ban részesülhet
nek, s korlátozták iparengedélyüket, köz- és ma
gánalkalmazotti, bármiféle jogosítványtól függő 
stb. tevékenységüket is. 
másodlagos biogén elemek 
foszfor, kén, magnézium, vas, nátrium, kálium 
stb., melyek együttes mennyisége a sejtekben kb. 
0,05-2%.
másodlagos biológiai produkció
a heterotróf fogyasztó és lebontó szervezetek 
szervesanyag-termelő folyamatai. Bruttó ~ = a 
fogyasztók és lebontok által megtermelt összes 
szerves anyag; nettó ~ = a bruttó — ból a raga
dozók számára hasznosítható rész. 
másodlagos fogyasztók
ragadozó állatok, melyek az elsődleges fogyasz
tókkal-» táplálkoznak.
másodlagos nemi jellegek
mindazok a testi és lelki jellemzők, amelyek a két 
nemet az ivarszervek különbözőségén kívül meg
különböztetik egymástól. A ~ nemi hormonok 
hatására alakulnak ki. Embernél : csípőalak, hom
lokalak, váll, emlők, szőrzet, haj, hangmagasság 
stb.
másodlagos testüreg
az embrionális fejlődés során létrejött, középső 
csíralemezzel határolt üreg. A gerinces állatok
nál a ~ bői fejlődik ki a mellüreg és a hasüreg.
Máté
-»evangélisták.
matematikai inga
-»inga.
matematikai modell
egy rendszer állapotát és állapotváltozásait leíró 
matematikai összefüggések összessége. A ~ 
összetevői : a rendszer belső kapcsolatait, transz
formációs tulajdonságait tükröző (általában diffe
renciál-) egyenletek, valamint az egyértelműség! 
feltételek, melyek megadják: a) a vizsgált rend
szer értelmezési tartományát, b) a rendszert ha
tároló felületre érvényes ún. peremfeltételeket, c) 
a vizsgálat kezdetekor érvényes állapotot (az ún. 
kezdeti feltételeket), d) a folyamatban részt vevő 
anyagok tulajdonságait leíró állapotegyenleteket, 
matéria
anyag. A materialista-» fil.-ban : a tudattól függet
lenül létező, objektív valóság, (lat.)
materialista
anyagelvű. A materialista fii. az élettelen s az 
élővilágot és az emberi társadalmat is anyaginak, 
az anyagi törvényeket követőnek tekinti. A tudat 
is az anyagi léthez kötődik, s abból vezethető le. 
(lat.)
materializmus
világnézet és fii. alapirányzat, amely a világot
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anyagból-» levőnek, anyaginak értelmezi; esze
rint az anyag „tudatunktól függetlenül létező való
ság", s az eszmék világa másodlagos, mivel azt 
az anyagi világhoz tartozó ember hozza létre tu
datában. A tudatos ~ története a gör. természet
filozófusokkal-» kezdődik.
Mathiász János
(1838-1921) magyar növénynemesítő. Elsősorban 
a szőlő hibridizációjával foglalkozott. 1890 és 
1921 között Kecskemét határában franciaországi 
tapasztalatait is felhasználva százával állította 
elő a csemegeszőlő-hibrideket, ezek közül 180 
félét forgalomba is hozott, amelyek azután az 
egész világon elterjedtek.
Matisse, Henri
[-tissz anri] (1869-1954) fr. festő, szobrász, a 
posztimpresszionista irányzat reprezentánsa; 
művészi hitvallása az egyszerűséghez való visz- 
szatérés volt. A színek és formák harmóniájára 
törekedett, 
matrilokális
olyan házasság, amelyben a házastársak az anya 
közösségében telepednek le. (lat.)
mátrix
az aik (i = 1,2......m; к = 1,2....... n) elemeknek
egy

Эц a12 ... a1n
A = (a,„) = ^ ... a,.

,am1 am2 amn.

rendezett rendszerét m x n-es mátrixnak nevez
zük. Az n X mn-es mátrix neve négyzetes vagy 
kvadratikus mátrix.
matróna
fn. a pater familias-» felesége; tekintélyes, bár 
jogokkal nem rendelkező családtag, (lat.)
Mátyás, I.
(1443-1490) magy. király (1458-1490), az „igazsá
gos"; Hunyadi János ifj. fia. Bátyja halála után 
V. László foglya, majd kiszabadulva a köznemes
ség és apja hívei királlyá választották. A központi 
hatalom erősítője, a városok fejlesztője, a jobbá
gyok védője, a reneszánsz kultúra meghonosítója 
volt. Nagy birodalmat szerveznie nem sikerült, de 
a töröktől megvédte a déli végeket.
Mátyás, II.
(1557-1619) magy. király (1608-1619), ném.-római 
császár (1612-1619) ; Habsburg I. Miksa. 3. fiaként 
a zavart I. Rudolf helyett lett az uralkodóház feje, 
s hosszú ellenségeskedés után uralkodó is. 
A magy. rendekkel kiegyezésre törekedett; a re- 
katolizáció híveként a harmincéves háború elő
idézője volt.
Maugham, W. Somerset
[móm szamöszet] (1874-1965) kiváló ang. elbe
szélő, író; Hátsó-lndia és a déli tengerek voltak 
első elbeszéléseinek színhelyei. A festő Gauguin
ről szóló életrajzi regénye: Az ördög sarkantyúja

(1919); világhírű életrajzi regényein kívül társa
dalmi regényei is kitűnőek, pl. Színház, 1937.
Maulbertsch, Franz Anton
[-béres, franc] (1724-1796) osztrák festő; Bécsben 
tanult, s Ausztriában, Csehországban és Mo.-on 
főleg szentképeket és freskókat festett. Igen hosz- 
szasan dolgozott Mo.-on, ezért sok műve maradt 
fenn nálunk, pl.: Zircen oltárkép, a sümegi és a 
pápai plébániatemplomban, a győri s a váci szé
kesegyházban, a szombathelyi püspöki palotá
ban és számos más helyen faliképéi láthatók. Az 
osztrák rokokó festészet kiemelkedő művésze. 
A 18. sz. kiemelkedő mestere.
Maupassant, Henri René de 
[mópászan anri röné] (1850-1893) fr. író; elbeszé
lései a múlt sz. legnagyobb novellistái közé sorol
ják. Regényíróként is kiváló. 1892-ben súlyos 
idegbaj támadta meg. Híres novelláskötete pl. Fifi 
kisasszony (1882), legismertebb regénye A szép
fiú (1885 Bel Ami).
Mauthner Ödön
(1848-1934) kertész, magkereskedő; Magyaróvá
ron, majd Németországban tanult, s 1874-ben ala
pította meg vetőmag-kereskedését. Termesztett, 
nemesített, s elsőnek exportált is magokat; kerté
szeti szakkönyveket, szakcikkeket írt. 
maxima
rövid, ált. igazság, életszabály, közmondás, (lat.)
Maxim, Hiram
[me- hájrem] (1840-1916) amerikai feltaláló; Ang
liában tartózkodva feltalálja a vízzel hűtött gép
puskát, amelyet az ang. hadsereg, majd szinte 
minden ország bevezetett. A „Maximka" nagy 
szerepet játszott az első világháborúban, 
maximum
a legnagyobb, legtöbb; vminek a felső határa, 
legmagasabb foka. (lat.)
Maxwell-egyenletek
az elektromágneses tér alaptörvényei. I. (Gauss- 
tétel) az elektromos tér adott térfogatának forrás
erőssége-» egyenlő a térfogatba zárt töltések 
algebrai összegének és a dielektromos állandó-» 
reciprokának szorzatával. II. (Faraday-féle induk
ciós törvény) Az elektromos tér örvényerőssé
ge-» a mágneses tér időegység alatti fluxusválto
zásának -1-szerese. III. A mágneses tér forrás
erőssége-» zérus. IV. A mágneses tér örvény
erőssége-» az abszolút permeabilitásnak, vala
mint a valódi áram és az eltolási áram-» összegé
nek szorzata.
Maxwell, James Clerk
[mexvöl dzsémsz klak] (1831-1879) ang. elméleti 
fizikus. Leglényegesebb munkája az elektrodina
mika törvényeinek rendszerbe foglalása, s ezzel 
a klasszikus fiz. lezárása.
Mayerhoffer András
(1690-1771) építész; fiatalon Mo.-ra kerülve főleg 
a Grassalkovich család és baráti köre számára 
épített; többek közt a gödöllői s a nagytétényi 
kastélyt, a pesti egyetemi (eredetileg pálos)
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templomot, a pesti Péterffy- és a Grassalkovich- 
palotát stb. A barokk ép. kiváló művésze volt.
Mayflower
[méflouer] hajó, amelyen 1620-ban 102 puritán 
kivándorló érkezett Észak-Amerikába, a későbbi 
Új-Anglia egy Plymouth [plimöf] nevű helyére; 
mivel e település kívül esett az ang. gyarmat 
határán, egészen 1691-ig, amikoris Massachu
setts [meszöcsúszitsz] gyarmat részévé lett, saját 
demokratikus önkormányzati szabályaik szerint 
vezették. A ~ a puritán demokratikus hagyomá
nyok jelképe.
Mazarin, Jules
[-ren zsül] (1602-1661) fr. bíboros; Richelieu utó
daként XIV. Lajos főminisztere lett, s a vesztfáliai 
békében (1648) megszerezte Franciaországnak 
Elzászt. A kormányzása elleni Fronde lázadás 
miatt száműzték, de újra kezébe véve az ügyeket; 
megszervezte Ausztria ellen a rajnai ligát (1658). 
mazuri tavak
a régi Kelet-Poroszországban ; nem sokkal a Tan
nenberg-» mellett megvívott csata után ott is ve
reséget szenvedtek a cári csapatok 1914. szep
tember 7-13. közt.
Mazzini, Giuseppe
[maccini dzsuz-j (1805-1872) itáliai hazafi; az 
osztrák uralom elleni szervezkedésért börtönt 
szenvedett, majd külföldön szervezte az Ifjú Itália 
republikánus mozgalmat. 1848-ban hazatért, de
1849-től újra Londonban élt, és támogatta Gari
baldit, 
mea culpa
[kul-j én vétkem! - a katolikus mise liturgiájában 
szereplő közgyónás része, (lat.)
mechanikai energia
a -»mozgási energia és a -»helyzeti energia ősz- 
szege. -»Konzervatív erők esetén a mozgás so
rán a ~ értéke nem változik.
mechanikai feszültség
homogén deformáció esetén a rugalmas erő 
egyenesen arányos a test keresztmetszetével. Az 
arányossági tényező a ~. 
mechanikus materializmus 
olyan világszemlélet, amely a mechanika-» tör
vényszerűségeit kívánja alkalmazni olyan terüle
tekre is, amelyekre az nem illik - különösen az 
élővilág, az ember s a társadalom kérdéseire. Az 
élőlények s az ember tevékenységének csak kis 
részét lehet azonban helyesen értelmezni, ha 
gépnek tekintjük azokat; a legtöbb dologra nézve 
ez leegyszerűsítést jelent, 
mechanizmus
1. gépezet. 2. átv. szervezet, (gör.)
mechanoreceptorok
mechanikai hatásokat felfogó és ingerületté alakí
tó receptorok-».
Mechwart András
(1834-1907) vasmunkás, majd gépészmérnök, ve
zérigazgató; Augsburgban tanult, s 1859-ben 
mérnökként lépett be Ganz Ábrahám üzemébe,

amelyet később igazgatóként hatalmas gyárrá 
fejlesztett. Találmányai közé tartozik a malom
ipart forradalmasító, kéregöntésű, rovátkolt hen- 
gerszékhenger, valamint a motoros rotációs eke. 
Magy. nemességet kapott.
Mecsnyikov, Hja lljics
(1845-1916) orosz biológus, a fagocitózis felfede
zője. 1870-től az ogyesszai egyetem állattanpro
fesszora volt. Pasteur meghívására 1890-től Pá
rizsban dolgozott, 1904-től a párizsi Pasteur Inté
zet egyik igazgatója lett. A tengeri csillagok lár
váiban észlelt amőboid vándorsejtek megfigyelé
se vezette el a fagocitózis felismeréséhez. Megál
lapította, hogy a gerincesek fehérvérsejtjei szin
tén fagocitálnak, és nagy fontosságúak a szerve
zet belső védekezésében, 
méd
ókori iráni nép a Kaszpi-tengertől délre; állama 
kialakulása (az i. e. 7. sz. közepe) után nem sok
kal helyi nagyhatalommá lesz Küaxarész király 
(625-585) alatt. Részt vett Asszíria megsemmisí
tésében is. 550-ben a közeli rokon perzsák aláve
tett fejedelme fellázadt a ~ uralom ellen, és meg
döntötte a ~ birodalmat, 
medália
érdemérem, kitüntetés, (ol.)
medalion
1. nyakláncon függő kis kerek ékszer. 2. kis kerek 
vagy tojásdad, finom kidolgozású festmény, (fr.)
Medeia
a gör. mondakörben kolchiszi királylány, aki meg
ismerte a növények titkos tulajdonságait, és va
rázslásokat végzett velük. Később laszón-» fele
sége lett, s részese az argonauták-» kalandjai
nak; ezek közben gyilkosságoktól sem riadt visz- 
sza. Mikor férje egy nimfáért elhagyta, azt is, 
gyermekeiket is megölte. Mondáját több iro
dalmi alkotás megörökítette (pl. Euripidész 
drámája).
Medgyaszay Vilma
(1885-1972) színművész, sanzonénekesnő; Buda
pesten tanult, s 1903-tól játszott. 1904-ben a János 
vitézben lluska szerepében ugrott ki. 1907-től 
énekelt színpadokon, kabarékban sanzont, s ez 
lett igazi műfaja. 1927-ben önálló Bartók-Kodály- 
estet tartott, az elsők közt népszerűsítve a mo
dern magy. zene nagyjait. 1955-ig játszott, sok 
drámai szerepben is sikeres volt.
Medgyessy Ferenc
(1881-1958) szobrászművész; orvosi oklevelének 
megszerzése után Párizsban tanult szobrászatot. 
A modern szobrászat és az antik művészet, de a 
népi plasztika is egyaránt hatott rá. Már 1914 előtt 
feltűnt kisplasztikáival. Számos köztéri szobra, 
domborműve áll Budapesten, Debrecenben, Szé
kesfehérvárott, Győrött, Kaposvárott, Baján. A sz. 
egyik legjelentősebb magy. szobrásza volt. 
médián
nagyság szerint sorba állított adatok közül a kö
zépső (amelytől jobbra és balra is ugyanannyi
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adat van), páros számú adat esetén a két középső 
számtani közepe.
Mediciek
dúsgazdag firenzei bankárcsalád, amelynek tag
jai 1434-1494 közt Firenze urai voltak. A művé
szeteket pártolták, különösen Cosimo [kozimo] 
(1434-1464), a híres könyvtár alapítója, és Loren
zo (il Magnifico) [manyifiko] (1469-1492), aki je
lentős tudósokat hívott udvarába. A ~ a köztársa
sági forma megtartásával kormányoztak, 
meditáció
töprengés, elmélkedés, különösen vallási, emel
kedett témáról, (lat.)
Mediterráneum
a Földközi-tenger medencéje, (lat.)
Mednyánszky László
br. (1852-1919) festőművész, kora nagy művész
egyénisége. Zürichben, Münchenben, Párizsban 
tanult, s felváltva itthon, Bécsben, Párizsban élt 
és festett. Borongós, kifejező tájképei, a jellemig 
hatoló portréi korán feltűnést keltettek; az első 
világháborúban harctéri festőként készült művei 
döbbenetesen háborúellenesek.
Medúza
a gör. mitológia három női szörnyetegének, a 
Gorgóknak egyike; ezeknek haját kígyók alkotják, 
s a rájuk nézőt kővé változtatták. ~ fejét a legen
dás hős, Perszeusz levágta, s pajzsára szö
gezte, ezzel ellenfeleit kővé változtatta. Róla 
nevezték el a tengeri medúzákat, mivel ezek a 
kerek lények szívókarjaikkal ~ fejére emlé
keztetnek.
Mefisztó
a Lucifer-» bukásáról szóló mítoszban Lucifer 
segédje, társa a lázadásban; a Faust-mondában 
ő vásárolja meg az ördög számára Dr. Faust lel
két; átv. az ördög egyik elnevezése.
megapolisz
több város összeolvadásából kialakult óriásvá
ros. (gör.)
megbízott testület
meghatározott ügy elintézésére, előkészítésére 
vagy megvizsgálására állandó vagy ideiglenes 
jelleggel.
megengedett sáv
-»sávszerkezet
meghagyás
végrendeleti juttatás, melynek feltétele, hogy a 
hagyatékban részesülő személy valaminek adá
sára, tevésére vagy nem tevésére köteles pl. virá
gok ápolása stb.
meghiúsulás (lehetetlenné válás)
-»szerződésszegés fajai.
megnyúlás! zóna
a gyökér felszívási zóna -»fölötti részlete, amely
ben már nincs sejtosztódás, benne a sejtek diffe
renciálódnak, és kialakul végleges alakjuk.
megoldási terv
matematikai feladatok megoldását gyakran érde
mes megoldási terv készítésével kezdeni. Ilyen

kor számba vesszük az adott adatokat, értelmez
zük a kérdést, kiválasztjuk a megoldáshoz fel
használható módszereinket.
megporzás
a virágporszem a termő bibéjére kerül a szél, a 
víz vagy a rovarok segítségével, 
megsemmisülés! sugárzás 
egy elemi részecske-» és antirészecskéje-» ta
lálkozásakor kibocsátott nagy energiájú elektro
mágneses sugárzás-». A sugárzás mindkét ré
szecske tömegének megfelelő energiát elviszi, 
így ilyenkor a korábban tömeggel bíró részecskék 
„megsemmisülnek”. A rendszer teljes energiája 
azonban megmarad (-»tömegenergia ekvivalen
cia).
megszámlálhatóan végtelen halmaz
az A halmaz megszámlálhatóan végtelen, ha 
A elemei és a természetes számok között kölcsö
nösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető. Meg
számlálhatóan végtelen halmazok például a Z, a 
Q halmaz. Bizonyítható, hogy az R halmaz nem 
megszámlálhatóan végtelen, 
megszokás 
-»habituáció. 
megtalálási valószínűség
az anyagi részecskék kettős természetét leíró 
golyó- és huilámmodell egységét megteremtő fo
galom. Annak a valószínűségét, hogy a részecs
kéhez rendelt golyót egy adott kis térrészben 
megtaláljuk, megadja a részecskéhez rendelt 
hullám ebbe a térrészbe felvett kitérésének négy
zete szorozva a kis térrész térfogatával, 
megtermékenyítés
az ivarsejtek összeolvadása, melynek eredmé
nye a zigóta kialakulása. Heterogámia-» esetén 
a ~ két részre osztható. A hímivarsejt behatolá
sával egy időben a petesejt felszínén ~i hártya 
képződik, ez megakadályozza a többi hímivarsejt 
bejutását, 
megújuló sejtek
olyan sejtek, melyek a szervezet egész élettarta
ma-» alatt újra és újra osztódnak. Pl. a növények 
osztódószöveti sejtjei vagy az állatok és az ember 
hám-, kötőszöveti és csontvelősejtjei.
Megyeri Károly
(1798-1842) színművész, a Nemzeti Színház jel
lemszínésze; 1817-től mint vándorszínész játszott 
szerte az országban. 1837-től a pesti magy. szín
háznak, később a Nemzeti Színháznak tagja halá
láig. Legnagyobb sikereit vígjátékokban aratta, 
de sok klasszikus szerepe is volt. A modern, jel
lemábrázoló színjátszás egyik első nagysága 
volt. 
méh
1. családokban élő rovar. 2. bioi. a méhlepényes 
emlősök és az ember belső nemi szerve. Ember
nél körte alakú izmos szerv, mely a megterméke
nyített petesejt befogadására, táplálására és vé
delmére szolgál. Szüléskor erőteljes összehúzó
dásaival kitolja magából a magzatot. A ~ nyálka
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hártya a menstruációs ciklusnak megfelelő válto
zásokat mutat.
méhen kívüli terhesség
a megtermékenyített petesejt ritkán a petefészek
ről nem jut be a petevezetékbe, ilyenkor a has
üregbe ágyazódik be. Előfordulhat, hogy a pete
vezeték szűkülete miatt nem juthat el a méhbe, 
ilyenkor a petevezetékben indul barázdálódás
nak. A ~ életveszélyes, ezért operációval meg
szüntetik, 
méhlepény
kerek, lepény alakú szerv, mely a ~es emlősök
ben és az emberben lehetővé teszi a magzat 
méhen belüli fejlődését és anyagcseréjét. 
A ~ ben a köldökzsinór-» közvetítésével ide érke
ző magzati, vmint az anyai érrendszer nagy felü
leten közel kerül egymáshoz, és az anyagcsere 
az érfalakon keresztül bonyolódik le. Embernél a 
~ a harmadik terhességi hónapban alakul ki. 
méhlepényes emlősök
olyan emlősállatok, melyek utódja posztembrio- 
nálisan méhben fejlődik ki.
Mehmed
II., Hódító; török szultán (1451-1481). Elfoglalta 
Konstantinápolyi (1453), és Isztambul néven biro
dalma székvárosává tette. Birtokba vette az 
egész Balkán-félszigetet néhány velencei birtok 
kivételével, s Mo. elleni előnyomulását csak Hu
nyadi János-» nándorfehérvári győzelme (1456) 
állította meg.
Mehmed Köprülü
nagyvezír (1656-1661) újjászervezte a tör. hadse
reget, s ezzel lehetővé tette az Oszmán Biroda
lom utolsó terjeszkedési korszakát: Mo.-on elfog
lalták Nagyváradot, majd Érsekújvárt is (1664). 
A nagyvezíri székben fia, Ahmed Köprülü követte 
(1661-1676). 
meidzsi forradalom
tkp. „felvilágosult”; 1868. január 3. Japán moder
nizálásának kezdete: Mutsuhito mikádó (császár) 
puccsszerűen megtörte az évszázadok óta a mi- 
kádók nevében uralkodó sogunok hatalmát, s ve
le a feudális helyi kiskirályokét is; európai jellegű 
kormányt nevezett ki, s alattvalóit a modern tech
nika elsajátítására biztatta. Japán diákok árasz
tották el a világ egy.-eit. Néhány évtized múlva 
Japán modern hatalom lett. (jap.)
Meinhof, Ulrike
(1934-1976) ném. ultrabaloldali női forradalmár, 
majd terrorista, Bader-» terroristafőnök társa. 
Börtönben halt meg.
meiózis
számfelező sejtosztódás, a keletkező utódsejtek 
feleannyi kromoszómát-» tartalmaznak, mint az 
anyasejt, tehát amíg az anyasejt diploid (2n), az 
utódsejtek haploidok (1 n). ~sal keletkeznek az 
állatok ivarsejtjei és a növények spórái.
Meir, Golda
[méir] (1898-1978) izraeli politikusasszony, mi
niszterelnöknő (1969-1974).

melankólia
szomorúság, búskomorság, nyomottság, lehan- 
goltság. (gör.)
Melich János
(1872-1963) nyelvész; Kolozsvárott és Bécsben 
tanult, 1901-től magántanár, majd egy. tanár a 
budapesti egy.-en, 1943-tól az Akadémia főkönyv
tárnoka. Mindenekelőtt etimológiai kutatásai 
nagy fontosságúak: a magy. nyelv ném. és szláv 
jövevényelemeivel foglalkozott. Kutatta a magy. 
helyesírás történetét, s a régi magy. szótárirodal
mat.
Melius Juhász Péter
(1536-1572) kálvinista prédikátor; Wittenbergben 
tanult, 1558-tól Debrecenben volt prédikátor, 
1561-től ref. püspök. A hazai ref. egyház szerve
zője: szemben állt a Kálvin tanításain túlmenő 
radikálisokkal, így az unitáriusokkal, akikkel több
ször nyilvánosan is vitázott. Számos vitairat, teo
lógiai munka mellett elsőnek írt magy. nyelvű 
füvészkönyvet: Az fáknak és fűveknek nevekről 
(1578).
mellékerezetes levél
a középső, vmivel vastagabb ér mellett kétoldalt 
párhuzamosan haladnak az erek. (-»egyszikűek).
mellékgyökérrendszer
a gyökerek egyenrangúak, egyforma fejlettségű- 
ok. (egyszikűek-».)
mellékhere
a here-» felszínén levő mandulányi szerv, mely 
tárolja, táplálja és az ondóvezetékbe továbbítja a 
hímivarsejteket.
mellékkvantumszám
egyedülálló atomok elektronállapotainak jellem
zésére használt mennyiség. Nem negatív egész
szám, és mindig kisebb, mint a főkvantum
szám-». A csomósíkok-» számával azonosítható. 
Egy elektronállapot perdülete a mellékkvantum
számnak és a Planck-állandó 2n-ed részének 
szorzata.
mellékpajzsmirigy
a gerinces állatok és az ember belső elválasztású 
mirigye, négy parányi testecske a pajzsmirigy-» 
állományában. Hormonja a parathormon-».
mellékvese
a gerinces állatok és az ember belső elválasztású 
mirigye. Kéreg- és velőállományból áll. Embernél 
a két vese csúcsán helyezkedik el.
mellékvesekéreg
a mellékvese-» 90%-a. Hormontermelését a hi- 
potalamusz-» és a hipofízis-» szabályozza. Hor
monjai : mineralokortikoidok-», glükokortikoi- 
dok-», androgén és ösztrogén szteroidok-». 
mellékvesekéreg-serkentő hormon 
a gerinces állatokban és az emberben a hipofízis 
elülső lebenyének hormonja. (Adrenokortikotróp 
hormon -»ACTH.) 
mellékvesevelő
a mellékvese kb. 10%-a. Hormontermelése köz-
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vetlen idegi szabályozás alatt áll. Hormonjai az 
adrenalin-* és a noradrenalin-*.
mellhártya
a mellüreg és a tüdők falát borító savós hártya, 
melynek két lemeze között mindig kisebb a leve
gő nyomása, mint a légtérben és a tüdőben, ezért 
a tüdők a mellüreg tágulását passzívan követik. 
A ~ két lemeze között vékony folyadékréteg van, 
mely megkönnyíti a csúszásukat, 
melodráma
1. zenei kísérettel előadott érzelmes színmű.
2. átv. érzelgős, hangzatos, sekélyes színdarab.
Melpomené
-»múzsák.
mélylélektan
a modern lélektan Siegmund Freud [frajd] nevé
hez fűződő iskolája, amely a lélek nem tudatos 
mélységeiben (tudatalatti) keresi a lelki problé
mák okait. Később a ~nak több irányzata jött 
létre, 
membrán
a sejteket, vmint az egyes sejtszerveket határoló, 
három rétegű hártya (sejthártya, maghártya, mi- 
tokondrium ~ stb.). Közepén két molekula vas
tagságú lipid réteg van, amelyet mindkét oldalán 
fehérjeréteg borít, 
membránpotenciái
a sejtek membránjainak két oldala mentén mér
hető feszültségkülönbség. A ~t az aktív és a 
passzív transzportfolyamatok-* együttesen ered
ményezik.
Mendel, Gregor
(1822-1884) osztrák tudós, a genetika megalapító
ja. 1843-tól a brünni Ágoston-rendi kolostorban 
élt, ahol mint lelkésztanár dolgozott 1868-ig. Ettől 
fogva mint apátnak tudományos munkára már 
nem futotta idejéből. 1853 és 1868 között a kolos
tor kertjében főképp a borsó és a méhek tulajdon
ságainak öröklődését vizsgálta, s megalkotta a 
három Mendel-szabályt. Eredményeit 1865-ben 
írásban is összefoglalta „Kísérletek növényhibri
dekkel" címmel. Munkásságát azonban csak a 
huszadik század elején fedezték fel újra. 
Mendel-szabályok
I. szabály: Az első hibridnemzedék vmennyi 
egyede egyforma. II. szabály: A második hibrid
nemzedékben a szülői tulajdonságok újra megje
lennek, kihasadnak. III. szabály: A tulajdonságok 
egymástól függetlenül öröklődnek, szabadon 
kombinálódnak. (Megjegyzések: A ~ homozigó
ta szülők keresztezésére vonatkoznak. A III. sza
bály csak részben igaz, mert érvényesülésének 
gátat szab a kapcsoltság-*.) 
menedékjog
az állam azon joga, hogy menekülteket befogad
jon, és nemzetközi szerződés hiányában őket ne 
adja ki.
menekülő magatartás
a zsákmányállatok védekező magatartásai a ra
gadozók támadó magatartásával-» szemben. Faj

tái: védekezés a kültakaró szaruképleteivel, vé
dekező anyagok kibocsátása, elrepülés, elfutás, 
mimikri-» stb.
Menelaosz
a trójai mondakörben Helena-» férjeként kapta 
apósától Spárta királyságát; amikor feleségét Pá- 
risz trójai királyfi megszöktette, ő indította a hábo
rút visszaszerzésére.
Menenius Agrippa
római szónok, akit Livius elbeszélése szerint a 
szenátus a köznéphez (plebs) küldött, amikor az 
sérelmei miatt kivonult a városból (-»szecesszió) 
(kb. i. e. 491-ben). ~ tanmeséjében elmondta, 
hogy valamikor a testrészek önállósították magu
kat, s a kéz nem akarta a szájhoz vinni a falatot, 
az nem fogadta el, s a fogak sem rágták meg: 
ezzel éhezésre kényszerült a gyomor, de senyve- 
dett az egész test. Végül az egyes testrészek 
- amelyekkel a társadalom csoportjait példáz
ta - egyezségre jutottak. A mese nyomán a 
plebs visszatért a városba, viszont ekkor állí
tották fel a néptribunok-» intézményét védel
mükre, 
mene tekel 
-»Dániel.
Mengyelejev, Dmitrij Ivanovics
(1834-1907) orosz tudós, az elemek róla elneve
zett -»periódusosrendszerének megalkotója (1869).
mennyiség
méréskor a megmérendő mennyiséget általában 
egy mérőszám és egy mértékegység segítségé
vel határozzuk meg.
mennyiségi jellegek
a genetikában-» azok a tulajdonságok, melyek a 
populáció-» minden egyedére jellemzők, de kü
lönböző mértékben. A ~ mértékegységekkel 
mérhetők, a leggyakrabban sok kis hatású gén 
összeadódó hatására alakulnak ki, és öröklődé
süket csak nagy számú egyeden lehet vizsgálni. 
(Pl. testméret, testtömeg, terméshozam, tej zsír- 
tartalom, tojáshozam stb.) 
menstruáció
a nőknek a serdülés korától a klimaxig-* átlago
san 28 naponként bekövetkező vérzése, melynek 
időtartama 3-7 nap. A ~ annak a jele, hogy a nő 
nem esett teherbe, ugyanis ilyenkor a méhnyálka- 
hártya az ovulációt-» követő, átlagosan 14 nap 
múlva vérzés kíséretében lelökődik. A ~ a ter
hesség alatt szünetel, 
mentalitás
szellemiség, gondolkodásmód, (lat.)
Mentor
1. az Odüsszeiában Odüsszeusz barátja, akire az 
a trójai háborúba indulva rábízta otthoni ügyeit, 
és fia, Telemakhosz nevelését. 2. átv. nevelő, 
pártfogó, (gör.)
Menzel, Jiri
(sz. 1938) cseh filmrendező, színész. Legismer
tebb filmje a Szigorúan ellenőrzött vonatok (1966) 
Oscar-díjat kapott, B. Hrabal-» elbeszéléséből
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készült. Szintén kettejük együttműködéséből ké

szült a Sörgyári capriccio (1980).
Mercator, Gerhard
[-ka-] (1512-1594) ném.alföldi térképtervező és 
metsző; nevét viseli az a térképvetület, amelynél 
a szélességi és hosszúsági körök derékszögben 
metszik egymást, s így a területek az Egyenlítőtől 
távolodva lényegesen növekedni látszanak. Elő
ször 1569-ben alkalmazta. E vetület kisebb terüle
tek térképezésére alkalmas.
Mercurius
[-kuriusz] -»•Hermész.
Mercurius Veridicus
„Igazmondó Hírvivő" ; II. Rákóczi Ferenc lat. nyel
vű lapja, egyben az első magy. újság. 1705-től 
jelent meg, s célja volt, hogy az európai közvéle
ményt az igazságnak megfelelően tájékoztassa a 
kuruc mozgalomról s a Mo.-i katonai, vmint politi
kai eseményekről, 
meredekség
egyenes y = mx + b alakú egyenletében az m 
együttható. Az egyenes és a derékszögű koordi
náta-rendszer pozitív iránya által bezárt szög tan- 
gense.
Mérei Ferenc
(1909-1986) pszichológus; Párizsban tanult, majd 
Szondi Lipót munkatársa volt Budapesten. 1942- 
ben kiadta A pályaválasztás lélektanát. A háború 
alatt mint munkaszolgálatos átszökött a fronton.
1945-1950: a Fővárosi Lélektani Intézet vezetője, 
a Red. Főiskola és az Eötvös Kollégium tanára. 
Nemzetközi feltűnést keltett Együttes élmény c. 
munkája. 1950: a hírhedt pedológiai párthatáro
zat nyomán állástalanná lett. 1956: rehabilitálták. 
1958: Nagy Imre híveként börtönbe került. 1964. 
szabadulva klinikai pszichológus lett. 1976: a 
Pszichodráma Műhely vezetője. Számos munkát 
publikált, 
mérés
tervszerűen végrehajtott tevékenység, melynek 
során a rendszer egy (v. több) tulajdonságának 
jellemzésére alkalmas, a választott mértékegy
ségben kifejezett számértéket (mérőszámot) ka
punk. A ~i eredményt a mérőszám és a mérték- 
egység szorzataként adjuk meg. 
méretarány
a térkép kicsinyítésének mértéke: pl. 1:75 000 
(egy hosszegység a térképen megfelel 75 000 
hosszegységnek a valóságban). Minél kisebb a : 
utáni szám (nagy méretarány), annál részlete
sebb a térkép, 
merev test
olyan elképzelt test, amelynek pontjai egymáshoz 
képest változatlan helyzetűek. A szilárd testek 
-»modelljeinek tekinthetők.
merev test egyensúlya
ha a merev test nyugalomban van, akkor minden 
pontjának -»sebessége és -»gyorsulása zérus. 
Ehhez az a feltétel szükséges, hogy a test -»tö
megközéppontjának gyorsulása és a test -»szög

gyorsulása zérus legyen, azaz a testre ható 
erők-» és forgatónyomatékok-» eredője külön- 
külön is zérus legyen.
Mérimée, Prosper
[-mé prosz-] (1803-1870) fr. író ; romantikus szem
léletű elbeszélései szívesen mutatnak be egzoti
kus helyeket, személyeket, szenvedélyes érzel
meket.
merkantilizmus l,
17. sz.-i közgazdasági elmélet, amely az államok 
gazdagodását abból vezeti le, hogy több pénz 
kerüljön be a kivitt áruk fejében, mint amennyit 
behozatalra költenek. Ennek eszköze a védővám, 
az ipar fejlesztésének támogatása, gyarmatosítás 
az olcsó nyersanyag megszerzésére, készáruki
vitel. A ~ megalkotója és első bevezetője f.
B. Colbert-» fr. miniszter (1619-1683) volt. (ol.) 
mérleg
az aktívumok és passzívumok szembeállítása es 
annak eredménye.
mérlegelv
az egyenlet, ill. egyenlőtlenség két oldala egyen
lő változtatásának lehetőségét jelenti.
Merlin
a kelta britek legendás varázslója és jósa az an
golszászok betelepülése előtti időkből. Személye 
az Arthur kir. körüli mondákban is felbukkan.
Meroving
frank dinasztia (5. sz. vége-751).
merőleges affinitás
síkbeli transzformáció. Adott egy egyenes. Az 
egyenes pontjaihoz a transzformáció önmagukat 
rendeli. Az egyenesre T pontjában állított merőle
ges T-től különböző P pontjához azt a P' pontját 
rendeli, amelyre a PT:PT arány a T, P pontok 
megválasztásától független, 0-tól különböző ál
landó.
merőleges szárú szögek
olyan szögek, amelyeknek a szárai egymásra pá
ronként merőlegesek. A merőleges szárú szögek 
egyenlők, ha azonos típusúak (pl. mindkettő he
gyesszög), vagy 180°-ra egészítik ki egymást.
mérsékelt öv
frz. évi középhőmérséklete 0-15 °C közt, a hőin- 
gás 20-50 °C közt, a csapadék évi mennyisége a 
sivatagi 200 mm s az óceáni 1000 mm közt változ
hat az óceáni vagy kontinentális jelleg szerint. 
(Hazánkban 600 mm.) Növényvilága lombhullató 
erdőtől csenevész sivatagi növényzetig változik; 
állatvilágában a patások, rágcsálók, rovarevők 
uralkodnak. Sűrű lakosságú öv. Szubtrópusi-», 
közepes szélességű (ezen belül óceáni, nedves 
és száraz kontinentális, sivatagi), vmint boreá- 
Iis —► övekre oszlik, 
mérsékelt övi lomberdők
biom-» a mérsékelt öv csapadékosabb területein.
mértani közép
az av a2......an nemnegatív számok mértani köze

pének nevezzük az ja^ ■ a2.......an számot.
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mértani sorozat
az (an) számosorozat mértani sorozat, ha van 
olyan q valós szám, hogy minden n-re an+1 = 
= q • an. A q szám a sorozat kvóciense (hányado
sa).
mértékegység
a méréshez választott egység. Az egység kivá
lasztása önkényes. A mérés az egységgel történő 
összehasonlítást jelent.
mértéktartás
metrón: a klasszikus kor gör. eszménye; senki se 
lépje át természetes határait, s cselekvésében is 
kövesse a ~t. Ellenkező esetben veszélyezteti a 
rendet, s kiteszi magát a súlyos büntetésnek.
mértéktelenség
ametrón: a későbbi ógör. korban lázadás a mér
téktartás, s az általa biztosított társadalmi rend 
ellen ; a józansággal szemben a mámor helyeslé
se, a régi kötöttségek elvetése, az Olimposz! iste
nek helyett Bacchosz kultusza, akinek ünnepét a 
~ nevében mámorral és kicsapongásokkal ünne
pelték.
Mesmer, Franz
[mez- franc] (1733-1815) osztrák orvos, a róla 
elnevezett hipnózis (mezmerizmus) felfedezője; 
tévesen azt vélte, hogy annak köze van a mágne
sességhez.
messenger RNS
-»hírvivő RNS.
messianizmus
1. Messiás-hit: bizalom abban, hogy a bibliai pró
féták által megjövendölt megváltó eljön. 2. átv. 
bizalom abban, hogy vmely hirtelen fordulat meg
oldja a (társadalmi) problémákat.
Messiás
„felkent”; a késő-ókori zsidó vallásban a Megvál
tó elnevezése, akit Dávid házából való jó kir.-ként 
jövendöltek meg a próféták; a kir.-ok avatási 
szertartásához tartozott, hogy fejüket szentelt 
olajjal megkenték, (héb.) 
mesterdalnokok
a 14. sz.-ban alakult társaság a ném. dalnokok 
számára; IV. Károly császár diplomát és címert 
adományozott nekik. Több városban volt csoport
juk, a legtovább, a 18. sz.-ig Nürnbergben. A ké
ső-középkori ném. költészet legjobbjai tartoztak 
a ~ közé.
mesterséges rendszer
olyan rendszer, melynél a rendszerezés alapja 
vmilyen mesterségesen kiragadott bélyeg össze
hasonlítása, és nem veszi figyelembe a fajok 
származási kapcsolatait. (Pl. Linné rendszere: a 
virágos növények rendszerezése a porzók száma 
alapján.)
mesterséges szelekció
az evolúció menetének befolyásolása új fajták 
kitenyésztése céljából. Az ember a gazdasági 
céljai szempontjából legelőnyösebbnek vélt tulaj
donságú egyedeket kiválogatja és továbbszapo
rítja.

Mestrovic, Ivan
[-vies] (1883-1962) horvát szobrászművész; a 
portrészobrászat és monumentális szobrászat 
egyik kiemelkedő művelője.
Mészáros Lázár
(1796-1858) honvéd tábornok, hadügyminiszter; 
mint császári ezredes lépett a Batthyány- 
kormányba hadügyminiszternek, októbertől a 
Honvédelmi Bizottmány tagja, 1849. júl. 2-24.: a 
honvédség főparancsnoka. A világosi fegyverle
tétel után Törökországba, majd Angliába emig
rált, távollétében halálra ítélték.
Mészáros Lőrinc
Nagybotú Lőrinc (7-1514) jobbágy származású 
pap volt, Cegléden csatlakozott Dózsához, alve- 
zére, s a parasztháború legradikálisabb irányza
tának eszmei vezetője lett, a népi huszitizmushoz 
közel álló eszmékkel. A ceglédi kiáltvány egyik 
megfogalmazója. Temesvárott sikerült megme
nekülnie, Biharban harcolt tovább: ott fogták el, 
s máglyán égették meg. 
mesztic
részben sp., részben indián ősök leszármazottja 
Amerikában (sp.)
metafizika
tkp. „a fizikán túli írások Arisztotelész életművé
ben” 1. a létező dolgoknak az érzékelhető világon 
túlmenő lényegéről szóló tanítás egyes idealista 
filozófiákban. 2. nem dialektikus-» gondolkodás- 
mód. (gör.) 
metafora
átvitel; irodalmi szókép. (gör.)
metamorfózis
-»átalakulás.
metatézis
átvetés 1. stilisztikában szóátvetés; pl. egy mon
daton belül egy szó jelzőjét a költő másik szóval 
kapcsolja össze, s ezáltal a szokatlan fordulat 
által erősíti hatását. 2. nyt. hangátvetés; két hang 
eredeti sorrendje hangtani okokból felcserélődik, 
(gör.) 
meteorok
különböző méretű, kőzetből vagy fémből álló égi
testek, amelyek a Föld vonzásterébe kerülve a 
Föld felszíne felé zuhannak: eközben a légkörben 
a súrlódástól izzásig hevülnek („hullócsillagok"), 
és sok esetben elpárolognak, (gör.) 
meteorológia
az időjárás tudománya, amely a légkör viszonyai
val, áramlataival, az idő előrejelzésével foglalko
zik. (gör.)
Metód
-»Cirill.
metoikosz
fn. az antik Athénba betelepedett, nem teljes jogú, 
de szabad jövevények, (gör.)
metonímia
szókép, amelyben egy fogalmat egy rá utaló má
sik fogalom helyett alkalmaznak, pl. „a toll (írod.) 
erősebb a kardnál (erőszak)", (gör.)
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metrón
->mértéktartás, (gör.)
metropolisz
tkp. „anyaváros" 1. hatalmas, milliós város, 
vmely tartomány vagy ország népesedési, gazda
sági, művelődési központja. 2. egyházi tartomány 
székvárosa (főpapja a metropolita). (gör.)
metszet
1. a művészetben: sokszorosítási technika, 
amelynél sima lapra (rézlemez, fa) tűvel, vésővel 
metszik a képet, s arról nyomdafestékkel néhány 
tucat vagy száz jó példányt nyomtatnak. -»réz-~, 
-»fa~. 2. verstan: a verssorban elhelyezkedő ~ 
két vagy több részre osztja a sorokat; a ~ helyén 
rövid szünetet tartunk.
Metternich, Klemens Wenzel 
herceg [-mensz -cél] (1773-1859) osztrák állam
férfi ; követ Napóleon udvaránál (1806), majd a 
császár és az osztrák Mária Lujza házasságának 
lebonyolítója; 1814-ben a Napóleon elleni négyes 
szövetség szervezője, majd a bécsi kongresszus 
és az ott kialakuló Szent Szövetség irányítója. 
Magyarországnak a birodalomba való teljes beol
vasztására törekedett. 1848-ban a forradalom hí
rére elbocsátották, 
mezoderma 
-»középső csíralemez, 
mezozoikum 
-» középidő.
Mező Imre
(1905-1956) a munkásmozgalom mártírja; mint 
szabósegéd Belgiumban dolgozva kapcsolódott a 
kommunista mozgalomba (1929), s később a sp. 
polgárháborúban is harcolt. A második világhá
ború idején a fr. ellenállás harcosa, 1943-tól a 
párizsi ellenállók egyik vezetője. 1945 után itthon 
töltött be fontos posztokat: 1956-ban mint a Buda
pesti Pártbizottság titkárát megölték, 
micellás kolloid
kisebb, de egymással összetapadni hajlamos ve- 
gyületek kolloid oldata (pl. szappanok). A mole
kulák ezekben gömb vagy lemez alakú halmazo
kat (micellákat) képeznek (asszociálnak), (lat.)
Michelangelo Buonarroti
[mikelandzselo] (1475-1564) itáliai reneszánsz 
szobrász, festő, építész és költő; minden művé
szeti ágban maradandót alkotott, így pl. a sixtusi 
kápolna freskóit, a firenzei Dávid-szobrot, a római 
Mózest, az általa tervezett római Szt. Péter- 
székesegyházat s ugyanott az Angyalok Szűz Má- 
riája-templomot stb. Szonettjei irodalmi értékek. 
Midasz
legendás phrűgiai [frü-] király, aki Dionüszosztól 
abban az adományban részesült, hogy minden 
arannyá vált érintésére. Egy ízben Apolló és Pán 
zenei versenyét az utóbbi javára döntötte el, ezért 
a sértett Apolló ~ füleit szamárfülekké változtat
ta.
midjaniták
nomád nép Kánaántól délre a Bibliában. Pásztor

kodással, karavánok kísérésével, de megtámadá
sával is, rablóhadjáratokkal biztosították megél
hetésüket.
MIÉNK
Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre; 
képzőművészeti csoport, amelyet 1907-ben alapí
tottak a haladó magy. művészek.
Mihály
orosz cár (1613-1645) a Romanov-dinasztia meg
alapozója; e dinasztia uralkodott Oroszországon 
a februári forradalomig (1917).
Mihály arkangyal
a skolasztikus teológia szerint az első az arkan
gyalok között, a Gonosz elleni harc bajnoka.
Mihályi! Ernő
(1898-1972) újságíró, miniszter; Budapesten ta
nult, Az Est munkatársa volt sok évig. Kritikákat 
írt haladó képzőművészekről. 1936-tól a kisgaz
dapárt híve, 1939-től a Független Mo. szerkesztő
je. 1944-ben bujkált; 1945 után a kisgazdapárt 
egyik vezetője volt, majd külügyminiszter, 1958- 
ban művelődési miniszter, a Magyar Nemzet 
szerkesztője, a Népfront s a Béketanács elnöksé
gi tagja volt.
Mihelics Vid
(1899-1968) katolikus újságíró; a zirci ciszterci
táknál töltött év után Budapesten tanult, 1923- 
1944: az Új Nemzedék munkatársa, külpol. szer
kesztője. A keresztényszocialista mozgalom ki
emelkedő alakja volt, könyvet is írt Az új szociális 
állam címmel (1931). 1945 után az Új Ember mun
katársa, 1963-tól főszerkesztője volt.
Mikes Kelemen
(1690-1761) Rákóczi székely kamarása; apját 
Thököly híveként kivégezték, ő 17 évesen csatla
kozott Rákóczihoz. Részt vett a szabadságharc
ban, majd követte Rákóczit az emigrációba: Fran
cia-, majd Törökországba, s haza már nem térhe
tett. Törökországi levelei (amelyeket 1735 után 
fiktív nagynénjéhez írt) a rodostói emigrációról 
hiteles képet adnak, s a magy. széppróza reme
kei.
Mikes Lajos
(1872-1930) újságíró, irodalmár; Pozsonyban s 
Budapesten tanult, majd lapok munkatársa volt, 
s a Franklin Társulat, majd a Révai Kiadó titkára. 
Az I. vh. után Az Est-lapok irodalmi rovatvezetője- 
ként sokat tett a kortársi irodalom fejlesztéséért. 
Verseket, színdarabot írt, s mint műfordító is je
lentősei alkotott.
Miklós Andor
(1880-1933) újságíró, kiadó; 1910-ben alapította 
meg Az Est c. népszerű, modernül szerkesztett, 
szenzációhajhászó lapot, amely hamarosan a ve
zető hazai esti lap lett. Később más lapokat (-»Az 
Est-lapok) és az Athenaeum kiadót is megszerez
te, s mint irodalom- és művészetpártoló is ismert 
volt.
Miklós, Szt.
legendás myrai érsek a 4. sz.-ban. A legenda
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szerint a Diocletianus alatti üldözések áldozata 
lett. Közép- és Kelet-Európábán neve napján, 
dec. 6-án ünnepük, s ekkor mint Mikulás a gyer
mekeknek hoz ajándékot; hollandiai, Amerikában 
is meghonosodott hagyomány szerint „Santa Cla
us" karácsonykor látogatja meg a gyerekeket. 
Mikojan, Anasztáz Ivanovics 
(1895-1978) szovjet államférfi, a Legfelsőbb Ta
nács elnökségének elnöke (1964-1965). 
mikorrhiza
a szimbiózis-» különleges formája, a fenyők gyö
kerének felszívó gombaköpenye. Cserébe a gom
ba szerves anyagokat von el a fenyőtől.
mikroállapot
az anyagot alkotó részecskék olyan állapotai, 
amelyek megvalósulása egyenlően valószínű 
(-»entrópia).
mikrobiológia
a mikroorganizmusok-» felépítésével, működé
sével és gyakorlati jelentőségével foglalkozó bio
lógiai tudomány.
mikroelemek
azok az elemek, melyek csak igen csekély meny- 
nyiségben (néhány ezrelék) fordulnak elő a sej
tekben, de az életfolyamatokban nélkülözhetetle
nek. (Mangán, réz, cink, kobalt, jód stb.)
mikrokozmosz
kis zárt, következetes rendszer, (gör.)
mikroorganizmusok
szabad szemmel nem látható, mikroszkopikus 
méretű élőlények. (Vírusok, baktériumok, egysej
tű gombák.)
mikroprogram
sz.techn. olyan program, amelynek alkalmazása 
akkor válik szükségessé, ha az adott számítógép 
bizonyos elvégzendő utasításfajtákat nem értel
mez. Ekkor ezeket a gép által ismert elemi műve
letekből felépítve valósítjuk meg, s a továbbiak
ban ezt a mikroprogramot az adott művelet funk
ciójának elvégzésére felhasználhatjuk, 
mikroszkóp
eszköz a szabad szemmel nem látható tárgyak 
vizsgálatára. Fajtái: fény-», elektron-».
Miksa, I.
(1527-1576) magy. király, II. ~ néven ném.-római 
császár (ur. 1564-1576); I. Ferdinánd fiaként apja 
halála után foglalta el a trónt. 1568-ban a drinápo- 
lyi békében-» elismerte a török hódításokat, s 
adófizetést vállalt; a lengyel trón megszerzésé
ben kudarcot vallott.
Miksa, Habsburg
(1832-1867) mexikói császár; I. Ferenc József 
öccse. A mexikói polgárháború idején Juarez-» 
ellenfelei felajánlották neki a mexikói koronát 
(1864-ben), s ő elfogadta. A köztársaságiak azon
ban nem ismerték el uralmát. Juarez a franciák 
támogatta idegen uralkodót legyőzte, s 1867-ben 
halálra ítélték és főbelőtték.
Mikszáth Kálmán
(1847-1910) író, újságíró; Rimaszombaton, Sel

mecbányán tanult, majd Pesten jogot hallgatott. 
Hosszú újságírói pályája során különösen a politi
kai karcolatok mestereként vált híressé; az 1880- 
as évek elejétől elbeszélései (A tót atyafiak, 
1881), majd regényei (Szent Péter esernyője, 
1895) ; stb. országos hírt szereztek számára. Máig 
egyik legolvasottabb magy. író.
Mikulás 
-»Miklós, Szt. 
milánói ediktum 
-»Constantinus, I. 
milícia
felfegyverzett polgári személyekből szervezett 
karhatalom, (lat.) 
miliő *
milieu 1. (közeli) környezet. 2. az embert körülve
vő idő és tér. 3. kis, vert csipke vagy horgolt terítő, 
(fr.)
millennium
tkp. ezer év; ezeréves ünnepség a magy. honfog
lalás évfordulóján, 1896-ban. A ~i kiállítás a tör
ténelmi múltat és a jelen gyors fejlődését kívánta 
érzékeltetni; maradandó építményei többek közt 
a budapesti Hősök tere és a városligeti Vajdahu- 
nyad vára. Az ünnepségek fénye átmenetileg fe
ledtette a leselkedő belső és külső ellentmondá
sokat.
Miller, Arthur
(sz. 1915) amerikai író, drámaíró; legismertebb 
drámái a Salemi boszorkányok, 1953; Pillantás a 
hídról, 1955; A bűnbeesés után, 1964.
Millikan-kísérlet
az elemi töltés meghatározására végzett kísérlet. 
Millikan kondenzátor lemezek közé igen kis átmé
rőjű olajcseppeket porlasztóit, és ezeket Rönt
gen-sugárzással ionizálta. Az elektromosan töl
tött cseppek a kondenzátor elektromos erőteré
nek hatására megváltoztatták a mozgásállapotu
kat. Ebből a cseppek töltése meghatározható volt. 
Millikan eredménye, hogy a töltés csak egy legki
sebb töltésegység, az ún. elemi töltés egészszá
mú többszöröse lehet.
Mill, John Stuart
[dzsan sztyúert] (1806-1873) ang. filozófus, köz
gazdász, radikális társadalomreformer; az előző 
század felvilágosult racionalizmusából indult ki, 
de azt igyekezett liberális humanizmussal meg
újítani. A társadalomtudományok szinte vala
mennyi ágában figyelemre méltót alkotott, s kor
társai nagyra értékelték.
Miliők Sándor
(1887-1959) szociáldemokrata újságíró, politikus; 
vasutasként csatlakozott a párthoz 1914-ben, a 
vasutas szakszervezet egyik vezetője lett. 1919 
után emigrációban élt 1924-ig. 1941-től a Népsza
va szerkesztője volt; a németek emiatt elhurcol
ták. 1945 után államtitkár, a BESZKÁRT elnö
ke, jobboldali szociáldemokrata volt, 1948-ban 
kizárták a pártból, s attól fogva visszavonultan 
élt.
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Milói Vénusz
Aphrodité istennő szobra, amely egy ókori szín
ház falába ágyazva rejtőzött Melosz (Milo) szige
tén, míg 1820-ban egy paraszt véletlenül felfedez
te. XVIII. Lajos fr. kir. ajándékba kapta, s a Louvre- 
ban helyezte el; ma is ott látható. Ismeretlen mű
vész alkotása az i. e. 2. vagy 1. sz.-ból.
Milotay István
(1883-1963) szélsőjobboldali újságíró, politikus; 
az ellenforradalom győzelme után a numerus cla
usus-» hirdetője, a Bethlen-kormány jobboldali 
ellenzéke, Gömbös, majd Imrédy bizalmasa, 
1934-től az Új Magyarság c. kormánylap szer
kesztője, termékeny jobboldali publicista. A nyi
las puccs után Szálasittámogatta; a háború végé
től külföldön élt.
Miltiadész
(?-kb. 488) athéni hadvezér, aki a gör. hadak élén 
vereséget mért a félelmetes perzsa seregre Ma- 
rathónnál, i. e. 490-ben.
Milton, John
[miltn dzsan] (1608-1674) ang. költő; kezdeti elé- 
gikus versek után két évtizeden át (1640-1660) 
Cromwell és az ang. szabadság szolgálatában 
írta műveit, köztük pamfleteket. II. Károly trónra 
lépésekor visszavonult a közélettől, s megírta az 
Elveszett paradicsom (1665) c. költeményét a 
bűnbeesésről és a boldogság elvesztéséről. Utol
só éveiben vakon, üldöztetve élt. 
mimézis
1. utánzás. 2. gesztusok, taglejtések, jellegzetes 
szavak utánzása (esetleg gúnyolódás célzatával), 
(gör.)
mimikái izmok
a bőrben tapadó, esetleg ott is eredő koponyaiz
mok, melyek az arckifejezéseket okozzák.
mimikri
hasonulás a környezethez, menekülő magatartá
si forma. (Pl. a levelibéka a lombozaton zöld, a 
fakérgen barnás színű stb.)
mindenevők
a fogyasztó szervezetek-» egy része, melyek nö
vényi és állati táplálékkal is élnek, 
minden vagy semmi törvény 
egy inger erőssége vagy eléri az ingerküszöböt 
és kiváltja az adott körülmények között maximális 
akciós potenciált-» („minden”), vagy nem éri el, 
ez esetben hatástalan marad („semmi"). 
Mindszenty József
(1892-1975) esztergomi érsek, legitimista politi
kus; 1915-ben szentelték pappá, 1919: zalaeger
szegi plébános, 1944: veszprémi püspök; a nyila
sok bebörtönözték. 1945: esztergomi érsek. Az 
egyház régi pozícióit védve s királypártiként küz
dött a koalíciós kormánnyal. Pere (1948) után bör
tönben, házi őrizetben volt; 1956-1971-ben az 
amerikai követségen, majd Bécsben élt. 
mineralokortikoidok
a mellékvesekéreg ion- és vízháztartást befolyá
soló hormoncsoportja.

Minerva
itáliai istennő, aki etruszk közvetítéssel került a 
római mitológiába. A kézműves mesterségek 
védistene.
miniatura
tkp. míniummal, ólomvörössel festett dísz; a kö
zépkori kódexek díszes rajza, festett -»iniciáléja, 
(lat.)
miniatűr
apró, lekicsinyített (pl. kép).
miniszámítógép
sz.techn. kisszámítógép. Számítógép, amely a 
házi és a professzionális személyi számítógép 
teljesítményét meghaladó képességekkel rendel
kezik minden szempontból (memóriaméret, mű
veletvégző sebesség, kiépítettség, perifériák-» 
képességei stb.).
Minnesänger
[-zenger] középkori ném. udvari szerelmi dalnok, 
(ném.)
Minosz
a gör. mondavilágban Kréta királya, akinek út
vesztőjében, a Labirinthoszban tartotta szörny 
fiát, a Minotaurosz számára Athén évente 7 ifjat 
és 7 leányt küldött váltságdíjként, míg egyszer az 
ifjú Thészeusz Ariadné-» segítségével a szörnyet 
megölte. ~ udvarában dolgozott Daidalosz-» is. 
Minotaurosz
a gör. mitológiában bikafejű, embertestű szörny, 
akit Minosz-» felesége szült a tengeristen Poszei- 
dón bikájának.
minőségi jellegek
a genetikában-» azok a tulajdonságok, melyek 
vagy előfordulnak, vagy nem fordulnak elő az 
egyeden. (Pl. szín, alak, vércsoportjelleg stb.) 
A ~et általában nagy hatású gének örökítik, és 
öröklődésük viszonylag könnyen vizsgálható, 
minta szerinti vétel
az eladó a mintának megfelelő dolgot köteles 
szolgáltatni, mert különben a vételtől a vevő visz- 
szaléphet.
miocén
-»harmadidőszak ; 25-10 millió évvel ezelőtti föld- 
történeti kor. A mai nagy hegyláncok jelen for
máikat öltik; az emlősök különböző fajai elter
jednek.
miozin
az izomsejtek összhúzékony fehérjeszálacskái
nak egyik fajtája (aktomiozin komplex-»).
MIPS
(= Million Instructions Per Seconds) [em-áj-pí- 
esz; mil.- insztraksn per szikondsz] sz.techn. mil
lió utasítás másodpercenként. A számítógépek-», 
mikroprocesszorok-» műveletvégző sebességé
nek összehasonlító mérésére használatos mér
tékegység.
Mirabeau, Gabriel de
[-bó dö] (1749-1791) gr. fr. államférfi; viharos ifjú
ság után a nyolcvanas évek elején kezdett politi
kával foglalkozni. 1789-ben a rendi gyűlés tagja;
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mint a Harmadik Rend (a polgárság) vezére, hatá
rozottan kiállt a kir.-lyal szemben követeléseikért. 
Az alkotmányos monarchia híve volt.
Miserere
[mizerére] a temetéseken énekelt 51. (50.) zsoltár 
kezdő szava: „Könyörülj!”, (lat.)
Misoga László
(1895-1969) színművész, Budapesten tanult, s 
1919-től erdélyi színpadokon, 1928-tól magy. vá
rosokban, 1934-től Budapesten játszott főleg tán
coskomikus szerepekben, operettekben. Száznál 
több filmben is szerepelt.
Mississippi Társaság
[misziszipi] az amerikai fr. gyarmatok kincseinek 
kiaknázására alapította 1717-ben Párizsban John 
Law [dzsan ló] skót bankár; csakhamar határta
lan spekuláció-» kezdődött a ~ papírjaival, s 
1720-ban a ~ összeomlott, sokakat tönkretéve s 
az egész fr. gazd. életet megrázva, 
misszilis
(elküldött) levél ; a középkorban elküldésre nem 
szánt írásokat is levélformában fogalmaztak meg, 
így a kiváltságokat stb. rögzítő okleveleket is. A ~ 
szóval ezektől különböztették meg a valódi leve
leket. (lat.) 
misztérium
fn. 1. titkos vallási szertartás, amelyen csak bea
vatottak vehettek részt. 2. különböző, főleg helle
nisztikus-» istenek titkos vallási társasága, amely 
a meghaló és feltámadó isten példájával a halál 
utáni boldog életet ígért a híveknek. 3. átv. titok; 
rejtelmes ügy. 
misztériumjáték
középkori vallásos színjáték, amely a megváltás 
misztériumát, vagyis Jézus Krisztus életét, szen
vedéseit, halálát és feltámadását jelenítette meg, 
sokszor nagy tömegek részvételével, (lat.)
misztifikál
a titokzatosság homályába burkol, elködösít, 
megtéveszt, (gör.)
misztika
természetfeletti lények megismerését, ill. a velük 
való kapcsolatot, egyesülést titokzatos, érzékfe
letti módon kereső irányzat; az arról szóló taní
tás. (gör.)
misztikus
1. fn. tkp. „beavatott" ; személy vagy irányzat, 
amely a misztika-» révén titokzatos igazságokat 
kíván megismerni. 2. mn. titkos értelmű, a közön
séges ember számára rejtett jelentésű tanítás, 
jelkép stb. (gör.)
Misztótfalusi Kis Miklós 
-»Tótfalusi Kis Miklós.
Mithrasz
iráni napistenség, akinek kultusza elterjedt a ró
mai légiókban-» és általuk az egész birodalom
ban. ~ t szép ifjúnak ábrázolták, aki tőrével leszúr 
egy bikát; mítosza szerint mint a jó és a világos
ság istene megküzd a sötétség és a rossz istené
vel, Ahrimannal-», és végül le is győzi.

mitikus
mítoszokat, ősi hőskölteményeket idéző.
mitokondrlumok
az állati és növényi sejtek membránból-» felépü
lő, belül csöves vagy lemezes szerkezetű sejt- 
szervecskéi, melyekben a biológiai oxidáció-» 
(citromsavciklus-» és terminális oxidáció-») ját
szódik le. 
mitológia
mítoszok-» gyűjteménye, rendszere, (gör.)
mítosz
1. istenek, szellemek, sokszor emberek mesés 
története, gyakran eredetmagyarázó céllal el
mondva. 2. átv. nagyzoló mesés történet, (gör.)
mitózis
számtartó sejtosztódás, a keletkező utódsejtek 
ugyanannyi kromoszómát-» tartalmaznak, mint 
az anyasejt. Az utódsejtek az anyasejthez hason
lóan diploidok (2n). A ~ a megújuló-» sejtek 
osztódási módja, 
mnemonlk
sz.techn. olyan szó vagy rövidítés, amely egy 
gépi kódszónak egyértelműen megfeleltethető. 
A ~ általában utal a kódszó jelentésére, így meg
jegyzése sokkal könnyebb, mint a tisztán számje
gyekkel leírható gépi kód-». A ~-ok az assembly 
nyelvek-» műveleti kódjai, (gör.) 
mobilitás
mozgékonyság; a társadalmi ~ az a jelenség, 
amikor fejlődő társadalmak egyik osztályából, ré
tegéből a másikba viszonylag könnyű az átkerü- 
lés; így Mo.-on 1945 után az értelmiségbe töme
ges átáramlás volt a paraszt- és munkástömegek 
gyermekeiből, 
mocsár
a fr. forradalom konventjének alacsonyabb szék
soraiban ülő, habozó, bizonytalan képviselők gú
nyos elnevezése; -»hegypárt.
mocsárrét
friss vízellátású, nyáron kiszáradó területeken ki
alakuló fátlan társulás, melynek folyamatos fenn
maradását a rendszeres kaszálás segíti elő. Ural
kodó pázsitfüvei : fehér tippan, réti ecsetpázsit, 
réti csenkesz.
Mocsáry Lajos
(1826-1916) függetlenségi politikus; Pesten ta
nult. 1861-től a függetlenségi, 48-as elvek harcosa 
volt. A dualizmus ellenfele, a perszonálunió-» 
híve volt, s a csehek, lengyelek egyenjogúságát 
a magyarság számára helyesnek tartotta. A nem
zetiségi törvény végrehajtása mellett, az erősza
kos magyarosítás ellen lépett fel; a román párt 
támogatásával lett képviselő 1888-ban.
Mód Aladár
(1908-1973) történész, politikus; Budapesten ta
nult, 1932-től KMP-tag, baloldali lapok munkatár
sa, több ízben bebörtönözték. Feltűnést keltett 
könyve: 400 év küzdelem az önálló Mo.ért (1943), 
amely a népfrontmozgalom igazolására a függet
lenségi harcokat állította középpontba. 1945 után
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számos tisztet viselt, több könyvet, tanulmányt írt, 
a TTIT főtitkára volt.
modell
1. minta. 2. személy vagy dolog, amelyet másol
nak. 3. személy, akit (tanuló) művészek festenek, 
mintáznak, fotóznak. 4. divatszalonok ruháit be
mutató nő. 5. kicsinyített másolat: hajó, jármű stb. 
~je. 6. mintaszerű (külsejű, viselkedésű stb.). 
7. a tudományos ~ a megismerés és természet
leírás fontos eszköze. A ~ a bennünket érdeklő 
szempont szerint hasonlít a valóságra, egyébként 
azonban nem feltétlenül, (ol.) 
modem
(= modulátor-demodulátor) műsz. digitális-» je
lek analóg-» csatornán történő átvitele esetén 
használt készülék. Pl. számítógépek egymás kö
zötti információcseréje lehetséges közönséges 
telefonhálózaton keresztül. A ~ főbb jellemzői: 
működési mód (egy- vagy kétirányú); modulációs 
mód, adatátviteli sebesség: Baud (pl. közepes 
sebességű ~re 300 Baud), 
moderátor
olyan közeg, amely a hasadáskor keletkező gyors 
neutronokat termikus energiájúra lassítja. Köve
telmény, hogy csak kis valószínűséggel, vagy 
egyáltalán ne nyelje el a neutronokat. Atomreak
torokban-» leggyakrabban használt ~ok: víz, 
grafit, nehézvíz-», 
modifikáció
a fenotípus-» nem öröklődő módosulása a kör
nyezeti tényezők-» hatására.
moduláció
1. zene: átmenet vmely hangnemből egy másik 
hangnembe. 2. hír. egy hullám (a vivőhullám-») 
vmely jellemzőjének változtatása egy másik jel 
pillanatnyi értékének függvényében. Ha a változ
tatott paraméter a hullám amplitúdója, akkor 
amplitúdó^ ról (AM), a vivőhullám frekvenciájá
nak változtatása esetén pedig frekvenciád ról 
(FM) beszélünk. Jó minőségű jelátvitelhez a vivő
hullám frekvenciájának nagynak kell lennie az 
átvinni kívánt jel frekvenciájához képest, 
módusz
egy valószínűségi változó lehetséges értékei kö
zül a legvalószínűbb. Ha több ilyen érték van, 
akkor mindegyik módusz.
Móga János
(1785-1861) honvéd tábornok; mint császári tiszt 
lett 1848 nyarán Pest város parancsnoka. 1848 
őszén a Jellasics elleni sereg parancsnokaként 
fényes győzelmet aratott Pákozdnál (szept. 29.), 
de Jellasics üldözésében Swechatnál megtor
pant, s vereséget szenvedett. Emiatt lemondott 
rangjáról. A világosi fegyverletétel után várfog
ságra ítélték.
Mohácsi Jenő
(1886-1944) irodalmár, műfordító; diákkorától az 
irodalom foglalkoztatta. Nagy érdemei vannak a 
magy. irod. klasszikus értékeinek ném. nyelvű 
tolmácsolásában: az ő fordításában játszották

Madách Az ember tragédiáját, lefordította Katona 
Bánk bánját, Vörösmarty Csongor és Tündéjét is. 
Magyarul verseket, regényeket, elbeszéléseket 
írt. 1944-ben elhurcolták.
mohák
teleptestű-», szárazföldi, gyökérszerű, szárszerű 
és levélszerű képletekkel rendelkező eukarióta-» 
növényekből álló törzs. Pionír növények-».
Mohamed
(569-632) az iszlám vallás alapítója és prófétája; 
házassággal vagyonhoz jutva a zsidó és a keresz
tény vallás ismeretében vallási kérdések foglal
koztatták. Miután magát prófétának nyilvánította 
s 9 évig hirdette tanait, menekülnie kellett Mekká
ból (Hidzsra, 622). Medinában befogadták, s 630- 
ban új hívei élén legyőzte a mekkaiakat. Most már 
gyorsan terjedt tana (-»Korán) az ar.-ok közt. 
Mohamed Ali
(1769-1849) egyiptomi alkirály; mint a szultán 
helytartója kitűnő hadsereget szervezett Egyip
tomban. 1811-ben a szultán nevében leverte a 
lázadó arábiai vahabitákat; később önállóságra 
törekedett, és 1833-ban katonai győzelmekkel el 
is ismertette Egyiptom függetlenségét, sőt Szíriát 
is megszerezte. Második törökellenes háborújá
ban, 1841-ben Szíriát elvesztette.
Moholy-Nagy László
(1895-1946) festőművész és fotóművész, művé
szeti író; a modern művészi törekvések tolmácso
lójaként s haladó művészként a Tanácsköztársa
ság bukása után emigrált, s a weimari Németor
szágban a Bauhaus-» irányzatához tartozott, 
absztrakt műveket alkotott. 1935-ban Angliába, 
majd 1937-től Amerikába költözött, s Chicagóban 
dolgozott. Ott megalapította a New Bauhaus-t. 
Moirák
sorsistennők a gör. mitológiában; három öreg 
fonóasszonynak képzelték el őket, nevük: Kló- 
thón (fonó), Lakheszisz (kiosztó) és Atroposz (el
háríthatatlan); ők fonják életünk napjait, s ahol 
vkinek a fonalát félbehagyják, ott vége szakad az 
illető életének. Még Zeusz maga sem szólhat 
bele dolgukba. A sors a halandók „osztályrésze" 
(moira = rész), 
mól
az az anyagmennyiség, amely 6,1 • 1023 elemi 
egységet tartalmaz (mint az egység: 0,012 010 kg 
szén-12). Jele: mól.-»moláris tömeg.
moláris térfogat
bármely gáz mólnyi térfogata 25 °C-on és 0,1 MPa 
nyomáson 24,5 dnf/mol; 0 °C-on és 0,1 MPa nyo
máson 22,41 dm3/mol. -»Avogadro tétele.
moláris tömeg
a tömeg és az anyagmennyiség hányadosa; egy
sége g/mol.
molekulaállapotok
több atommag vonzástartományára kiterjedő 
elektronállapotok (-»betöltött vagy -»betöltetlen, 
-»kötő vagy -»lazító állapot, -»szigma vagy -»pi 
állapot).
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molekulapálya
a molekulaállapot-» régebbi elnevezése. Ld. még 
-»atompálya.
molekularács
azonos atomokból álló vagy más molekulák, meg
felelő körülmények közt (általában alacsony hő
mérséklet, magasabb nyomás), kapcsolódva rá
csot alkotnak. A rácspontokban molekulák he
lyezkednek el, s ezek (a molekulán belüli kötőerő
nél kisebb kötőerővel) kötődnek egymáshoz (pl. 
kén- vagy jódkristályok, oxigén-, hidrogén-, víz
vagy széndioxid-molekulák), 
molekuláris biológia
az életjelenségek-» molekuláris szintű vizsgála
ta. Elsősorban kutatói szemlélet, az egyes alap
vető biológiai problémák megközelítése az eg
zakt természettudományok kvantitatív módsze
reivel. Ennek során felhasználják főképp a bioké
mia-» és a genetika-», vmint a biofizika-», a ma
tematika-», a krisztalográfia-», a mikrobioló
gia-», az információelmélet-», a sejttan-», a fiz.-i 
kémia-», a kvantumkémia-», a gyógyszertan-», 
az elektronmikroszkópos morfológia-» stb. ered
ményeit és módszereit, 
molekuláris genetika
az öröklődéssel-» és a változékonysággal-> mo
lekuláris szinten foglalkozó biológiai tudomány.
molekuláris törzsfa
különböző élőlények fehérjemolekulái aminosav- 
sorrendjének-» vagy nukleinsav-molekulái bázis- 
sorrendjének-» összehasonlításával készített 
törzsfa-». (Pl. citokróm-C törzsfa.)
mólhő
mólnyi mennyiségű anyag -»hőkapacitása.
Molière
eredetileg Poquelin, Jean-Baptist [-er pokolén 
zsan -tiszt] (1622-1673) fr. színműíró; színésztár
sulatot alapított, s Fr. országban vándoroltak, ~ 
színészként és szerzőként is sikereket aratott. Az 
előkelő társaság számára Conti herceg fedezte 
fel. Számos szatirikus vígjátékot alkotott, ezek 
közt is kitűnik a Mizantróp (= Embergyűlölő, 
1666) és a Tartuffe [-tüf] (1664).
Molnár Erik
(1894-1966) történész, filozófus, miniszter; orosz 
hadifogságban került kapcsolatba a szocialista 
eszmékkel, s hazatérve öccsével, M. Renével 
együtt a KMP tagja lett (1928), a párt lapjaiban írt. 
1945 után 1956-ig szinte minden kormány tagja 
volt, s mint történész a magy. társadalom fejlődé
sének kulcskérdéseivel foglalkozott. Fontos vitát 
kezdeményezett a nemzet fogalmáról.
Molnár Ferenc
(1878-1952) színműíró, újságíró; a modern magy. 
drámairodalom kiemelkedő művésze. A század- 
fordulótól évente színpadra kerültek új darabjai, 
amelyeket világszerte nagy sikerrel játszottak: a 
legtöbben szociális problémák ötvöződtek egyéni 
konfliktusokkal. Mint haditudósító igen hatásos

riportokat írt, s elbeszélőként, ifjúsági íróként 
(A Pál utcai fiúk) is maradandót alkotott.
Molnár Mária
(1886-1943) ref. diakonissza, hittérítő; 1928-tól a 
pápuák közt térített, s értékes emléktárgyakat kül
dött Sárospatakra. A jap. hódítók más hittérítőkkel 
együtt elhurcolták, majd egy hajó fedélzetén kivé
gezték.
Moloch
kanaáni tűzisten, akinek a kanaániták (köztük a 
föníciaiak is) elsőszülött fiaikat feláldozták. Emiatt 
gyűlöletes a zsidók előtt, akik e szertartást elve
tették Jahve parancsára hivatkozva (a bibliai Te
remtés könyvében, Izsák feláldozásával kapcso
latban).
Molotov, Vjacseszlav Mihailovics
(1890-1982) szovjet államférfi, Sztálin egyik leg
közelebbi munkatársa; a Népbiztosok Tanácsá
nak elnöke (1930-tól), külügyi népbiztos, külügy
miniszter (1939-1949), újra külügyminiszter 
(1954-1956). Az SZKP KB-ből kizárták 1957-ben. 
Moltke, Helmuth Johannes von 
[fon] (1848-1916) porosz tábornok; 1906-tól mint 
vezérkari főnök kidolgozta a Franciaország elleni 
támadás tervét a semleges Belgium lerohanásá- 
val. A terv végrehajását is rábízták 1914-ben; a 
kudarc után 1914 decemberében leváltották. 
Moltke, Helmuth Kari von
[fon] (1800-1891) porosz tábornok; 1859-ben ve
zérkari főnök lett, s a jövendő fr. hadjárat terveit 
dolgozta ki. 1870-ben a hadjárat vezetője lett, s 
70. születésnapját Versailles-ben ünnepelte. Gró
fi címet, marsalli rangot, felsőházi tagságot kapott 
érdemeiért, 
molyhos-tölgyes
intrazonális, a déli lejtőkön a meleg és száraz 
klíma, vmint a sekély rétegű sziklás talaj hatására 
kialakult erdő, melynek lombkoronaszintjében 
uralkodó a molyhos tölgy, és igen gazdag a cser
je- és a gyepszintje.
Mommsen, Theodor
[-zen] (1817-1903) ném. történész, a berlini egy.- 
en 45 évig az ókor professzora. Róma történetét, 
pénztörténetét, államjogát s a feltalálható felira
tokat dolgozta fel.
Mona Lisa
[-za] Leonardo-» leghíresebb festménye (a pári
zsi Louvre-ban) ; modellje a firenzei Francisco del 
Giocondo [-csiszko dzsokondó] felesége, Lisa 
volt, ezért La Gioconda néven is emlegetik.
Mondolat
-»Somogyi Gedeon.
Monet, Claude Oscar
[moné klód oszkár] (1840-1926) fr. impresszionis
ta festő; különösen a tájképek s városképek fény
hatásainak volt mestere. Részletesen tanulmá
nyozta a különböző napszakok és évszakok meg
világítási hatását, 
monizmus
filozófiai rendszerek alapelve, amelyek a dualiz
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mussal-* vagy a pluralizmussal-* szemben csu
pán egy őselvre vezetik vissza a világ dolgait, pl. 
az anyagra vagy az ideára, (lat.)
Monod, Jacques
(1910-1976) francia molekuláris biológus. Fran
cois Jacobbal kidolgozták a génműködés (fe
hérjeszintézis) szabályozásának operon-mo- 
delljét.
monodráma
egyszemélyes dráma, valójában drámai mono
lóg, amelyben a szereplő a gondolatait tárja fel. 
(gör.)
monográfia
terjedelmesebb tudományos munka, amely egy 
témát alaposan feldolgoz, (gör.)
monohibrid keresztezés
olyan keresztezés-*, amelynél a szülőegyedek 
egyetlen alternatív tulajdonságpárban, pontosab
ban egy allélpárban különböznek egymástól. (Pl. 
sárga és zöld magvú borsó keresztezése.)
monokrácia
fn. egyeduralom, (gör.)
monokromatikus sugárzás
egyetlen frekvenciával vagy hullámhosszal jel
lemzett sugárzás. Olyan esetben is ~ról beszé
lünk, ha a sugárzás frekvencia- vagy hullám- 
hosszsávja nagyon keskeny.
monolátria
fn. vallási forma: egy közösség egyetlen istent 
tisztel, mint saját népük, később területük egyet
len urát, elismerve azonban, hogy más közössé
gek saját istenei azok közt, azok területén éppoly 
hatékonyak és hatalmasok. A ~ előzménye a 
monoteizmusnak-*, (gör.) 
monolitikus integrált áramkör 
műsz. olyan integrált áramkör-*, amelynek 
egyetlen áramköri lapkán alakították ki a működé
séhez szükséges valamennyi elemét. A lapka 
anyaga egykristályos szerkezetű szilícium. 
A gyártás olyan, hogy vmennyi elem azonos tech
nológiai lépésben, egyszerre készül el, általában 
magasfokú automatizáltsággal (high tech-*), így 
nagyobb sorozatok esetén igen olcsóvá tehetők 
ezek az eszközök, 
monológ
színpadon egyedül álló színész mintegy hango
san gondolkodva elmondott szavai; egyszemé
lyes jelenet, (gör.)
monopólium
tkp. egyedárusítás 1. vmely áru gyártásának vagy 
árusításának kizárólagossága vagy túlnyomó mé
retű ellenőrzése gazdasági vagy politikai eszkö
zökkel. 2. általában vmely dolog kizárólagos bir
toklása vagy ellenőrzése, (gör.) 
monopolkapitalizmus
a kapitalizmusnak az a szakasza, amelyben a 
monopóliumok-* meghatározó szerepűek.
monostabil
műsz. csak egy stabil állapottal rendelkező elem, 
eszköz, rendszer. Általában két állapota van, de

a nem stabil állapotában csak átmenetileg, időle
gesen lehet.
monoszacharidok
három, öt vagy hat szénatomot tartalmazó lánc
ból felépülő szénhidrátok-». Fajtái: triózok (glice
rinaldehid, glicerinaldehid-foszfát), pentózok (ri- 
bóz-», dezoxiribóz-*), hexózok (glükóz-szőlőcu- 
kor, fruktóz-gyümölcscukor). 
monoteizmus
egyistenhit, nem politeizmus-» (gör.)
monoton függvény
az f valós függvény monoton növő (fogyó), ha 
tetszőleges xv x2e Df, x-,<x2 esetén f(xj ^
< f(x2) (f(Xi) > f(x2)).
monotónia
egyhangúság.(gör.)
monoton sorozat
az (an) számsorozat monoton növő (fogyó), ha 
minden n-re an<an+1 (an>an+1).
Monroe-elv
[manró] Monroe amerikai elnök hirdette meg 
1823. dec. 2-i üzenetében: az amerikai kontinen
seket semmilyen európai hatalom nem tekintheti 
gyarmatosítható területnek; ilyen kísérletet az 
Egyesült Államok saját békéje és biztonsága el
len irányúiénak tekintene. Az elv rövid megfogal
mazása: „Amerika az amerikaiaké”, 
monszun
évszakonként változó irányú szélrendszer a mér
sékelt és a trópusi övben. Nyáron a felmelegedett 
szárazföldek felett átmelegedő levegő felszáll, s 
helyébe tengeri, hűvösebb levegő áramlik. A tró
pusi nyári ~ iránya az északi félgömbön délnyu
gati, a délin északnyugati, (ar.)
Montánunió
Európai Szén- és Acélközösség. Megalakítását 
1951. április 18-án írták alá, s 1952-ben kezdett 
működni; alapítói Franciaország, az NSZK, a Be
nelux államok és Olaszország. Mint államok felet
ti nemzetközi monopólium szabályozza a terme
lést s a piaci részesedést, 
montázs
1. szerelés. 2. különböző ábrák, képek összeállí
tása, összevágása. 3. az így megalkotott képösz- 
szeállítás. 4. film: vágás; külön-külön felvett kép
sorok összeillesztése vmely esemény- vagy gon
dolatsor kifejezésére, (fr.)
Montecuccoli, Raimondo
[-kukkoli] gr. (1609-1680), 1651-től herceg, tábor
nagy; 1648: a bécsi Haditanács tagja, majd győri 
főkapitány, magyarországi főparancsnok. Óvatos 
hadvezér volt, s a török feletti nagy szentgotthárdi 
győzelmét (1664) sem használta ki a császári 
udvar kedvező békére. Mo.-on népszerűtlen volt: 
Zrínyi is írt ellene. Mint hadtudományi írót korá
ban becsülték.
Montesquieu, Charles Louis 
[monteszkijő sálz lui] br. (1689-1755) fr. filozófus; 
ügyvédi gyakorlata közben szatirikus karcolato
kat írt kora viszonyairól. Talán legjelentősebb
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műve A törvények szelleme (1748), amely a fr. 
felvilágosodás államjogi felfogására hatott. Nép
szerű műve volt a Perzsa levelek (1721).
Montezuma
[mon-] 1.1. ~ ; az Azték Birodalom uralkodója (ur. 
1440-1469); elfoglalta Közép-Amerika nagy ré
szét. 2. II. ~ ; az utolsó azték uralkodó (ur. 1502- 
1520). Birodalmát 1519-ben megrohanták a konk
visztádorok-», s 1520-ban őt is megölték. 
Montgomery, Bemard
[-nörd] (1887-1976) ang. tábornok; a második vi
lágháborúban az észak-afrikai 8. Angol Hadsereg 
parancsnoka; 1942 őszén seregével áttörte Rom
mel ném. tábornok védelmét El-Alamein körzeté
ben, ezzel véget vetve az Egyiptom és a Közel- 
Kelet felé irányuló ném. fenyegetésnek.
Monti, Alessandro
[-szandró] (1818-1854) ol. szabadságharcos, hon
véd ezredes; a piemonti kormány követeként jött 
Mo.-ra, s az ol. légió parancsnoka lett; ebben 
végül mintegy ezer ol. harcolt a magy. szabadsá
gért. A szabadságharc leverése után Törökorszá
gon keresztül visszatért hazájába, 
monumentális
nagyméretű, lenyűgöző hatású épület, művészi 
alkotás, (lat.)
Mónus Illés
(1888-1944) szociáldemokrata politikus; mint ci
pőfelsőrész-készítő Újpesten kapcsolódott be a 
munkásmozgalomba. A bőrös szervezetben s a 
SZOP vezetőségében töltött be tisztségeket;
1934-től a Népszava s a Szocializmus c. folyóirat 
szerkesztője volt. Nem tartozott pártja balszár
nyához, de Peyer köréhez sem; mint pártja ideo
lógusa számos füzetet írt. A nyilasok elfogták s 
kivégezték.
Moore, Henry
[múr] (1898-1986) a legjelentősebb kortárs ang. 
szobrász (Király és királynő - 1953; Haldokló har
cos - 1957).
Móra Ferenc
(1879-1934) író, muzeológus; Budapesten tanult, 
s a Szegedi Napló munkatársa, majd 1913-ban 
szerkesztője lett. Közben őre, majd 1917-től igaz
gatója lett a szegedi múzeumnak is. Az Én Újsá
gom c. gyermeklap számára ezernyi történetet, 
mesét írt, de több kötetnyi ifjúsági elbeszélése, 
regénye is van. Mint regényíró, elbeszélő a pa
raszti világ ismerője; kora legjobb írói közé tarto
zott, 
morál
társadalmi tudatforma, az erkölcsi nézetek és 
szabályok összessége (lat.)
morális
a morállal összefüggő, erkölcsi, (lat.)
Moravcsik Gyula
(1892-1972) bizantinológus; Budapesten tanult, s 
a háború és hadifogság után hazatérve tanár, 
majd a bizantinológia tanára, 1936-tól professzo
ra a pesti egy.-en. A bizánci-magy. érintkezés

forrásait és minden lényeges kérdését kutatta. 
Összegyűjtötte a tör. népekre vonatkozó bizánci 
adatokat és a magy. történet bizánci forrásait. 
Életműve igen jelentős szakmájában.
morbid
beteges szellemű személy, művészet, művészeti 
alkotás (pl. vers); különösen olyan, amely a ha
nyatlás, pusztulás hangulatát kelti, (lat.)
moréna
-»gleccser.
More, Thomas Sir
[múr tamesz szőr] (lat.-osan Morus [-rusz]) (1478- 
1535) ang. államférfi, filozófus; Vili. Henrik-» ang. 
király uralma alatt magas hivatali méltóságra 
emelkedett; ez idő tájt írta maradandó művét, az 
Utópiát (1515). Mikor a király 1534-ben válási 
ügye miatt szakított a pápával, ~ hangoztatta a 
pápához való hűséget, s ezért bebörtönözték, 
majd lefejezték. 1935-ben szentté avatták, 
morfium
morfin; ópiumból készített bénító hatású szer, 
amely súlyos fájdalmak enyhítésére használatos; 
kábítószerként pusztító hatású, (gör.)
Morgan, Henry
[mögen] (1635-1688) kalózvezér; a jamaikai kaló
zok közé állt, s vezérükké lett. Fosztogatva a sp. 
hajókat egyre nagyobb flottát gyűjtött, míg végül 
Közép-Amerika kikötőit is kifosztotta, a sp.-okkal 
háborúzó ang. kormány jóváhagyásával. Amikor 
Panamát békében kifosztotta, hazarendelték, s 
látszatbíróság elé állították (1671), de aztán Ja
maika kormányzójává tették.
Morgan, Thomas Hunt
(1866-1945) amerikai genetikus, a génelmélet 
megalkotója. 1904-től a New York-i Columbia 
egyetem professzora, 1928-tól pedig a kaliforniai 
Institute of Technology professzora és genetikai 
laboratóriumának vezetője volt. Munkássága az 
örökléstan első nagy szintézise. A gyümölcsle
gyeket (ecetmuslicákat) nemzedékről nemzedék
re vizsgálva az állatvilágban is felfedezte a mutá
ciókat-», kimutatta a kapcsolódási csoportokat-», 
rájött az allélkicserélődés-» genetikai jelentősé
gére, és az átkeresztezések gyakorisága alapján 
elkészítette az első géntérképet-».
Móricz Erzsébet 
-»Littkey-Móricz Erzsébet.
Móricz Zsigmond
(1879-1942) író; Debrecenben, Sárospatakon, 
Kisújszálláson tanult, Debrecenben hallgatott jo
got, bölcsészetet. Budapestre költözve újságíró;
1908-ban a Nyugat közölte a Hét krajcár c. novel
láját, s ez országos hírt hozott számára. Számos 
társadalmi, történelmi regényt, rengeteg elbeszé
lést, színművet írt; a Nyugat főmunkatársa volt
1933-ig. A század egyik legnagyobb hatású magy. 
írója.
Morse, Samuel
[mórsz szemjuel] (1791-1872) amerikai feltaláló; 
1832-ben hozzákezdett jelrögzítő távíró készíté
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séhez, s találmányát öt év múlva, 1837-ben mutat
ta be: elektromágnes által működtetett írókészü
lék mozgó papírszalagon nyomot rajzol. A mág
nest működtető vezeték másik végén billentyűvel 
lehet szabályozni a jelek hosszúságát. Nevét vi
seli az ezekből összeállított ~ábécé.
MOSFET
(= Metal Oxid Semiconductor Field Effect Tran
sistor) [moszfet metl okszaid szemikendaktö fild 
ifekt tranzisztor] műsz. szigetelt vezérlőelektró- 
dás térvezérlésű tranzisztor-». A fémből készített 
vezérlő- (kapu-) elektródát elektromosan szigete
lő oxidréteg választja el a félvezetőtől, ezzel to
vább javítva a FET tulajdonságait. Típusai: kiürí- 
téses ~, növekményes ~. 
moszlim
tkp. „önmagát alávető”; iszlám-» vallású ember, 
(ar.)
Mót
ókori kanaáni halálisten; eredetileg valószínűleg 
aszályisten. Egy korai, ékírásos emlék szerint 
Baál-» vegetációistennel méri össze az erejét.
motiváció
1. késztetés. 2. bioi. az ingerekre kiváltódó vá
laszreakciók belső feltétele, mely elősegíti vagy 
gátolja egy magatartásformának a kulcsingerre 
való bekövetkezését. (Éhség, szomjúság, féle
lem, kíváncsiság, szexuális vágy stb.) 
motivál
indokol, igazol, magyaráz, -»motívum, (lat.)
motívum
indíték 1. irod. a hős cselekvésének mozgatója, 
alapeleme. 2. zene egy zenemű ismétlődő eleme.
3. műv. díszítőelem, (lat.)
MOVE
Magyar Országos Véderő Egyesület; ellenforra
dalmi katonai szervezet volt, amely 1918. novem
ber 15-én alakult a hadsereg aktív és leszerelt 
tisztjeiből. 1919 elején Gömbös Gyulát választotta 
elnökévé. A Tanácsköztársaság idején fontos 
szerepe volt az ellenforradalmi szervezkedé
sekben, s a fehér terror egyik intézményévé 
lett.
mozaikszem
a rovarok és a rákok összetett szeme, mely egy
szerű szemekből áll. Nagy a látótere, és a gyor
san mozgó képek felbontását a gerincesek sze
ménél nagyobb sebességgel képes elvégezni. 
Mozart, Wolfgang Amadeus 
[-cart -usz] (1756-1791) ausztriai zeneszerző, 
3 évesen már játszott harpsichordon, s 6 éves 
korában szerzett szonátáját már kiadták. Fiatalon 
sokat utazott. 1782-től Bécsben élt és dolgozott 
mindig anyagi nehézségek közt, bár operái (Figa
ro házassága, Don Giovanni, Varázsfuvola), 
szimfonikus szerzeményei igen sikeresek voltak. 
626 kiadott, 294 más műve maradt ránk.
Mózes
a bibliai Kivonulás könyve szerint talált gyermek
ként felnevelt zsidó férfi, akit Isten megbízott népe

megszabadításával; ~ öt könyvének állítólagos 
szerzője, a Tízparancsolatot Isten szavai szerint 
kőtáblára véste.
mozgás
minden élőlényre jellemző életjelenség-», mely 
a sejt vagy a szervezet organizációs szintjein 
helyzet- és helyváltoztatásban nyilvánul meg.
A passzív ~ nem életjelenség, anyagcsereműkö
dés nem szükséges hozzá. Az aktív ~ energia- 
igényes. Kétfajtája a -»belső ~ és a -»külső 
mozgási energia
a -»tömegpont sebesség négyzete és tömege 
szorzatának fele. Kiterjedt testet gondolatban kis 
tömegpontokra bontunk, és ezek mozgási ener
giájának összege adja a teljes mozgási energiát. 
Merev test mozgási energiája két tagra bontható : 
a test teljes tömegéből és -»tömegközéppontjá
nak sebességéből számított -»transzlációs ener
giára és a tömegközéppont körüli -»forgás ener
giájára.
mozgási indukció
indukált feszültség-».
mozgatómező
a vázizmok működését szabályozó terület a ge
rinces állatok és az ember homloklebenyének 
hátulsó részén.
mozgatóneuron
soknyúlványú idegsejt, mely a központból a vég
rehajtó szerv felé vezeti az ingerületet. Rostja az 
efferens rost.
mozgócsiga
nem rögzített tengelyű kerék, amelyen átvetett 
kötél egyik vége rögzítve van. Egyszerű gép.
mozi
az első hazai ~előadást a millennium-» évében, 
1896. április 29-én tartották „animatográf " néven; 
május 10-től tartottak vetítéseket a Royal Szálló
ban, s június 22-én már megnyílt az első „fotográ
fiai mutatványos”, vagyis engedélyezett mozi. 
A századfordulón számos mozi működött már. 
A ~ elnevezés Heltai Jenő írótól származik. 
MP/M
(= Multiprogramming Monitor Control Program 
for Microcomputers) [maltiprogreming monitő 
kentroul progreming for mikrokempjutő] sz.techn. 
a CP/M operációs rendszer egy időben több fel
használót kiszolgáló továbbfejlesztésének elne
vezése. 
mRNS
-»hírvivő RNS.
MSB
(= Most Significant Bit) [moust szignifikent bit] 
sz.techn. legmagasabb helyiértékű bit.
MSI
(= Medium Scale Integrated) [em-es-áj, médium 
szkel integrétid] közepes integráltsági fokú áram
kör. Olyan integrált áramkör-», amelynek lapká
ján néhány száz funkcionális áramköri elemet 
hoztak létre. Tipikusan ilyenek pl. a számláló 
áramkörök.
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M. S. mester
(a 16. sz. eleje) a késő középkori magy. festészet 
legkiválóbb mestere, akinek műveit a Szépművé
szeti Múzeumban, Esztergomban és Hontszent- 
antalon őrzik. Szinte bizonyos, hogy azonos egy 
1507-es Selmecbányái oklevél Sebestyén meste
rével. Életéről nem tudunk részleteket; Dürer és 
Grünewald művészetével rokon festményei mes
teri formakészségről, színérzékről, drámai szer
kesztési módról tanúskodnak.
MSZ
műsz. a magy. szabvány rövidítése.
MSZMP
1. Mo.-i Szocialista Munkáspárt; megalakult 1925. 
április 14-én, tagjai baloldali szociáldemokraták 
és addig illegálisan működő kommunisták voltak. 
Elnöke Vági István volt; programja demokratikus 
államrend, földosztás, Trianon revíziója volt. Ve
zetőinek nagy részét 1927-ben elítélték. 2. Magyar 
Szocialista Munkáspárt; az 1956 telén újjáalakult 
magy. kommunista párt neve. 1989 októberében
14. kongresszusa kimondta megszűnését, és 
utódjának, az MSZP-nek: Magyar Szocialista 
Pártnak a megalakulását. Tagjainak egy része 
azonban továbbra is ~ néven szervezkedik. 
MSZP
-+MSZMP 2.
mucin
ragacsos, fehérjét tartalmazó anyag, mely egy
részt megkönnyíti a falat lenyelését, másrészt 
védőréteget képez a bélcsatorna belső falán, 
megkönnyíti a gyomor- és béltartalom továbbha
ladását és véd az önemésztéstől.
Mutsuhito császár 
->meidzsi forradalom.
Muhoray Elemér
(1901-1960) a népi színjátszás apostola; 1928-tól 
számos próbálkozása volt a népi színjátszó és 
tánchagyományok felelevenítésére. Megszervez
te az új Tháliát, elindította a faluszínpad-mozgal- 
mat (Főt, 1938), amelyet azonban betiltottak. Tag
ja lett a Békepártnak, és ellenállási mozgalmat 
szervezett 1944-ben; 1945-től a Muhoray
Együttes vezetője, a Népművelési Intézet osz
tályvezetője, 
mulatt
(tkp. „öszvér") fehér és néger szülők gyermeke, 
(sp.)
multipoláris neuron
-»soknyúlványú idegsejt
multiprogramozhatóság
sz.techn. a számítógép azon tulajdonsága, hogy 
egyidejűleg több program futtatható rajta, melyet 
külön erre a célra készített operációs rendszer-» 
tesz lehetővé. A korszerű számítógépeknél egyre 
gyakrabban használható lehetőség.
Munkácsi Bernât
(1860-1937) finnugor nyelvész; 1880-ban a csán
gó nyelvjárást, 1885-től a Káma folyó vidékén az

udmurt (votják) nyelvet tanulmányozta. 1888-tól 
legközelebbi nyelvrokonaink, a vogulok (many- 
sik) közt kutatott; a háború alatt hadifogoly nyelv
rokonok közt végzett kutatásokat. Számos tudo
mányos mű szerzője, a Keleti Szemle megindító
ja, az izr. hitközség tanfelügyelője volt. 
Munkácsy Mihály
(1844-1900) festőművész; 11 évesen inasnak ad
ták, s csak későn fejleszthette tehetségét. Első 
képét 19 évesen festette; Pesten, Bécsben, Mün
chenben tanult. Első világsikerű képe a Siralom
ház (1869: a párizsi Salon aranyérmét kapta). 
Életképek, enteriőrök, csendéletek, nagyszabá
sú, drámai festmények (sok külföldi tulajdonban 
van) jelzik művészi útját. 1873-tól többnyire Pá
rizsban élt. 
munkaerő
sajátos áru, amelynek csereértékét, mint minden 
más áruét, az előállítására társadalmilag szüksé
ges munkaerő határozza meg, felhasználása so
rán azonban nagyobb csereértéket hoz létre, mint 
saját ára. A kettő közti különbség az értéktöbblet
nek, a profitnak a forrása, 
munkaérték-elmélet
az ang. Ricardo-» és Smith-» kimutatta, hogy az 
árucikkekben csak az a közös tulajdonság talál
ható, hogy emberi munka hozta őket létre, s érté
küket a bennük rejlő emberi munka mennyisége 
határozza meg. Marx-» további elemzéssel rá
mutatott, hogy nem a munka, hanem a munka
erő-» társadalmilag szükséges mennyisége hatá
rozza meg az értéket, 
munkamegosztás
az emberi tevékenység olyan szervezete, amely
ben a résztvevők társaik szükségleteinek kielégí
tésére is folytatnak tevékenységet, viszont része
sülnek társaik más irányú tevékenységének ered
ményeiből. Két fő típusa: 1. természeti, más kife
jezéssel kor és nem szerinti munkamegosztás, 
amely kezdeti fokon szinte kizárólagos, de jelen
tősége később is nagy. Pl.: a férfiak vadásznak, 
a nők a gyermekekre ügyelnek, s bőrt cserze
nek. 2. társadalmi munkamegosztás, amelynek 
során a tevékenységet részfolyamatokra bont
ják, s azokat osztják meg, pl. az egyik résztve
vő eszközöket készít, a többiek használják 
azokat.
munkásarisztokrácia
a munkásság kisszámú, jól fizetett felső rétege 
(előmunkások, művezetők, ill. kivételezett szak
mák dolgozói), amely helyzeténél fogva hajlott a 
kompromisszumokra-» a munkások érdekvédel
mi és más harcaiban. Szakmai tekintélyüknél fog
va fontos szerepet játszottak a szakszervezetek
ben.
Munkás Heti Krónika
1873. január 5-én indult munkásújság, a megala
kítandó Mo.-i Munkáspárt lapjának szánták. A la
pot kezdetben Madarász János, 1875. augusztus
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1-jétől Külföldi Viktor, 1878. februártól Kaczander 
Gyula (a ném. változatot Frankel Leó) szerkesz
tette. A Nemválasztók Pártja-» és a Munkás
párt-» egyesülésekor (1880 eleje) a magy. nyelvű 
lap a Népszava-» lett.
Murád, II.
tör. szultán (1421-1451); uralkodása idején kez
dett újra terjeszkedni az Oszmán Birodalom a 
Balkánon is: Szerbia megszállásával már a 
magy. határokat is fenyegette.
Murányi-Kovács Endre
(1908-1968) író, publicista; Bécsben, Budapesten 
tanult, s a 30-as évektől közzétette verseit, írásait. 
1938-tól Franciaországban élt, s baloldali lapok
nak dolgozott, részt vett az ellenállásban. A íror
szági Magyar Függetlenségi Mozgalom főtitkára 
lett. Hazatérve minisztériumi osztályvezető, 
egyetemi tanár, kulturális rovatvezető volt, s szá
mos regényt, tanulmányt írt.
Murányi Mihály
(1933-1978) pszichológus, valláskutató; Buda
pesten tanult, majd a TTIT, végül 1960-tól a Vilá
gosság c. lap munkatársa volt. Eközben a MTA 
valláselméleti csoportjában is kutatott. Számos 
valláspszichológiai, szociológiai tanulmánya je
lent meg, s a legfontosabbakat kötetben is kiad
ták. Sokat tett a vallás ismeretelméleti, szocioló
giai kutatásáért is.
Murillo, Bartolomé Estéban 
[-jó esz-] (1617-1682) sp. barokk festő ; kedvelte 
az egyházias témákat (pl. Magyarországi Szt. Er
zsébet), de az életképeket is; jellegzetes harmo
nikus szín- és formaérzékkel festett, 
musica mundana 
[-ika] világi zene (lat.)
Mussolini, Benito
[musszo-] (1883-1945) ol. diktátor; 1914-ig mar
xista, a szocialista Avanti !-t szerkesztette. 1914- 
től a jobboldalt támogatta, majd megkezdte a fa
siszta szervezkedést. 1922-ben megszerezte a 
hatalmat, betiltotta a baloldali szervezeteket. 
Mint miniszterelnök, háborúba vitte az országot: 
előbb Abesszíniában, majd a Balkánon s a keleti 
fronton harcoltak a csapatai. Partizánok fogták el 
és agyonlőtték, 
mutációk
a tulajdonságok hirtelen fellépő, öröklődő meg
változásai. Fajtái: gén--», kromoszóma -», 
spontán ~ —», indukált — —».
múzsák
a gór. hitvilágban nővérek, Zeusz és Mnemoszü- 
né lányai, akik eredetileg karénekükkel gyönyör
ködtették az embereket. Számuk három és kilenc 
közt változott. Később a művészetek megoszlot
tak köztük: Kleió (Clio) a történetírás, Euterpé a 
fuvola, Thaleia a komédia, Melpomené a tragé
dia, Terpszükhoré a lant, Polühümnia az elbeszé
lés, Urania a csillagászat, végül Kalliopé az 
eposz múzsája volt.

Mükéné
város a peloponnészoszi félszigeten Görögor
szágban. Az i. e. 2. évezred végi első gör. virág
kor középpontja. Épületeinek maradványai, régé
szeti leletei fejlett kultúráról, széles körű kapcso
latokról tanúskodnak, 
működési sejtoszlopok az agykéregben 
az agykéreg-» működési egységei. Egy-egy osz
lopot kb. 9000 neuron alkot. Az oszlop idegsejtjei 
egyszerre kerülnek ingerületi állapotba, míg a 
környező oszlopok gátoltak. Több oszlop egyidejű 
ingerületével működési mintázatok—» alakulnak 
ki. A — anatómiailag nem különülnek el, alakjuk 
és kiterjedésük változó.
Müller, Hermann Joseph
(1890-1967) amerikai genetikus. 1926-ban először 
állította elő röntgensugarakkal indukált mutáció
kat—».
müncheni szerződés
1938. szeptember 29-én Münchenben összeült a 
fr. és ang. kormányfő, Daladier és Chamberlain, 
valamint Mussolini és Hitler, és megegyezett a 
csehországi Szudéta-vidék Németországhoz való 
csatolásában. Az ang. és fr. fél úgy vélte, ezzel 
kielégíti Hitler „jogos igényeit”, s megalapozza 
az „örök békét”. Csehszlovákia elárulása azon
ban csak növelte Hitler étvágyát.
Münchhausen br.
Karl Friedrich [-zen frid-] (1720-1797) ném. kato
natiszt, kalandor; korának felülmúlhatatlan na- 
gyotmondója. Kalandos elbeszéléseit R. E. Raspe 
lejegyezte, és könyvben adta ki 1785-ben ; a na- 
gyotmondásairól szóló későbbi könyvek emellett 
régebbi anekdotákat is feldolgoztak, 
műnem
az irodalmi művek oszályozásának fő csoportja; 
a három ~ a líra, próza, dráma. Ezek műfajokra 
oszlanak. Néha negyedik műnemnek tekintik a 
nem elbeszélő prózát: esszét, szónoklatot, naplót 
stb.
Münnich Ferenc
(1886-1967) politikus, miniszterelnök; Kolozsvárt 
tanult. Mint orosz fogoly a bolsevik párt tagja lett, 
majd hazatérve a KMP egyik alapítója. 1919: a 
Vörös Hadsereg politikai biztosa. 1922: a SZU-ba 
emigrál. 1936: Spanyolországban harcol. A hábo
rúban a szovjet hadsereg tisztje. 1945 után ren
dőrfőkapitány, majd követ, 1956-tól miniszter, az 
1956. nov. 4-i szovjet beavatkozás szervezője, 
1958-tól miniszterelnök is volt.
Münzer, Thomas
[-cer tornász] (1490 előtt-1525) papnövendék, 
majd lutheránus prédikátor volt; Csehországban 
megismerkedett a táboriták-» tanaival is. Eltávo
lodott Luthertől, az anabaptisták-» híve, s 1524-től 
a népi reformáció szervezője lett. 1525-ben a fel
kelő parasztok vezére volt; a sereg veresége után 
kivégezték.
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műsorszóró rendszer
az előfizetők rádió- és televízióműsorral való el
látását végző technikai rendszer. Jellemzője az 
egyirányú kapcsolat, vagyis az előfizetők csak 
vevőkészülékkel rendelkeznek. Léteznek vezeté
kes ~ek is, amelyeknél a továbbított műsorokat 
csak a rendszerbe kötött előfizetők vehetik. A ha
gyományos földi adóhálózatok mellett megjelen
tek a műsorszóró műholdak is. 
műtrágyák
bányászott vagy vegyi üzemekben előállított 
anyagok, amelyek a növények számára fontos 
elemeket, vegyületeket visznek a talajba. A legel
terjedtebbek a nitrogén- (pétisó), a kálium- és a 
foszforvegyületek (szuperfoszfát), ill. ezek ele
gyek
műveleti kód
sz.tech. az utasításnak az a része, amely megmu
tatja a számítógépnek, hogy az adott esetben mit 
kell csinálnia.
művese
elégtelen veseműködéskor alkalmazott, a szerve
zet méregtelenítésére szolgáló gépi berendezés, 
melyben a beteg véréből mesterségesen szűrik ki 
a bomlástermékeket.
Mylady
-►Mylord.
Mylord
[mi-] „uram" ; az ang. Lordok Háza tagjainak 
megszólítása; feleségüket a Mylady [milédi], „úr
nőm” megszólítás illeti meg.

N
nábob
1. helytartó, helyi uralkodó Észak-lndiában az isz
lám uralom alatt. 2. igen gazdag ember, (ar.)
Nabukodonozor
vagy II. Nabú-kudurri-uszur (i. e. 605-562) az Új
babiloni Birodalom fénykorának uralkodója. Visz- 
szaszorította Egyiptomot Ázsiából; elfoglalta Je
ruzsálemet („babiloni fogság"); hatalmas építke
zéseket végeztetett Babilonban. Halála után 24 
évvel birodalmát megdöntötték a perzsák, 
náci
a „nacionál-szocialista”, vagyis nemzeti szocia
lista elnevezés rövidítése; a ném. fasiszták rövi
dített neve.
náció
nemzet, (lat.)
nacionalizálás
nemzeti tulajdonba (állami vagy köztulajdonba) 
vétel. Oroszországban az okt. forr. után (-»dekré
tum a földről), Mo.-on a Tanácsköztársaság ide
jén a föld ~ a a nagybirtokrendszer megszünteté
sét célozta.

nacionalizmus
eszmerendszer, mozgalom, amely legfőbb, meg
határozó értéknek a nemzeti érdeket tartja. A ~ 
a polgári fejlődéssel jelentkezik a történelemben : 
a polgárság „a piacon tanulja a nacionalizmust”, 
vagyis a nemzeti piac kialakítása és védelme (a 
függetlenség kivívása), az „idegen” versenytárs 
gazdaságon kívüli eszközzel való kizárása fontos 
tényező a ~ kialakulásában. A ~ felszítása a 
politikai manipuláció-» eszköze, (lat.)
NAD
nikotinamid-adenin-dinukleotid, a redox jellegű 
lebontófolyamatok hidrogénszállító koenzimje.
nádas
1-2 m-es parti vízben kialakuló fátlan társulás, 
melynek állományalkotói a víz aljzatában gyöke
reznek, de fotoszintetizáló részükkel magasan a 
víz fölé emelkednek. Uralkodó fajok: nád, tavi 
káka, gyékény.
Nádasdy Ferenc
br. (1555-1604) hadvezér, a „fekete bég"; vasi 
főispán, Dunán inneni főkapitány volt, s a 15 éves 
tör. háború (lezárta a zsitvatoroki béke, 1606) 
hőse. Apja N. Tamás nádor, felesége Báthory 
Erzsébet, lánya Zrínyi Miklósné volt.
Nádasdy Tamás
br. (1498-1562) nádor; N. Ferenc apja. Bologná
ban és Rómában tanult, II. Lajos kancelláriáján 
dolgozott; Mohács után I. Ferdinánd híve, de tör. 
fogság után átállt Szapolyai Jánoshoz. 1533-ban 
ismét Ferdinánd oldalára állt, csakhamar horvát 
bán, országbíró, br., nádor lett. A reformáció híve 
volt: a maga költségén adatta ki Sylvester János 
Újszövetség-fordítását.
NADP
bioi. nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát, a re
dox jellegű építőfolyamatok hidrogénszállító ko
enzimje.
Na+ - K+ pumpa
az élő sejtben működő mechanizmus a nyugalmi 
potenciál-» kialakítására. A sejt folyamatosan ká
liumionokat vesz fel a környezetéből, ugyanakkor 
nátriumionokat ad le a koncentrációkülönbség 
ellenében aktív transzporttal-».
Nagaszaki
-»Hirosima.
nagyagy
a gerinces állatok és az ember két féltekéből, 
főképp asszociációs idegsejtekből-» álló, érző, 
mozgató és asszociációs működést végző legfel
sőbb agyvelőrészlete.
Nagyatádi Szabó István
-»Szabó István, Nagyatádi.
Nagy Bella
Jókainé (1879-1947) színésznő; Rákosi Szidi szí
niiskolájában tanult, s 1898-ban lépett színpadra.
1899-ben Jókai egyik darabjának címszerepét ját
szotta a Budai Nyári Színkörben ; néhány hónap
pal később házasságot kötött a nála több mint fél
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századdal idősebb íróval, s visszavonult a szín
padtól. A házasság országos feltűnést keltett.
nagycsalád
1. három nemzedék együttéléséből alakult, kb. 
10-30 fős embercsoport. Környezetéhez való vi
szonyát az endogám-*, Hl. exogám-» szokások 
határozták meg. A paleolit-* kor jellemző társa
dalma, de megfelelő körülmények közt egyes né
peknél napjainkig fennmaradt. 2. gerinces állatok 
zárt közössége, melyben a szülők együtt élnek az 
egymásra következő nemzedékekkel. (Pl. a me
zei pockok vagy a vándorpatkányok — jai.)
Nagy Endre
(1877-1938) konferanszié, író; újságíró volt előbb 
Nagyváradon (Ady kollégája és barátja), 1900-tól 
Budapesten. 1908-ban alapította kabaréját Mo
dern Színpad néven. Ott szellemesen, élesen bí
rálta a visszásságokat; a szerzők Karinthy Fri
gyes, Gábor Andor stb. voltak. A 20-as években 
kabarékat igazgatott az újságírás mellett. Elbe
széléseket, humoreszkeket, regényeket írt; szín
műveit játszották, 
nagy energiájú kötések
azok a kém.-i kötések, amelyek hidrolízisekor-» 
több mint 25 kJ/mol energia szabadul fel.
Nagy Etel
(1907-1939) táncművésznő, Kassák Lajos nevelt 
lánya, Vas István költő felesége 1935-től ; Bécs- 
ben tanult művészi táncot, ugyanott a baloldali 
mozgalmak vonzáskörébe került, ezért mikor ha
zatérve mozgásművészeti iskolát nyitott, azt a 
rendőrség betiltotta. Sikeres táncesteket rende
zett; a modern művészetbe igyekezett a népi 
tánckultúrát beoltani. Agydaganat okozta korai 
halálát.
Nagy fal
óriási erődítésrendszer Észak-Kínában, amely 
arra szolgált, hogy a birodalom legfejlettebb kö
zépső területeit és székvárosát megvédje az 
északi, mongol betörésektől. Hossza mintegy 
2400 km; mai formájában a Ming-császárok ide
jén, a 14. sz. végén épült ki.
Nagy Ferenc
(1903-1979) kisgazdapárti politikus, miniszterel
nök (1946-1947). 1947-ben kommunista nyomásra 
emigrálnia kellett, s nem tért többé haza.
Nagy-Görögország
a dél-itáliai és szicíliai gör. gyarmatok elnevezé
se. -»rágná Graecia.
Nagy Imre
(1896-1958) kommunista vezető, agrárszakem
ber; a háború végén a SZU-ból tért haza. Részt 
vett az agrárforradalom végrehajtásában. Minisz
terelnök volt (1953-1955), majd jobboldalinak bé
lyegezték. Újra miniszterelnök volt (1956. okt. 23- 
nov. 4). A szovjet csapatok bevonulása után a 
jugoszláv követségre távozott, majd Romániába 
vitték; később visszahozták, s többszörös ígéret 
ellenére bíróság elé állították. 1958-ban az Igaz
ságügy-minisztérium közölte: ~t és társait halál

ra ítélték és kivégezték. Ünnepélyes temetése 
1989 júniusában volt. Ugyanaz évben rehabilitál
ták.
Nagy István
(1904-1977) erdélyi magy. író; már inasként har
cos szakszervezeti tag, később többször letartóz
tatták. 1932-től közölte írásait: az erdélyi munká
sok és parasztok életét mutatta be. 1937-től a 
magy. népiesekkel is kapcsolatban volt. A há
ború alatt az észak-erdélyi kommunista moz
galom illegális harcosa volt. 1945 után író, lap- 
szerkesztő s az erdélyi magyarság egyik veze
tője volt. 
nagyítás
olyan hasonlósági transzformáció, amelynek ará
nya 1-nél nagyobb szám
Nagy Jenő
(1898-1944) vezérkari ezredes; katonai pálya 
után 1940-ben a kassai, majd a kolozsvári hadtest 
vezérkari főnöke. 1942-ben „felforgató", nácielle
nes kijelentéseiért hadbíróság elé került, s két évi 
felfüggesztett börtönbüntetést kapott. 1944-ben 
Bajcsy-Zsilinszky Endre mozgalmában a terve
zett katonai felkelés vezérkari főnöke lett. A nyi
lasok azonban elfogták és kivégezték.
Nagy Károly
(kb. 742-814) (Kis) Pippin fia, frank király, majd 
800-tól római császár. Megsemmisítette a Kárpát
medencében az Avar Birodalmat, harcolt a cordo- 
bai-» kalifa, Abd ur-Rahman seregei ellen (e har
cokban esett el Roland-»), sikerrel egyesítette a 
ném. törzseket, Galliát és Itáliát uralma alá vonta. 
Az 1806-ig fennálló Ném.-római Császárság meg
alapítója.
Nagy Katalin 
-» Katalin II., Nagy. 
nagykövet
elsőrangú követ, a küldő államfőjének személyét 
képviseli.
Nagy Lajos
(1883-1954) író és publicista; egy budapesti cse
lédlány házasságon kívüli gyermeke volt. Jogot 
tanult; első írása 1907-ben jelent meg. A szenvte
len, realista próza mestereként elbeszéléseivel 
nagy sikereket aratott, a 20-as évektől regényei is 
megjelentek. Meghívták a moszkvai írókongresz- 
szusra (1934). írói ereje, népi elkötelezettsége 
1945 után hozott igazi elismerést.
Nagy László
(1925-1978) költő, műfordító; 1945 után festőnek 
készült, később népi kollégistaként irodalom sza
kot végzett. Lapokban közölt versek, majd első 
kötete (1949) után Bulgáriában tanult, sokat fordí
tott bolgárból. A fényes szelek nemzedékének 
érzéseit, kételyeit, harmóniatörekvéseit tükrözte 
költészete, ezért nagyon népszerű volt; számos 
művészhez, így Kondor Bélához szoros barátság 
fűzte.
Nagy Sándor
-»Alexander.
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Nagy-Sándor József
(1804-1849) honvéd tábornok, az aradi vértanúk 
egyike; 1844-ben császári tisztként nyugalomba 
vonult, de 1848-ban a honvédségbe állt, s őrnagyi, 
alezredesi, majd ezredesi rangban harcolt Toron- 
tálban, majd a Délvidéken. A tavaszi hadjáratban 
dandárparancsnokként kitűnt, s tábornoki rangot 
kapott; az I. hadtest parancsnokaként küzdött Vi
lágosig. Okt. 6-án kivégezték, 
nagy számok törvénye
a törvény legegyszerűbb alakjai szemléletesen 
azt fejezik ki, hogy a relatív gyakoriság nagyszá
mú kísérlet esetén közel van a valószínűséghez. 
Bernoulli fogalmazott meg először ilyen tételt kb. 
a következőképpen: Ha egy p valószínűségű 
A esemény relatív gyakorisága az első n kísérlet
ben yn, akkor

iím P(|yn— pl > e) = 0.

Ez azt jelenti, hogy ha a kísérletek számát minden 
határon túl növeljük, akkor 0-hoz tart annak való
színűsége, hogy a relatív gyakoriság a valószínű
ségtől e-nál többel térjen el, akármilyen kicsi is 
az e pozitív szám. 
nagy vérkör
a halak kivételével a gerinces állatokban és az 
emberben a szívet és a testet köti össze. Szaka
szai a madaraknál, az emlősöknél és az ember
nél : bal kamra - aorta - artériák - kapillárisok - 
vénák - jobb pitvar.
Nagy Vilmos
Nagybaconi (1884-1976) vezérezredes, honvédel
mi miniszter; 1905-ben avatták hadnaggyá, a há
borúban vezérkari tiszt, 1934: vezérőrnagy, ké
sőbb hadtest-, majd hadseregparancsnok, 1942- 
1943: honvédelmi miniszter. A ném. s a szélső- 
jobboldali befolyást mérsékelni igyekezett; a nyi
las puccs után ezért letartóztatták. Kiszabadulása 
után Piliscsabán élt, s megírta emlékezéseit. 
Nansen, Fridtjof
[-zön] (1861-1930) norvég sarkkutató, államférfi; 
sarki expedícióját 1893-ban kezdte el, 1895 tava
szán a jégre szállt, és elérte a 86° 14' északi 
szélességet. 1897-től egy. tanár Christianiában 
(Oslo), de továbbra is kutatja az északi vizeket. 
A Népszöveségben az orosz segélyt szervezte, 
nantes-i ediktum 
-»IV. Henrik, -»hugenották, 
napelem
műsz. fényelem-»
Napier, John
[néper dzson] (1550-1617) skót matematikus. Vi
lághírnevét a nyolcjegyű logaritmustáblázatával 
szerezte, amelyben trigonometrikus függvények 
logaritmusai szerepelnek. A —féle logaritmus 
alapszáma 1/e.
Napkirály 
-»XIV. Lajos

napkollektor
műsz. adott nagyságú felületre beeső napsugár
zás energiáját összegyűjtő berendezés, melynek 
több kiviteli formája is van: sík, hengerparabolo- 
id, forgásparaboloid.
Napoléon d or
[-leondor] Napóleon-arany; Napóleon korában 
húsz frankot érő aranypénz a császár képmásá
val.
Napóleon, I.
(1769-1821) fr. hadvezér, államférfi, majd császár 
(1804-1815). 1793-ban tábornok, itáliai, egyiptomi 
győzelmei után 1799. nov. 9-én (brumaire 18-án - 
-»forradalmi naptár) államcsíny útján átvette a 
hatalmat. 1804-ben császár; sorozatos győzelmei 
után 1812-ben orosz földön, 1813-ban Lipcsénél 
legyőzték, 1815-ben Szt. Ilona-szigetére száműz
ték. -»száz nap.
Napóleon, III.
(1808-1873) I. Napóleon unokaöccse, Louis öcs- 
csének fia. Lajos Fülöp-» bukása után 1848-ban 
képviselővé, majd népszavazással nagytöbbség
gel köztársasági elnökké választották. 1852-ben 
újabb népszavazás eltörölte a köztársaságot, s 
jóváhagyta ~ császárságát. Több katonai kaland 
után a porosz háború (1870) végzetévé lett: vere
séget szenvedett, elvesztette a trónt, s Angliába 
száműzve halt meg. 
naptár
-»római naptár, -»holdnaptár.
Narkisszosz
a gór. mitológiában szép ifjú, akibe Ekhó nimfa 
beleszeretett, de ő nem viszonozta szerelmét, 
mert szíve hideg volt. Ekhó bánatában elhaló 
visszhanggá változott. ~ t az istenek azzal büntet
ték, hogy a Helikon egyik forrásának vizében 
megmutatták neki saját tükörképét; önmagába 
szeretve meghalt kielégíthetetlen szenvedélye 
miatt, 
narrátor
„mesélő”; a színdarab cselekményén kívül álló 
színpadi szereplő, aki a játékot magyarázattal, 
megjegyzésekkel kíséri: általa a szerző közvetle
nül szól a nézőhöz, (lat.)
Nasszer, Gamal Abdel
(1918-1970) egyiptomi katonatiszt, politikus, köz- 
társasági elnök (1954-1970).
nasztia
a növények inger által kiváltott, de nem irányított 
helyzetváltoztató mozgása. A ~k turgormozgá- 
sokon-» alapulnak.
natív
a biológiai makromolekuláknak az élő sejtben 
található vagy ahhoz közel álló szerkezeti állapo
ta, amelyben biológiai működésüket ki tudják fej
teni.
NATO
Észak-Atlanti Szerződés Szervezete; 1949. április 
4-én írták alá a szerződést az európai tagorszá
gok és az Egyesült Államok, valamint Kanada. Ma
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Svéd- és Finnország, Ausztria és Svájc kivételé
vel vmennyi nyugat-európai ország tagja; katonai 
szervezetének nem tagja Francia-, Spanyol- és 
Görögország. A ~t a SZU és a szocialista orszá
gok elleni védelemre szervezték; -»varsói szer
ződés.
naturális gazdálkodás
viszonyai közt minden termelő azt termeli, amire 
szüksége van, így a termékek cseréje nem jelen
tős, vagyis használati értéket-* termel ugyan, de 
csereértéket-» nem: alig van a termelők közt 
munkamegosztás. A ~ kezdetleges társadalmi 
viszonyok közt jellemző; a hűbéri korszak csök
kenő mértékben ennek sajátosságait mutatta, 
naturalizmus
irodalmi, művészeti irányzat a 19. sz. utolsó har
madától, amely a pozitivizmus-» hatására rideg 
hűséggel kívánta ábrázolni az életet, annak min
den addig elhallgatott árnyoldalával együtt. Fő 
irodalmi képviselője Émile Zola volt. (lat.)
NC
(= Numerical Control) [njumerikel kant-] műsz. 
számjegyvezérlésű. Az NC gépek (pl. egyes szer
számgépek) precíz mechanikáját villanymotorok 
működtetik, az elmozdulások mértékét és sebes
ségét pedig elektronikus mérőrendszer érzékeli, 
így a szükséges elmozdulások betű-szám kom
binációkkal programozhatok. Az elérhető pon
tosság általában jelentős és jól definiálható ér
tékű, ami pl. sorozatgyártásnál nagyon elő
nyös.
Neander völgyi ember
100 000-40 000 évvel ezelőtt élt emberfélék. Agy
koponya-űrtartalom : 1200 cm3. A korai ~ és az 
ún. elősapiensek a mai emberhez vezető fejlődés 
fővonalába tartoznak. A késői ~ már a homo 
sapiens-» alfajának tekinthető, de nem tartozott 
a fejlődés fővonalába, 
n-edik gyök n
pozitív páros n-re és nemnegatív a-ra ja az a 
nemnegatív valós szám, amelynek n-edik hatvá
nya a. 1-nél nagyobb páratlan n-re az a valós 
szám, amelynek n-edik hatványa a. (Páros n és 
negatív a esetén az n-edik gyök nem értelmezhe
tő.)
nedvesítő folyadék
olyan folyadék, amelyben adott szilárd anyaghoz 
viszonyítottan a kohéziós erők-» kisebbek, mint 
a szilárd anyag és a folyadék molekulái közötti 
adhéziós erők-». A szilárd anyagot nedvesítő fo
lyadékba merítve folyadékcseppek maradnak a 
szilárd anyagon (-»kapillaritás, -»illeszkedési 
szög), 
nefron
a vese működési alapegysége. Részei a vesetes- 
tecske és a vesecsatornácska. Az ember két ve
séje mintegy 2 millió nefronból áll.
negáció
az a logikai művelet, amely minden állításhoz a 
tagadását rendeli. Ha A jelöl egy tetszőleges állí

tást, nA jelölje A negációját. ~iA-t így definiáljuk: 
-iA akkor és csak akkor hamis, ha A igaz.
negatív
1. tagadó. 2. mat. a számegyenesen az O-tól balra 
jelölt szám. (lat.) 
negatív binomiális elosztás 
az Ç valószínűségi változót r, p (ahol r pozitív 
egész és 0< p< 1) paraméterű negatív binomiális 
eloszlású változónak nevezzük, ha lehetséges ér
tékei az r, r+ 1, r + 2,... számok és annak valószí
nűsége, hogy

Ç = k+r:P(Ç=k+r) =

Pr(1-P)k (k = 0,1,2,...)

Ç várható értéke: M(Q = -. Szórása: D(Q =
______ P
r(1 — p)
--------- . Ha az A esemény valószínűsége p,

P

és n független kísérletet hajtunk végre, amelyek 
lehetséges eredményei A vagy annak ellentettje, 
akkor az Ç valószínűségi változó, amely azt mu
tatja, hogy az A esemény hányadik kísérletnél 
következik be, negatív binomiális eloszlást követ. 
Az r= 1 paraméterű negatív binomiális eloszlást 
geometriai eloszlásnak nevezzük, 
negatív egész szám
— 1, -2, -3, ... számsorozat elemeinek neve.
negyedidőszak
negyedkor; az utolsó 2,5 millió éves földtörténeti 
időszak, -»pleisztocén, holocén.
negyedik köztársaság
az 1946. október 13-án népszavazással elfogadott 
alkotmány alapján jött létre a fr. ~ ; az elsőt a 
nagy fr. forr. hozta létre, a másodikat az 1848-as 
forradalom, a harmadikat pedig III. Napóleon bu
kása, a francia-porosz háború után. -»ötödik köz
társaság.
Négyesy László
(1861-1933) esztéta, irodalomtörténész; Buda
pesten és Bécsben tanult, majd gimnáziumokban 
tanított. 1911-től egyetemi tanár; az Irodalomtör
téneti Társaság alelnöke, majd elnöke. Évtizede
ken keresztül az ő tankönyveit használták a kö
zépiskolákban irodalomtörténet, stilisztika, poéti
ka oktatására. Stilisztikai gyakorlatain részt vett 
a Nyugat későbbi gárdájának nem egy tagja, 
négyoldalú gúla 
négyszög alapú gúla. 
negyvennyolcas alap
az 1848. évi áprilisi törvények-» alapjára helyez
kedő politika; ezek szerint Mo. csupán perszonál- 
unióban volt Ausztriával, továbbá felelős 
minisztériummal rendelkezett. Az októberi diplo
ma-» kiadásától megszakításokkal folyó kiegye
zési tárgyalások alapkérdése volt; az 1867-től 
ellenzékben lévő 48-as párt programja a ~-hoz 
való ragaszkodás volt.
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negyvennyolcas párt
a kiegyezés utáni szélsőbal; az 1848. évi áprilisi 
törvények-» érvénye mellett állt ki : a közös ügyek 
ellen, egyenlőségen alapuló nemzetiségi törvény 
mellett, a teljes függetlenség alapján állt.
négyzetes közép
az a,, a2....... an számok négyzetes közepének
nevezzük a |/af + a2 +... + a„ számot.
négyzetgyök
jelenti azt a nemnegatív valós számot, amelynek 
négyzete a. Jelölése: Ja. A definícióból követke
zik, hogy a>0, és hogy Ja? = |a|.
nehézségi erő
az az erő, amelynek hatására a testek nehézségi 
gyorsulással-» esnek. Nagysága: a test tömege 
szorozva a nehézségi gyorsulással.
nehézségi gyorsulás
A Föld felszíne közelében a szabadon eső testek 
gyorsulása. Oka a test és a Föld között fellépő 
gravitációs erő-». Értéke kissé függ a földrajzi 
helyzettől és a tengerszint feletti magasságtól. 
Hazánkban g = 9,81 m/s. 
nehézvíz
molekuláiban a hidrogén kettes tömegszámú izo
tópját (a deutériumot; D) tartalmazza. A termé
szetes vízben kis százalékban megtalálható, és 
abból elektrolízissel drágán előállítható.
Nehru, Dzsavaharlal
(1889-1964) indiai államférfi; Angliában tanult, 
visszatérése után Gandhi híve, a függetlenség 
harcosa lett. 1929-ben Gandhi támogatásával az 
indiai Nemzeti Kongresszus elnökévé választot
ta. A háború alatt is kitartott India teljes független
sége mellett, s 1947-től a független India első 
miniszterelnöke haláláig.
Neisse
[-sze] lengyelül Nysa [nisza] folyócska; 1945 óta 
a lengyel-NDK államhatár egyik szakasza a ~ 
folyását követi.
Nelson, Horatio
[-szön höréjsö] (1758-1805) ang. tengernagy; 
gyermekkorától a brit flotta hajósa, tisztje volt. 
A Napóleon elleni háborúkban különösen kitün
tette magát: 1794-ben egyik szemét, 1797-ben 
Santa Grúz alatt egy karját vesztette a győztes 
ütközetben. Abukiri győzelméért br.-i címet ka
pott. A döntő trafalgari ütközetben, amely Napóle
on tengeri erejét megtörte, halálosan megsebe
sült.
nem adaptív evolúció
nem alkalmazkodási jellegű evolúció, véletlen
szerűen bekövetkező evolúciós változások. Faj
tái: genetikai sodródás-», génáramlás-».
nem alkalmazkodási jellegű evolúció
-»nem adaptív evolúció.
nemesi köztársaság
Lengyelország az 1574-es alkotmánya szerint ~ 
lett, amelyben a nemességet megilleti a szabad 
királyválasztás és a fegyveres ellenállás joga. Az

1572-ben kihalt Jagellók-» helyébe 1576-ban Bá
thory István erdélyi fejedelmet választották ki
rállyá.
Nemes Lampérth József
(1891-1924) festőművész; Budapesten, Nagybá
nyán, Párizsban tanult, a világháborúban megse
besült. A Ma körének aktivista, monumentalista 
festője volt, Cézanne követője, a legtehetsége
sebb modernek közé tartozott. A Tanácsköztársa
ság után emigrálnia kellett; nagy sikereket aratott 
Berlinben, Svédországban, de idegbaja elhatal
masodott rajta, s gyógyintézetben halt meg. 
Nemeszisz
a természet rendjét, törvényeit védő végzetisten
nő a gör. mitológiában; mint az Erinüszök-* az 
anyák sérelmét, a vérontást, úgy bünteti ~ a 
természet törvényeit, így a nemek együttélését 
védő Themisz istennő sérelmeit, meg a kevélysé
get, a halottak tiszteletének elhanyagolását. 
Német Császárság
(„Második Birodalom”) az Ausztria kizárásával, 
porosz vezetéssel megalakult egységes ném. ál
lam. Franciaország legyőzése után, 1871. január 
18-án Versailles-ben hirdették meg a ~ megala
kulását 25 ném. államból. A győzelem hatására 
csatlakoztak hozzá a dél-ném. államok is. Alkot
mányát április 16-án fogadták el: császára a po
rosz király, I. Vilmos lett. Kancellár-»: Bismarck, 
német egység
a harmincéves háború-» után a ~ helyreállítása 
a napóleoni háborúk után vált időszerűvé. Az új 
ném. szövetségbe Ausztria beletartozott (nagy
néni. egység), Mo. azonban nem. A szövetségen 
belül fokozatosan nőtt a porosz befolyás; a po
rosz-osztrák háború után (1866) Ausztria ki
szorult az északnémet szövetségből-»: 1871- 
ben nélküle alakult meg a (kis-) Német Csá
szárság.
Németh Andor
(1891-1968) kritikus, író; Budapesten tanult, az 
I. vh. alatt internálva volt Franciaországban, 1919 
után emigráns 1926-ig. József Attilához benső 
barátság fűzte, sokat tett elismertetéséért, s több 
könyvet írt róla.
Németh Antal
(1903-1968) rendező, a Nemzeti Színház igazga
tója; Budapesten, Berlinben tanult, az avantgárd 
színház híve volt. A Magyar Rádió főrendezője,
1935-től a Nemzeti Színház igazgatója lett; mű
sorpolitikájában a klasszikus és a kortársi, több
nyire haladó magy. művek egyaránt helyet kap
tak. A színészgárdát is megújította. 1944 nyarán 
leváltották. 1956-tól újra rendezett.
Németh Gyula
(1890-1976) turkológus; Budapesten, s több ném. 
egy.-en tanult. 1915: egy. magántanár, 1920-1965: 
egy. tanár. A tör. nyelvek történetével foglalko
zott, s a török-magyar érintkezés, a magy. őstör
ténet kérdéseivel; a közép-ázsiai és az oszmán
török tanulmányok egyaránt nagyot fejlődtek keze
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nyomán. Nyelvészeti folyóiratok szerkesztője, 
számos akadémia tagja volt.
Németh László
(1901-1975) író; esszéiben nemzeti és társadalmi 
reformelképzeléseit fejtegette, később regényei 
(Gyász, Bűn - 1936; Égető Eszter - 1956, Irgalom 
-1965) s drámái is erkölcsi és társadalmi konflik
tusok gondolati vázára épültek. Műfordítóként is 
jeles volt. 
német király
a Német-római Birodalom megválasztott uralko
dóinak címe császárrá koronázásuk előtt.
német lovagrend
a harmadik keresztes lovagrend. A keresztes há
borúk idején mint betegápoló rendet alapították, 
azonban a Szentföldről Európába tette székhe
lyét. Először II. Endre magy. király fogadta be őket 
Erdélybe, a kunok ellen, nagy területet adomá
nyozva nekik (1211). A lovagok azonban el akar
tak szakadni az országtól, ezért Endre kiűzte őket 
(1226). Ekkor települtek a poroszok földjére. Itt 
erőszakosan térítettek, németesítettek. -»grün- 
waldi csata, 
német szövetség
38 önálló, kisebb-nagyobb ném. államnak a bécsi 
kongresszuson véglegesített szövetsége: e laza 
szervezet volt hivatva pótolni a Német-római Csá
szárság kereteit. Ennél szorosabb kötelékre csak 
ellenzéki, demokratikus erők gondoltak akkor, 
német vámszövetség
Poroszország kezdeményezésére alakult gazda
sági társulás, amely azonban politikai célt is szol
gált (1833. március 23.). Ausztria, valamint a dél
német államok (a Bajor Királyság is) távol marad
tak tőle.
nemhez kapcsolt öröklődés
az ivari kromoszómákhoz-* kapcsolt tulajdonsá
gok öröklődése. Lényegében az X kromoszómá
hoz kapcsolt öröklődés, mivel az Y kromoszómá
hoz kapcsoltan nagyon kevés tulajdonság öröklő
dik (criss-cross szabály-*), 
nemiség 
-»szexualitás, 
nem korlátos alakzat
1. térben: nincs olyan konvex poliéder, amely 
tartalmazza az alakzatot. 2. síkban: nincs olyan 
konvex sokszög, amely tartalmazza az alakzatot.
Nemválasztók Pártja
1878. április 22-én alakult Budapesten; neve arra 
utalt, hogy a szűkkörű választójog a vagyontalan 
munkásokat kirekesztette. A ~ kapcsolatot létesí
tett a szélsőbal ellenzékkel, ezért a radikális 
munkások Mo.-i Munkáspárt-* néven a ~val 
szemben álló szervezetet alakítottak (1878. június 
10.). 1880 januárjában a két szervezet egyesült: 
-»Általános Munkáspárt, 
nemzedékváltakozás 
-»kétszakaszos fejlődés, 
nemzeti bizottságok
a helyi hatalom ideiglenes szervei 1945-ben; a

kezdeti hősies korszakban a romeltakarítás, köz
ellátás, újjáépítés kezdeményezői, megszervezői 
voltak.
Nemzeti Függetlenségi Front
(magyar) 1944. december 2-án, Szegeden alakult 
szervezet, amelyben a demokratikus pártok (Ma
gyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, 
Független Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, 
Polgári Demokrata Párt), valamint a szakszerve
zetek vettek részt. A ~ a MKP programjavaslatát 
fogadta el: demokrácia, földreform, államosítás, 
nemzeti hadsereg
Horthy Miklós fővezérsége alatt 1919 nyarán ala
kult hadsereg, amelyben nagy számban voltak 
első világháborús katonatisztek és altisztek; a 
megszálló román seregek háta mögött a ~ ter
rorcselekedetekkel „torolta meg” a Tanácsköz
társaság tisztségviselőin és hívein a forradalma
kat, előkészítve a megfélemlített közvéleményt az 
ellenforradalmi korszakra. A román és más meg
szállókkal nem harcolt, 
nemzeti jövedelem
egy országban (egy év alatt) létrehozott új érté
kek összege (az ipar, az építőipar, a mezőgazda
ság, a közlekedés és a kereskedelem körében 
létrehozott nettó-* értékek összege USA $-ban).
A ~ számításmódja különböző, ezért megbízha
tóbb eredményt ad a bruttó nemzeti termék 
(-*GNP) összehasonlítása, 
nemzeti munkaterv 
-»kilencvenöt pont. 
nemzeti műhelyek
az 1848-as párizsi forradalom után alapított intéz
mény a munkanélküliek közmunkákon való foglal
koztatására és a munkások felháborodásának 
csillapítására. A kormány azonban félt az ezek
ben szervezett munkásoktól, s júniusban felosz
latták a ~et; ezt követően tört ki június 23-án a 
munkások felkelése, amelyet aztán véresen tör
tek le.
nemzeti park
természetvédelmi egység, nagyobb tájegységek 
természetes állapotban való megőrzésére. Ha
zánkban: Bükki ~, Aggteleki ~, Hortobágyi ~, 
Kiskunsági
nemzetiségi törvény (magyar)
a 1868:XLIV. te. szerint az ország minden polgára 
egyenjogú; minden nemzetiségnek alap- és kö
zépfokon saját nyelvű iskolákat, a helyi közigaz
gatásban, a bíráskodásban a nemzetiség nyelv- 
használatát, s magánszemélyeknek, közül etek
nek, egyházaknak nemzeti kulturális és gazdasá
gi egyesüléseket engedélyez. Közjogilag minden 
honi nemzetiség a magy. politikai nemzet tagja, 
nemzeti szocializmus
nácizmus; a fasizmus ném. válfaja. Vad naciona
lizmus, faji alapon álló gyilkos antiszemitiz
mus-», kíméletlen imperializmus jellemezte; 
Európában és a világon a ném. „úrnép ' uralmát 
tervezte, amelyet a többi népnek — önállóságuk-
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tói, vezető rétegeiktől, kultúrájuktól megfosztva - 
szolgálniuk kellett volna. Az ezért kirobbantott
II. világháborúban a ~ ellenfelei győztek.
nemzetközi bíróság
a nemzetek között felmerült viták békés úton tör
ténő rendezésére több állam bíráiból választott 
bíróság.
nemzetőrség
polgári lakosok felfegyverzett egységei, amelyek 
forradalmi időszakokban (így Franciaországban 
1789-től, Mo.-on 1848 tavaszán) a forradalmi ha
talmat testesítik meg, egyben a rend fenntartásá
ról is gondoskodnak, 
nemzetség
1. közös őstől származtatott, a nagycsaládnál-» 
népesebb embercsoport a neolit korszaktól kezd
ve, endogám-», ill. exogám-» házassági rend
szerrel. A (képzelt) közös ős lehetett állat, nö
vény, sőt élettelen tárgy is; hozzá tapadt a to
tem-» képzete. 2. bioi. genus (genusz); fajokat-» 
magába foglaló rendszertani egység, 
neo-
új. Képzőként irányzatok neve elé illesztve az 
irányzat felújított formáját jelöli, (gör.)
Neoaquistica Comissio
[neoakvisztika komisszió] -»újszerzeményi bi
zottság.
neolit
újkőkorszak. A paleolit-» utáni korszak, a csiszolt 
kőeszközök mellett elsősorban a földművelés és 
az állattenyésztés kialakulása, az égetett cserép
edények készítése, a népes települések, sőt a 
városok (poliszok-») megjelenése jellemezte. Kb. 
tízezer éve kezdődött, de egyes népek csak ké
sőbb jutottak el szintjére. A fémek megmunkálá
sának kezdeteiig tartott, (gör.)
NÉP
Új Gazdasági Politika; 1921-ben a szovjet párt 
kongresszusán Lenin javaslatára határozták el, 
hogy lezárják a polgárháborús évek „hadikom
munizmusát”, s támogatják a kisüzemi városi és 
falusi árutermelést. A húszas évek végére azon
ban a ~ háttérbe szorult, megszűnt.
NÉP
Nemzeti Egység Pártja; Gömbös miniszterelnök
ként e névvel alakította át a régi kormánypártot, 
az Egységes Pártot-» (1932 októberében). Első 
elnöke: Sztranyavszky Sándor, első főtitkára: 
Marton Béla. A ~ szerepének új vonása a dikta
tórikus, fasizálódó irányzat támogatása; ezt az 
irányt követte Gömbös halála után is. 
népbiztos
a Tanácsköztársaság kormányának tagja, tkp. mi
niszter. A régebbi „királyi biztos (megbízott)", 
„kormánybiztos" kifejezéssel szemben a megbí
zatásnak a néptől eredő voltát hangsúlyozta.
népfront
a Komintern-» VII. kongresszusán, 1935. július 
25-augusztus 20. közt elfogadott irányvonal, 
amely a fasizmussal szemben tömöríteni kívánt a

szervezett munkásságtól a liberális polgárságig 
és az egyházakig minden olyan erőt, amely érde
kelt az antifasiszta politikában. A ~ politikája 
reakciója volt a német nácizmus uralomrajutása 
idején folytatott szociáldemokrata-ellenes kom
munista politika kudarcának, 
népgyűlés
a poliszokban-» kialakult formája a nép politikai 
tevékenységének. Rómában a ~ törvényeket fo
gadott el, ill. erősített meg, megválasztotta a tiszt
ségek viselőit. A ~ egyik fő formája a centuriák 
- századok - szerinti (-»classis), a másik a „tör
zsek” ; tribusok szerinti, 
népiesek
többnyire az értelmiségből toborzódó irányzat, 
amely az agrárkérdés-» megoldása, a paraszt
ság politikai és társadalmi felemelése útján kí
vánta az ország társadalmi kérdéseit megoldani. 
A ~ „falukutató” irodalma sokszor igen élesen 
mutatott rá a falusi társadalom helyzetére, az 
ajánlott kiút többnyire demokratikus reformokat, 
földreformokat tartalmazott, több irányzatra osz
lott.
népoktatás
Mo.-on az első népoktatási rendelet Mária Teré
zia Ratio educationisa-» volt. Az 1868:XXXVIII. te. 
(-»Eötvös József) 5-12 éves korig kötelezővé tette 
a ~t, és a nemzetiségi törvény lehetővé tette 
minden nemzetiség számára saját nyelve hasz
nálatát. Az iskolák azonban az egyházak kezén 
maradtak, s a vallásilag megoszlott falvakban ez 
kis létszámú, osztatlan-» iskolákat jelentett. 
Néppárt
1895-ben, a vallásügyi törvények elleni tiltakozá
sul alakult katolikus párt, amely népszerű, sok
szor demagóg agitációval a katolikus politikai 
igények számára igyekezett tömegeket szerezni. 
Alapítója Zichy Nándor-» gr. volt. Nem vált nagy 
párttá, de az általa kezdeményezett demagóg ős
konzervativizmus a forradalmak után a „keresz
tény-nemzeti" irányzat agitációjának alapja lett. 
népsűrűség
az egy területegységen élő lakosok száma fő/km2- 
ben.
Népszava
1877 közepén indult meg a ~ mint „szociálde- 
mokratikus közlöny”, a veterán szocialista lap- 
szerkesztő, Külföldi Viktor szerkesztésében, a 
Munkás Heti Krónika-» utódjaként. 1880-ban az 
Általános Munkáspárt-» lapjává lett, a Szociálde
mokrata Párt-» megalakulásától, 1890-től annak 
lapjává. 1948. június 12., a munkáspártok egyesü
lése óta a ~ a magy. szakszervezetek lapjaként 
jelenik meg.
Népszövetség
nemzetközi szervezet; alapítását Wilson-» java
solta (-»Tizennégy pont). 1919. április 29-én a 
győztes hatalmak elfogadták alapokmányát: a N. 
Tanácsában a nagyhatalmak és négy, időnként 
választott tag van; évenként közgyűlés. A ~nek
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az Egyesült Államok nem lett tagja, Mo.-ot 1922. 
szeptember 18-án, Németországot csak 1926-ban, 
a SZU-t 1934-ben vették fel. A második világhábo
rú idején megszűnt.
néptribun
Rómában az 5. sz.-ban a plebejusok-* érdekei
nek védelmére létrehozott tisztség ; csakis plebe
jusok választották, s csak maguk közül. Tagja volt 
a szenátusnak-*, vétójoga-* volt, s személye 
szent és sérthetetlen.
Néró
(i. sz. 37-68) a hatodik római császár (54-68); öt 
évi példás uralom után környezetének kegyetlen 
zsarnokává lett. Nevelőit, rokonait, két feleségét, 
költőket, a legkiválóbb közéleti férfiakat sorra ki
végeztette. Azt állították róla, hogy ő gyújtatta fel 
Rómát 64-ben. Végül Galba lázadása nyomán a 
szenátus halálra ítélte: ~ kardjába dőlt. 
Nesszosz
a gör. mitológiában kentaur-*, aki Héraklész asz- 
szonyát, Déianeirát el akarta csábítani. Héraklész 
ezért lenyilazta. A haldokló kentaur rávette az 
asszonyt, hogy mártson egy inget a vérébe, s adja 
a hősre, ha szívét újra maga felé akarja fordítani. 
Héraklész testét az ing égetni kezdte, és elvisel
hetetlen fájdalmától csak az szabadította meg, 
hogy az istenek az Olümposzra emelték.
Nesztor
a trójai mondakörben Pűlosz ékesszavú, bölcs és 
igazságos királya, aki idős kora ellenére részt 
vett a gör.-ök Trója elleni hadjáratában.
Nesztoriánus
Nesztor konstantinápolyi patriarcha (7-440) köve
tője: szerintük Jézus Krisztusban két személy 
van, Jézus és Isten Szava, s ezért Szűz Mária 
igazi jelzője nem az Istenszülő, hanem a Krisz
tusszülő. Nesztort e nézetekért száműzték, hívei 
Kínáig vándoroltak. A ~ kereszténységet Belső- 
Ázsiában a mongol hódítás elpusztította; ma még 
Indiában s a Közel-Keleten vannak maradványai, 
nettó
tkp. „tiszta"; a dologhoz nem tartozó járulékok 
nélküli; ~ súly: csomagolás nélküli súly; ~ ér
ték: a levonások (pl. adó) leszámítása utáni érték; 
~ jövedelem: a költségek levonása utáni jövede
lem. -»bruttó, (ol.)
Neumann János
(1903-1957) tanulmányait Budapesten, majd Zü
richben végezte. 1930-tól az amerikai Princeton- 
ban tanított. 1954-től az amerikai Atomenergiai 
Bizottság tagja. Kidolgozta a halmazelmélet axio
matikus elméletét, a Hilbert-tér axiomatikus értel
mezését. Tőle származnak az elektronikus szá
mítógépek alapelvei. Fizikai kutatásai az atom
energia felszabadításával kapcsolatosak, 
neuroendokrin rendszer
az idegrendszer és a belső elválasztású miri
gyek-* rendszere által alkotott egységes szabá
lyozó rendszer.

neuron
-»idegsejt.
neuronhálózatok
az agyvelő-» és a gerincvelő-* szürkeállományá
ban található, sok ezer idegsejtből álló hálózatok, 
amelyekben a külső és belső környezet ingereire 
való válaszreakciók szerveződnek.
neurózis
ideges eredetű panaszok, szervi működési zava
rok, alvászavarok. Oka főképp az egyoldalú meg
terhelés.
neutrális zsírok
kém. apoláros, hidrofób lipidek-», melyek glice
rinből és zsírsavakból (palmitinsav, sztearinsav, 
olajsav) épülnek fel. Az élő szervezetekben táp- 
és tartaléktápanyagok, oldószerek, ezenkívül hő
szigetelő és mechanikai védő funkciót is betölte
nek.
neutralizmus
közömbös kapcsolat, a populációk-* között sem 
előnyös, sem hátrányos kapcsolat nem alakul ki. 
(0,0.) (Pl. az egy biocönózison belül élő fűfélék és 
ragadozó állatok közötti kapcsolat.)
neutrínó
nagyon kis tömegű, 1/2-es spinű-» elektromosan 
semleges elemi részecske. Még nem tisztázott, 
hogy - a fotonhoz hasonlóan - fénysebességgel 
halad-e, azaz lehet, hogy nyugalmi tömege ponto
san nulla. Radioaktív bétabomláskor-» keletke
zik. Legnagyobb - forrás a Nap, ahol a ~ к fúziós 
atommagfolyamatokban jönnek létre. Az anyag
gal való kölcsönhatása annyira gyenge, hogy a 
Földet ért ~k döntő többsége változás nélkül 
áthalad a Földön. Ezért nehéz érzékelni is. Létét 
Pauli-* 1930-ban megjósolta, de kísérletileg ki
mutatni csak 1955-ben sikerült, 
neutron
semleges, a protonnal-» közel azonos tömegű 
elemi részecske, -»atommag, (lat.)
neutroncsillag
a vörös óriás-* állapotból szupernóva-robbanás
sal-* keletkező, csak neutronokat tartalmazó csil
lag. A gravitációs összeroskadás során a proto
nokból is elektronbefogással neutronok keletkez
nek. Végül a csillag az atommag sűrűségével 
összemérhető sűrűségű, és néhányszor 10 km 
sugarú anyaghalmazzá válik. Ez a neutroncsillag, 
névérték
a váltóra írt és a lejártakor esedékes összeg, 
pénzen, bélyegen, értékpapíron feltüntetett érték.
nevezetes szorzatok
olyan azonosságok, amelyeket egyenletek és 
egyenlőtlenségek megoldása során igen gyakran 
felhasználunk. Pl.:
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2;
(a + b) ■ (a-b) = a2 - b2 ;
(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3b2a + b3. 
nevező
a tört alakban felírt osztás osztója.
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New Deal
[nyú díl] tkp. új kezdet, új elbánás; Roosevelt 
amerikai elnök (1933-1945) politikai jelszava és 
programja. A gazdasági válság és munkanélküli
ség letörésére nagy közmunkákat szervezett, ál
lami ellenőrzéssel korlátozta a nagyvállalatokat, 
szociális törvényekkel s a szakszervezetek védel
mével könnyített a munkások helyzetén. Népsze
rűségét jelzi: az elnököt háromszor újraválasztot
ták.
Newton, Isaac
(1642 V. 1643-1727) angol matematikus és csilla
gász. Korszakalkotó felfedezése a differenciál és 
integrálszámítás megalkotása, a sorelmélettel 
kapcsolatos kutatásai. Matematikai jelölésrend
szerét ma is használjuk. Nevét számos fiz.-i és 
matematikai tétel őrzi. Legnagyobb fiz.-i felfede
zése az általános tömegvonzás tételei. Ő fedezte 
fel a színszórást is.
Newton-törvények
I. (A tehetetlenség törvénye) Minden test megtart
ja nyugalmi állapotát vagy -»egyenes vonalú, 
-»egyenletes mozgását mindaddig, amíg annak 
megváltoztatására más test hatása nem kénysze
ríti. II. (A dinamika alapegyenlete) Bármilyen test 
esetén a testre ható erők-» eredője és a test 
gyorsulása-» egyenesen arányosak, és egyirá
nyúak. Az arányossági tényező a test tömege.
III. (Hatás-ellenhatás) Ha egy A test hat egy 
В testre, akkor В is ugyanakkora és ellentett irá
nyú erővel hat A-ra. IV. (Erőhatások függetlensé
ge.) Ha egy testre egyidejűleg több erő hat, akkor 
az erőhatások egymást nem zavarva, egymástól 
függetlenül adódnak össze a vektorösszeadás 
szabályai szerint.
Niczky Kristóf
gr. (1725-1787) országbíró, kiváló személynök; 
Pozsonyban s Bécsben tanult, majd az udvari 
kamaránál s a kancellárián viselt hivatalokat. 
1764: tanácsos, majd gr., a közoktatásügy főfel
ügyelője, 1778: a Bánság kir. biztosa, 1783: a 
Helytartótanács elnöke, később országbíró, sze
mélynök. Feltétlen híve volt a felvilágosult abszo
lutizmus politikájának, emiatt a rendeknél nép
szerűben.
Nietzsche, Friedrich Wilhelm
[niese frid-] (1844-1900) ném. filozófus; esztétikai 
írásaiban az ápol lói (eszményi, álomszerű) szép
séget állítja szembe a dionüszoszi (reális, érzéki) 
szépség világával. Híres etikai műve, az Imigyen 
szólt Zarathusztra a „hatalom akarását" teszi 
központi erkölcsi értékké, az uralkodásra elszánt 
emberek bátor, büszke, gátlástalan és kegyetlen 
eszményeit.
Nightingale, Florence
[nájtingéjl flourönsz] (1820-1910) ang. emberba
rát, betegápolási szakértő; már korábban foglal
koztatta a jobb kórházi ápolás megszervezése, s 
amikor a krími háború idején (1855) rábízták a brit 
tábori kórházak szervezését, szinte csodákat mű

velt a sebesültekkel. Később a tábori kórházak 
intézményének fejlesztője volt számos ország
ban.
nihilista I
a nihilizmus-» elvét valló személy.
nihilizmus
I. az általánosan elfogadott erkölcsi, jogi stb. 
nézetek teljes elvetése. 2. a századvég orosz 
szociálforradalmárainak nézetrendszere: az 
egész fennálló rend teljes elvetése, erőszakos 
elpusztítása (nihil = semmi), (lat.)
Niké
a gör. mitológiában a Győzelem istennője, akit 
szárnyas fiatal nőalakként ábrázoltak, kezében 
pálmaággal.
nikolsburgi béke
[-kolsz-] 1622. jan. 6-án Bethlen Gábor-» és
II. Ferdinánd-» közt: Bethlen birtoka 6 felvidéki 
vármegyével nőtt; a bécsi béke-» pontjait meg
erősítették.
nikolsburgi béke
[-kolsz-] 1866. augusztus 6: a rövid, Ausztria sú
lyos vereségével végződő porosz-osztrák hábo
rú-» lezárása; Ausztria lemondott Holsteinről, ki
lépett a német szövetségből (szabaddá téve a 
poroszok útját a Német Birodalom megteremté
sére), és hadisarcot fizetett. Augusztus 23-án Prá
gában megerősítették a ~ feltételeit, 
nikotinamid-adenin-dinukleotid 
-»NAD.
nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát
-»NADP.
nimfák
a tengerek és az édesvizek, források bájos tündé
rei a gör. mitológiában. Gyakran istennők kísérői.
Ninive
mezopotámiai város a Tigris felső folyásánál. (Ma 
Moszul.)
Nióbé
a gör. mitológiában királyné, aki 12 gyönyörű gye
reket szült, és kicsinyellette Létó istennőt, akinek 
csak két gyermeke volt, Apollón és Artemisz. 
A sértett istennő szörnyű bosszút állt a sérele
mért: fiait Apollón, lányait Artemisz nyilazta le, s 
az anya bánatában kővé dermedt. Az emberek 
nem is merték eltemetni a gyermekeket, csak 
végül, kilenc nap múltán, az istenek.
Nippur
mezopotámiai város az Eufrátesz és a Tigris alsó 
folyása közt.
Nirenberg, Marshall Warren
(sz. 1927) amerikai biokémikus, a genetikai kód-» 
első megfejtője.
nirvána
az egyén (a lélek) teljes megsemmisülése, ill. 
annak helye, -»buddhizmus.
nitrifikáló baktériumok
a talajban élő baktériumok, melyek az ammóniát 
vízben oldódó nitritekké vagy nitrátokká oxidál
ják. Kemoszintetizáló szervezetek.

271



nitrogénkötő baktériumok
talajlakó baktériumok, amelyek képesek megköt
ni a levegő nitrogénjét, és ezzel a talaj növények 
által felvehető nitrogéntartalmát gazdagítják. 
Legismertebbek a Rhizobium-fajok; egyesek kö
zülük a pillangós virágú növények gyökérgümői
ben élnek.
Nixon, Richard
[-csaad] (sz. 1913) amerikai politikus, az Egyesült 
Államok alelnöke, majd 1969-től elnöke volt. 1974- 
ben lemondatták, mert párthívei védelmében ha
zugságokba bonyolódott (Watergate-botrány). 
Külpolitikájában realista volt.
Nobel, Alfred Bernhard
(1833-1896) svéd vegyész, mecénás; hosszas kí
sérletek után felhasználhatóvá tette a nitroglice- 
rin robbanóerejét, miután különleges anyaggal 
átitatva dinamitot készített belőle (1866). Később 
a lőgyapot készítését is feltalálta. A robbanó
anyagokkal és olajkutakkal szerzett hatalmas 
vagyonából alapította a ~-díjat, amelyet svéd 
és norvég tudományos intézmények ítélnek 
oda.
nobilitas
[nobilitász] nemesség: a patríciusokból-» és a 
plebejusok-» felemelkedett, jómódú részéből ki
alakult vezető réteg Rómában az i. e. 3. sz.-tól.
Nógrádi Sándor
(1894-1971) altábornagy; 1918-ban az SZOP, 
1919-től a KMP tagja. 1919 után a kommunista 
ifjúsági szövetség egyik vezetője Csehszlovákiá
ban, majd emigránsként a Komintern munkatár
sa. Spanyolországban, a háború alatt a SZU-ban 
harcolt, 1944-től partizánként a Felvidéken. 1945 
után altábornagy, az Elnöki Tanács tagja, 
non-fiction
[nonfiksn] a valóságon s nem a képzeleten alapu
ló mű, pl. történelmi regény, irodalmi riport stb. 
(ang.)
nonfiguratív
tkp. „nem-alakos”; képzőművészeti alkotás, 
amely nem él a természetben, a mindennapi élet
ben látható alakokkal, hanem pl. színfoltokkal 
vagy mértani formákkal kívánja mondanivalóját 
kifejezni, (lat.) 
noradrenalin
a szimpatikus végkészülék és a mellékvesevelő 
hormonja, mely a koszorúereket tágítja, a többi 
eret szűkíti. Növeli a vércukorszintet.
norma
1. általánosan elfogadott szabály, mérték. 2. a 
termelésben előírt, kiszabott szint, mennyiség.
3. nyomd, a könyvek egyes íveinek jelzése és 
száma, (lat.)
normálalak
pozitív valós szám normálalakja olyan kétténye- 
zős szorzat, amelynek az egyik tényezője 1 vagy 
1-nél nagyobb, de 10-nél kisebb valós szám; a 
másik tényezője 10-nek egész kitevős hatványa. 
Negatív valós szám normálalakja olyan kétténye-

zős szorzat, amelynek egyik tényezője — 1 vagy 
- 1-nél kisebb, de - 10-nél nagyobb valós szám; 
a másik tényezője 10-nek egész kitevős hatványa.
normális
a normáknak-» megfelelő, szabályos, rendes.
normálvektorok
1. egy egyenesre merőleges vektor. 2. egy síkra 
merőleges vektor.
normannok
tkp. „északi emberek”; skandináv harcos hajós
nép, amely a 10-11. sz.-ban a Frank Birodalom
ban, a brit szigeteken, Dél-ltáliában, a keleti szlá- 
voknál, sőt Bizáncban is kalandozott, hódított. 
Eljutottak Grönlandra, sőt Észak-Amerika keleti 
partjaira is (Vinland).
Noszlopy Gáspár
(1822-1853) szabadságharcos; 1848-ban somogyi 
szolgabíróként szervezte a népfelkelést; 1849- 
ben bátyjával, Antallal megtisztította a megyét az 
ellenségtől. A világosi fegyverletétel után bujdo
sott, s mikor elfogták, megszökött, és összeeskü
vést szervezett. Lelepleződése után 1852-ben a 
Bakonyban szabadcsapatot szervezett. Újra el
fogták, elítélték, s újbóli szökése után Pesten ki
végezték, 
nosztalgia
tkp. honvágy ; sóvárgás régi vagy távoli környeze
tek, hangulatok stb. után. (gör.)
nosztrifikál
tkp „miénkké tesz”, elismer, elfogad; különösen 
külföldön szerzett oklevelet, (lat.)
novella
1. elbeszélés, rövid prózai írás. 2. jog. törvény 
kiegészítése, (ol.)
Novobátzky Károly
(1884-1967) fizikus; Budapesten tanult, évtizede
kig középiskolában tanított, közben elméleti fizi
kai kutatásokat végzett az elektromágneses hatá
sok és a kvantummechanika területén. 1945-től a 
budapesti egy. professzora, az Elméleti Fizikai 
Intézet vezetője; kutatásai mellett kiváló fizikuso
kat nevelt, s az ismeretterjesztésben is részt vett.
1966-tól az MSZMP KB tagja volt. 
növekedés
mat. azt mondjuk, hogy az f valós függvény növekvő, 
ha tetszőleges x1( x2 e D„ x1 < x2 esetén f(xj < f(x2).
növekedés
életjelenség, mely az egyedfejlődés során bekö
vetkező mennyiségi változások sorozatában, a 
test tömegének gyarapodásában, méreteinek 
megnagyobbodásában nyilvánul meg. A ~ ténye
zői: a sejtosztódás, ill. a sejtek megnagyobbodá
sa és a sejt közötti állomány mennyiségének fo
kozódása.
növekedési hormon
az állatok és az ember arányos növekedését sza
bályozó hormon. Embernél a hipofízis elülső le
benye termeli.
növekedési mozgások
a növények helyzetváltoztató mozgásai az egyen-
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lőtlen növekedés miatt (tropizmusok-*, auxinok 
-», giberellinek—>).
növekményes MOSFET
[nö- moszfet] műsz. olyan MOSFET-*, amely beé
pített vezetőcsatornával nem rendelkezik, így ha 
a kapuelektródára (G) nem jut feszültség, akkor 
a forrás (S) és nyelő (D) között (vezetőcsatorna 
hiányában) nem folyhat áram. A kapufeszültség 
növelésével azonban előbb kialakul a csatorna, 
majd (a feszültségtől függően) megindul az áram. 
Két típusa van: n és p csatornás, 
növényevők
az elsődleges fogyasztó állatok.
növényevő tápláléklánc
populációk-* közötti táplálkozási kapcsolatsor, 
amely a termelő szervezetekből indul ki, és a 
harmadlagos fogyasztókig-» halad. (Vadrózsa- 
levéltetű-katica-veréb-karvaly.) A ~ban a test
méret alulról felfelé nő, a szerves anyag mennyi
sége és az egyedek száma alulról felfelé csök
ken.
növényi hormonok
a növényekben termelődő, egyes életfolyamato
kat szabályozó anyagok. A ~ legismertebb cso
portja, az auxinok, a hajtástenyészőcsúcsokban 
termelődnek, és a növény majd minden életmű
ködését befolyásolják. A citokininek a sejtosz
tódást, a giberellinek a sejtmegnyúlást szabá
lyozzák. Az etiléngáz főképp az öregedésre 
hat.
növénytan
botanika; a növényekkel foglalkozó bioló
giai tudományok összessége. Fontosabb rész- 
tudományok: növényszervezettan, növényélet
tan, növényrendszertan, növényökológia, nö
vényföldrajz, ősnövénytan, növénygenetika 
stb.
növénytársulás
egy élőhelyen élő, különböző fajokhoz tartozó 
növények populációinak-* közössége.
NSZK
-*Trizónia.
n-típusú félvezető
-»szennyezett félvezetők.
NTSC
(= National Television System Comittee) [nese- 
nel televizsn szisztem] műsz. 1. Nemzeti Televí
zió Rendszer Bizottság : az USA televíziós szerve
zete. 2. az e szervezet által kidolgozott, s a vilá
gon elsőként bevezetett színes televíziós képátvi
teli rendszer neve. 
nukleáris
a. m. atommagfizikai, (gör.)
nukleinsavak
bioi., kém. nukleotidokból-» felépülő szerves 
anyagok, melyek alapvető jelentőségűek a fehér
jeszintézisben és az öröklődésben. Fajtáik: 
DNS-*, RNS-».
nukleólusz
-»magvacska.

nukleon
az atommag alkotórészeinek a protonnak-» és a 
neutronnak-» összefoglaló neve.
nukleotidok
a nukleinsavak-» monomerjei, melyek pentózból 
(ribóz-» vagy dezoxiribóz-»), foszforsavból és pi- 
rimidin- vagy purinvázas szerves bázisokból 
(adenin, guanin, timin, uracil, citozin) épülnek fel.
Numa Pompilius
[-usz] Róma legendás második királya; egy évvel 
Romulus, az alapító király halála után választot
ták meg, s ő alakította ki a római vallás elveit és 
szertartásait.
numerikus
sz.tech. Olyan karakter-», amely csak számjegy 
lehet.
numerus clausus
[-usz klauzusz] zárt szám; az 1920:XXV. te. a 
„népfajokat, nemzetiségeket" csak országos 
számarányuknak megfelelően engedte egyetemi- 
főisk.-i felvételre. A törvény nyílt célja a zsidók 
egyetemi képzésének korlátozása volt; más cso
portokra nem alkalmazták. Érvényben maradt az 
ellenforradalmi rendszer egész korszakában, 
(lat.)
numizmatika
pénzek, érmék meghatározásának, rendszerezé
sének tudománya.
Nut
óegyiptomi égistennő, férjétől, Bebtől született 
gyermekei -»Ozirisz, -»Isis, -»Thot, és Thot fele
sége, Neftisz.
nürnbergi per
(1945. november - 1946. szeptember) a második 
világháború után a fő háborús bűnösök ellen le
folytatott per. A per során a náci Németország 
több magas rangú vezetőjét halálra ítélték és 
kivégezték.
NYÁK
műsz. nyomtatott áramkör-* nevének rövidítése.
nyál
enyhén lúgos kémhatású emésztőnedv, melynek 
amiláz enzimje megkezdi a keményítő bontását. 
A nyál nedvesíti, falattá tapasztja a táplálékot, és 
védi a szájüreg nyálkahártyáját a kiszáradástól.
Nyáry Pál
(1806-1871) liberális nemesi politikus; 1835-től 
Pest megye főjegyzője, majd alispánja, Kossuth 
híve. 1848-ban támadta a Batthyány-kormány 
megalkuvásait, a Honvédelmi Bizottmány alelnö- 
ke lett, de Debrecenben már békepárti. A szabad
ságharc bukása után 10 évi várfogságra ítélték. 
1861-ben újra alispán lett, a Határozati Párt híve. 
Később a politikai középbal szárny híve volt. 
nyelés
a falat eljuttatása a szájüregből a gyomorba. 
A szájüreg, a garat és a nyelőcső részben akarat
lagos, részben reflexes működése.
nyelőcső
a tápcsatorna része, mely a garat alsó részétől a
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gyomorig tart. Izmos falú, nyálkahártyával bélelt okozókat kiszűrik, semlegesítik. Az ember legna- nyu
cső, melynek alapvető működése a nyelés-». gyobb nyirokszervei a torok és a garatmandulák, a li
nyilaskeresztesek a féregnyúlvány és a lép-». hipi
a ném. horogkeresztesek mintájára alakult magy. Nyíró József mai
fasiszta párt, amelynek vezetője - az örmény ere- (1889-1953) író; papnak tanult, Erdélyben volt plé- nyu
detű katonatiszt, Szálasi-Szalosján Ferenc-szél- bános, 1919-ben kilépett a papi rendből. 1924-től a ni
sőséges, fajvédő magy. nacionalizmust elegyített tűnt fel erdélyi tárgyú elbeszéléseivel. Mint újság- zötl
korlátlan ném.barátsággal. Demagógiája első- író és író mindinkább a politikai jobboldal felé sár
sorban a deklasszálódó középrétegekre irányult, tolódott, s munkái is ellaposodtak. 1944-ben tagja tels
nyilas rémuralom volt a nyilas parlamentnek; a háború után Spa- lőni
1944. október 16-tól tartott az ország egyre kisebb nyolországba szökött, s újra pappá lett. lás;
részén. Miután a kiugrási kísérlet-» megbukott, a Nyisztor György nyu
hatalomra régóta sóvárgó Szálasi mozgósítani (1869-1956) földmunkás, szocialista politikus; az nac
akarta az országot a ném.-ek már elveszett hábo- 1890-es években a kubikusmozgalom révén lett Rór
rújára; a gyakori felkoncolással fenyegetőzve SZDP-tag, majd szervező Szatmárnémetiben. hal
mindenkit katonának hívott be, a szökött katoná- 1906: a Földmunkásszövetség titkára, kiváló szó- ma
kát, a rejtőző zsidókat legyilkolták, élelmet, sőt nők és agitátor. 1919 elején KMP-tag, a Tanács- A ~
leszerelt üzemeket szállítottak Németországba. köztársaságban földművelési népbiztos. A Ta- 141
nyílt keringési rendszer nácsköztársaság bukása után elítélték, s 1921- nyu
keringési rendszer, melyben az erek folytonossá- ben cserével a SZU-ba került. 1945-ben tért haza. me
ga megszakad, a verőerek és a gyűjtőerek nin- nyitó Irányú elöfeszítés dől
csenek hajszálerekkel összekötve, ezáltal a test- félvezető diódánál-» használatos fogalom. Ha a ha\
folyadék sejtes elemei is szövetek közti térbe dióda p-típusú oldalára az n-típusúhoz képest po- nyu
kerülnek. A ~ ben keringő testfolyadék a vérnyi- zitív feszültséget adunk, a diódán áram folyik át. pér
rok-» (ízeltlábúak, puhatestűek). nyitvatermők köt
nyílt populációk magvas (virágos) eukarióta-» növényekből álló vár
-»természetes populációk. törzs. A fajoknak porzós és termős virágaik van- lék
nyírás nak. A termőlevelek nem zárják körül a magkez- bál
deformálható testek két szomszédos síkjának deményeket. Osztályok: magvaspáfrányok, ősfe- nyi
(igen vékony, sík lapokkal határolt rétegeinek) nyők, fenyők. hoí
egymáshoz képesti elcsúszása. Azt az erőt, nyomás а к
amely ilyen deformációt hoz létre, nyíróerőnek egy felületre ható merőleges nyomóerő és a felü- hot
nevezzük. let hányadosa. Főleg folyadékok és gázok leírásá- nyi
nyíróerő nál használjuk. az
nyírás-». nyombélfekély (léi
nyírófeszültség a vékonybél első szakaszának, a nyombélnek lex
nyíróerő (nyírás-») hatására a deformálható test (patkóbélnek) a fekélyesedése. Okai és követkéz- por
adott pontjában ébredő rugalmas feszültség-». ményei a gyomorfekélyével-» azonosak, 
nyirok nyomtatás
a gerincesek és az ember szövetek közötti folya- feltalálója: a ném. Johannes Gutenberg-», 1438 
dékából keletkező testfolyadék, mely a nyirokér- után. 
rendszerrel-» jut vissza a vérérrendszerbe-». nyomtató
összetételét tekintve fehérjementes vérplazmá- (ang. printer) a -»számítógépek egyik kimeneti OA
nak-» fogható fel. perifériája, leggyakrabban szöveges -»informá- 1. «
nyirokérrendszer ciók megjelenítője. Az írógép nyomtató részéhez bai
a gerinces állatok és az ember szervezetében a hasonlítható berendezés, mely általában papírra vis
vérérrendszer kiegészítője, mely a szövetek kő- nyomtat, működését a központi egység vezérli. Ha
zötti folyadék-» kapillárisokba vissza nem szívó- nyomtatott áramkör vél
dott többletét nyirok-» formájában visszaszállítja műsz. szigetelő anyagból készített, alaplemezre a c
a vérérrendszerbe-». A ~ mentén nyirokcsomók felvitt egy- vagy többrétegű, rézfóliából létreho- oá:
és nyirokszervek-» vannak. Általuk a ~ a szerve- zott áramkör neve. siv
zet belső védekezésében fontos funkciót tölt be. nyugalmi állapot rás
nyiroksejtek az évelő növények-» évenkénti fejlődési szaka- kút
az immunrendszert-» alkotó, kisméretű, nagy sza, a lombhullást követően az életfolyamatok Ob
sejtmagvú sejtek. A ~ fajtái: T-limfociták-», B- lelassulása. Az aktív ~ a növény számára életta- fali
limfociták-». Működésük a celluláris immunvá- nilag szükséges, a passzív ~ idején a növény tíz<
lasz-» és az antitestes immunválasz-». kész ugyan a rügyfakadásra, de a külső feltételek vei
nyirokszervek ennek még nem felelnek meg. Ob
a nyirokerek mentén elhelyezkedő szervek, me- nyugalmi indukció a t
lyek a nyirokban lévő idegen anyagokat és kór- indukált feszültség-» né
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nyugalmi központ
a limbikus rendszer paraszimpatikus hatású, a 
hipotalamusz dühközpontját-» gátló, féken tartó 
magcsoportja.
nyugalmi potenciál
a nem ingerelt sejt membránjának két oldala kö
zött mérhető feszültségkülönbség. A ~ polaritá
sára jellemző, hogy a sejt belseje mindig negatív, 
felszíne pedig pozitív töltésű. Az ~ értéke a kü
lönböző szövetekben —20 és —100 mV. Kialaku
lásában alapvető jelentőségű a Na+ - K+ pumpa, 
nyugati egyházszakadás
nagy: XI. Gergely pápa 1377-ben Avignonból-» 
Rómába költözött vissza, de a következő évben, 
halála után külön ol. és fr. pápát választottak, 
majd a pisai zsinaton 1409-ben egy harmadikat is. 
A ~t csak a konstanzi zsinaton-» szüntették meg 
1417-ben. 
nyugdíj
meghatározott életkort elért vagy rokkanttá vált 
dolgozónak, illetve ellátatlan családtagjainak járó 
havi járandóság.
nyugta
pénzfizetésére vagy egyéb dolog szolgáltatására 
kötelezett adós a teljesítés ellenében nyugtat- 
ványt követelhet a hitelezőtől. A nyugta alaki kel
lékeire a magánokirat kiállítására vonatkozó sza
bályok az irányadóak, 
nyújtás
hosszú, vékony rúd olyan deformációja, amelynél 
a keresztmetszet változása elhanyagolható, csak 
hosszváltozás van.
nyúltagy
az agytörzs-» része, életfontos vegetatív reflexek 
(légzés, keringés, emésztés) és nyálkahártyaref
lexek (nyelés, hányás, köhögés, tüsszentés) köz
pontja.

О
OAS
1. az Amerikai Államok Szervezete (alakult 1948- 
ban) nevének rövidítése. 2. a fr. csapatok algériai 
visszavonulása után (1961-ben) alakult Titkos 
Hadsereg Szervezete nevű terroristacsoport ne
vének rövidítése; célja a „francia Algéria", vagyis 
a gyarmati állapot visszaállítása volt. 
oázis
sivatagi vidék termékeny pontja; természetes for
rás vagy tó mellett alakul ki a természetes ~, fúrt 
kutak mellett a mesterséges ~. (egy.)
Oberammergau
falu Dél-Németországban; nevezetessége, hogy 
tízévenként igen sok lakosának közreműködésé
vel előadnak egy misztériumjátékot-».
Oberon
a tündérek királya a fr. (Auberon, Alberon) és a 
ném. (Alberich) mintákat követő középkori ang.

irodalomban; felesége Titánia. Shakespeare 
Szentivánéji álom c. szerelmi vígjátékának egyik 
hőse.
Óbirodalom
Egyiptom első nagy korszaka Alsó- és Felső- 
Egyiptom egyesülésétől а VI. dinasztia uralma 
végéig, kb. I. e. 2200-ig.
objektív idő
a ténylegesen múló, órával mért idő.
objektum
tárgy 1. rajtunk kívüli személy, dolog: érzelmünk, 
gondolatunk, cselekvésünk tárgya. 2. tőlünk füg
getlen létező (lat.)
obsitos
kiszolgált katona az osztrák seregből; a szó a 
ném. Abschied [-síd] = búcsú, kiválás szóból 
ered.
obstrukció
tkp. „eltorlaszolás" ; parlamenti ellenzékek ennek 
segítségével akadályozzák a nekik nem tetsző 
törvények, határozatok elfogadását. Rendszerint 
végtelen hosszú hozzászólásokkal megakadá
lyozzák a vita berekesztését, a szavazást, (lat.) 
obszervánsok 
-»Laskai Osvát.
OC
műsz. OIRT-» és CCIR-» normájú adások vételé
re egyaránt alkalmas tv-készülékek jelölése.
óceáni éghajlat
a nagy tengerekhez, óceánokhoz közelebb fekvő 
területek éghajlata; jellemzői a mérsékelt, szeles 
Időjárás. A csapadék sok, s évi eloszlása egyen
letes. A hőmérséklet évi átlagos ingása alacsony.
oceanográfia
a tengerek, óceánok leíró tudománya, (gör.)
Ochoa, Severo
(sz. 1905) spanyol származású amerikai biokémi
kus. Az RNS-» és a DNS-» biológiai szintézise 
részleteinek felderítésében végzett úttörő jelen
tőségű kutatásokat.
Ocskay László
(kb. 1680-1710) kuruc brigadéros; császári tiszt 
volt, 1703-ban csatlakozott Rákóczihoz, aki eze- 
res kapitánnyá, 1705-ben brigadérossá tette. Vak
merő portyázóként lett ismert. 1708-ban átállt a 
császáriakhoz, s ott ezredessé lett; 1710-ben 
azonban Jávorka Ádám érsekújvári kurucai elfog
ták, s a hadbíróság halálra ítélte, és lefejezték. 
Octavianus, Gaius lulius Caesar 
(I. e. 63—i. sz. 14) eredetileg Gaius Octavius, ké
sőbb Augustus - Caesar-» unokaöccse és örök
befogadottfia. A triumvirátus-» tagjaként veresé
get mért nagybátyja gyilkosaira, majd Lepidust-» 
háttérbe szorítva, Antoniust-» pedig leverve gya
korlatilag a Római Birodalom egyeduralkodója 
lett. Tőle számítják a római császárság korszakát, 
odeon
az ókorban : épület dalok, szavalatok előadására ; 
voltaképpen kisebb színházhoz hasonlított, de fe
dett volt. Az első ~t Athénban emelték.



Odera
folyó; 1945 óta a lengyel-NDK határ egy szaka
szon az ~ folyását követi.
Odoaker
(kb. 434-493) mint germán katona a nyugat-római 
seregben parancsnok lett. Germán katonái kirá
lyukká választották; letaszította trónjáról Romu
lus Augustulust, az utolsó nyugat-római császárt 
(476), s mint Itália királya uralkodott. Theoderik-» 
keleti g ót király verte le (489-493) seregét, majd 
megölette.
Ódry Árpád
(1876-1937) színművész; a színiakadémiát elvé
gezve vidéki színpadokon, majd 1904-től a Víg
színházban, 1905-től a Nemzeti Színházban ját
szott. A klasszikus és kortársi drámák szerepei
ben nyújtott kiváló, modern alakításokat; mint 
rendező és dramaturg is kitűnő volt. Filmszerepe
ket is szívesen vállalt.
Odüsszeia
az ógör. Iliásznak-» mintegy folytatása, ugyanab
ban a versformában írt hősköltemény. Hőse, 
Odüsszeusz a Tróját ostromló gör.-ök egyike; az 
~ az ő hazatérésének kalandos leírása. A hagyo
mány az ~ költőjének is Homéroszt-» tartotta, de 
a tudományos elemzés ezt vitatja.
Odüsszeusz
a trójai mondakörben az egyik gör. hős Trója 
ostrománál. A tízéves ostrom után tíz évig tartott, 
míg hosszú viszontagságos hajózás után haza
tért; ezt a kalandos hajóutat írja le az Odüsszeia.
Oersted, Hans Christian
[örsz- hansz krisz-j (1777-1851) dán fizikus; első
nek észlelte, hogy a mágnestűt kitéríti az áramot 
vezető drót (1820). Az így felfedezett elektromág
nesesség a mai elektrotechnika alapja.
Ohm, Georg
(1787-1854) ném. fizikus; 1825-ben felismerte a 
róla elnevezett törvényt, amely a feszültség, az 
ellenállás és az áramintenzitás közötti összefüg
géseket foglalja szabályba. Később róla nevezték 
el az áramellenállás egységét is.
Oidipusz
a gör. mondában Laiosz thébai király és lokaszté 
fia; egy jóslat hatására átszűrt lábbal (oidipusz = 
dagadt lábú) kitették a csecsemőt. Korinthosz ki
rálya nevelte fel. Később véletlenül megölte nem
ismert apját (beteljesítve a jóslatot), majd özvegy 
anyját feleségül vette : gyermekeik is születtek. 
Amikor az igazságot megtudta, megvakította ma
gát. Több tragédia főhőse volt. 
óidő
földtörténeti: paleozoikum (570-235 millió évvel 
ezelőttig) az állat- és növényvilág ősformái kilép
nek a szárazföldre, a Pangea-» hegységrendsze
rei (a Kaledóniai és a Variszkuszi hegységrend
szer) kialakulnak. Időszakai: -» kambrium, ordo- 
vicium. szilur, devon, karbon, perm.
OIRT
(= Organisation International des Radiocommu

nications et Television) műsz. Nemzetközi Rádió 
és TV Szervezet, amelyet a szocialista országok 
hoztak létre. Bármely állam tagja lehet. Mo. is ide 
tartozik, s hazánkban az OIRT előírásai érvénye
sek, 
okirat
az emberi gondolatoknak a gondolatok kifejezé
sére szolgáló jelekkel történő megörökítése. Ké
szülhet a szokásos írásjelekkel, tágabb értelem
ben okirat a térkép, határjel stb.
okkult
1. a tudás határain túli; rejtélyes. 2. a természeti 
törvényeknek nem engedelmeskedő; bűvös.
3. rejtett, titokzatos, (lat.)
ókor
történelmi: az írásos emlékek megjelenésétől a 
Nyugat-római Birodalom bukásáig (i. sz. 476) tar
tó kor.
októberi diploma
1860. október 20.: Ferenc József bocsátotta ki a 
belpolitikai és az itáliai katonai kudarcok hatásá
ra. Visszaállította a régi tartományi határokat s 
országgyűléseket, amelyeknek némi beleszólást 
adott adó-, vám- és más gazdasági ügyekbe, 
fenntartva magának a hadügy és külügy területét. 
Az 1848-ban eltörölt udvari kancelláriát és hely
tartótanácsot visszaállította, 
októberi felkelés
Bécsben, a bécsi forradalom-» a magy. hadi sike
rek hírére kiújult, okt. 6-án Latour hadügyminisz
tert lámpavasra húzták, s egész Bécset elfoglal
ták. Az udvar Csehországba, Olmützbe menekült, 
Windischgrätz ostrom alá fogta Bécset, amely a 
magy. hadaktól várta felmentését, azok azonban 
a schwechati csata-» után visszavonultak. Ez 
megpecsételte az ~ sorsát, 
oktrojál
1. kereskedelmi kapcsolatot erőszakkal kikény
szerít. 2. általában hatalmi szóval ráerőszakol, 
rákényszerít valamit személyre, közösségre, (fr.)
oktrojált alkotmány
olyan alkotmány, amelyet felülről erőszakolnak 
az érintettekre 1. ~, porosz: 1848. december 6-án 
hirdette ki IV. Frigyes Vilmos porosz király. Az 
uralkodónak vétójogot biztosított a törvényhozás
sal szemben. 2. ~, osztrák, olmützi: I. Ferenc 
József hirdette meg 1849. március 4-én. Az oszt
hatatlan osztrák császárság részévé tette a több
felé darabolt Mo.-ot.
Oláh Miklós
(1493-1568) esztergomi érsek; apja havasalföldi 
román nemes volt. II. Ulászló, majd II. Lajos udva
rában, Mohács után az özvegy Mária királyné 
titkáraként vált ismertté; őt Németalföldre is elkí
sérte. Hazatérve 1543-ban püspök, majd 1553-ban 
esztergomi érsek, a korai ellenreformáció híve. 
Főiskolává fejlesztette a nagyszombati iskolát, s 
betelepítette az országba a jezsuitákat, 
oldalfelező merőleges
sokszög oldalát merőlegesen felező egyenes.
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oldalmezőgátlás
az idegi szabályozásban vagy az érzékelésben 
általános jelenség, hogy az ingerületi állapotban 
levő receptormezőket vagy idegsejtmezőket gá
tolt mezők veszik körül. Pl. a szemben a megvilá
gított ideghártyapont körüli receptormezők gátolt 
állapotba kerülnek, ez a látott minta kontrasztját 
erősíti. Az agykéregben az ingerületi állapotban 
levő oszlopokat gátolt oszlopok veszik körül, ami 
az ingerületet a meghatározott pályán tartja, 
oldalvonalrendszer
a halak helyzetérző szerve, hosszanti érzékbim- 
bósor a halak hámjának felületén vagy bőre alatt, 
mely a víznyomás erejét és irányát, tehát az 
áramlást és rezgést érzékeli.
oldáshő
az oldás során egyes esetekben keletkezik hő 
(exoterm-» folyamat: az ~ előjele negatív), más
kor az oldás hőt von el az oldatból (endoterm-» 
folyamat: az ~ előjele pozitív). Mértékegysége 
kJ/mol. Az ~ értéke attól függ, hogy az ionokat 
a kristályrács, ill, az oldószer molekulái mekkora 
energiával kötik meg. 
oldatok
cseppfolyós oldószerből és a benne oldott szi
lárd, cseppfolyós vagy gázállapotú anyagból áll
nak. Az ionos és a poláris anyagok általában 
poláris oldószerben (pl. vízben), míg az apoláris 
anyagok (pl. olaj) apoláris oldószerben (pl. ben
zin) oldódnak. Az oldat összetételét tömegszáza
lékban (oldott anyag tömege/100 g oldat), mólszá
zalékban (oldott anyag anyagmennyisége/100 
mól oldat), vegyesszázalékban (oldott anyag tö
mege/100 cm3 oldat), térfogatszázalékban (oldott 
anyag térfogata/oldat térfogata), továbbá kon
centrációban (az oldott anyag mólszáma/az oldat 
térfogata; mol/dm3; 1 M-os oldat: 1 mól oldott 
anyag/1 dm3 oldat) adhatjuk meg. 
oldhatóság
a telített oldat tömegszázalékban kifejezett össze
tételét (-»oldatok) jellemzi.
olefinek
telítetlen szénhidrogének, amelyekben a szén
atomok közt kettős kötés van; egy ilyen kötés 
esetén mono~ről, más néven alkénekről beszé
lünk. Ezek neve -én képzővel végződik: étén, he
xán stb.
Oleg
novgorodi fejedelem (879-912); 882-ben meghó
dította Kijevet is.
olasz egység
Itália politikai széttagoltságát a bécsi kongresz- 
szus—» megerősítette. Az 1848-as levert mozgal
mak után a legiparosodottabb ol. tartomány, Pie
mont (a Szárd Királyság) és Garibaldi-» mozgal
ma állt az ol. egységküzdelmek élére. 1859-ben 
Lombardiát, 1860-ban (Garibaldi révén) a nápolyi 
királyságot, népszavazással Közép-ltáliát, 1870- 
ben az egyházi államot csatolták Piemonthoz.

oligarcha
korlátlan úr. (gör.)
oligarchia
a kevesek uralma. 1. az ókori gör. városállamok 
egy részének uralmi rendszere, ahol szűk vezető 
réteg kezében volt a hatalom, pl. Spártában. 
2. szűkkörű vezető réteg, (gör.)
oligocén
-» harmad időszak; 37-25 millió évvel ezelőtti föld- 
történeti kor. Megjelennek az őslovak és ősele
fántok, kőolajtelepek alakulnak ki.
olimpiász
fn. olimpiai játékok; az eredetileg Zeusz-» tiszte
letére rendezett futó-, birkózó- és hajítóversengé
seket az i. e. 8. sz.-tól négyévenként rendezték a 
nyugat-peloponnészoszi Olümpiában. E játékok 
vmennyi gör. törzs és város ünnepei voltak, éve
ikben gör.-ők nem harcolhattak egymással. Az 
~ok egyben a gör. évszámítás alapjai is voltak. 
Oltványi Imre
(1893-1963) közgazdász, kisgazdapárti politikus; 
Budapesten tanult, s banktisztviselőként 1930-tól 
a kisgazdapárt alapító tagja, majd a polgári tago
zat elnöke. A második világháborúban az ellenál
lás résztvevője; 1945-től a Nemzeti Bank elnöke, 
majd pénzügyminiszter, képviselő, nagykövet, 
1950-1952-ben a Szépművészeti Múzeum főigaz
gatója volt. Művészeti gyűjteményét a bajai mú
zeumra hagyta, 
olvadáshő
az olvadáspont hőmérsékletén lévő, egységnyi 
tömegű anyag megolvasztásához szükséges hő. 
Ez az energia fagyáskor felszabadul.
Omar
Mohamed-» utódja, a második kalifa (ur. 634- 
644) ; uralma alatt az ar. hódítás minden irányban 
felgyorsult.
Omar Khajjám
(1024-1123) perzsa csillagász, matematikus, filo
zófus és költő. Megreformálta a régi perzsa nap
tárt. Foglalkozott harmadfokú egyenletekkel. 
Négysoros verseit a sors forgandóságáról, a bor
ról és a szerelemről sok nyelvre lefordították. 
Omphalé
a gör. legendákban lúdiai királynő; egy gyilkos
ság miatt Héraklésznek azzal kellett vezekelnie 
udvarában, hogy három évig női ruhában szolgált 
és asszony! munkát végett, s ezalatt a királynő 
hordta oroszlánbőrét és fegyverét.
Ond
(9. sz.) honfoglaló vezér, a Pór (Katán) nemzetség 
őse.
ondó
hímivarsejtek, vmint az ondóhólyag-» és a prosz
tata-» váladéka együttesen. Közvetlenül az eja
kuláció-» előtt alakul ki a húgycsőben. Fehéres, 
áttetsző, enyhén lúgos folyadék. Mennyisége egy 
kilövelléskor 2-3,5 ml, mely minimum 40 millió 
ivarsejtet tartalmaz.

277



ondóhólyag
embernél a húgyhólyag mögött két oldalon elhe
lyezkedő páros belső nemi szerv, mely a hímivar
sejtek életének és mozgásának fenntartásához 
szükséges váladékát közvetlenül az ejakuláció 
előtt az ondóvezetékbe-> továbbítja, 
ondóvezeték
belső nemi szerv, a mellékherétől a húgycsőig 
haladó vezeték, mely a hímivarsejteket és az on
dóhólyag váladékát a húgycsőbe vezeti.
O’Neill, Eugene
[onil júdzsen] (1888-1953) amerikai színműíró, 
többszörös Pulitzer-díjas; kalandos ifjúkori fog
lalkozások után 1914-ben kezdett darabokat írni, 
s sok műve világsikerré lett a színházi világban. 
Amerikai Elektra, 1931; Utazás az éjszakában, 
1940 stb.
Ónody József
(1882-1957) úszó; az 1906-os athéni olimpián a 
győztes 4 x 250 m-es úszóváltó tagja, vízilabdázó, 
a két háború közt az Úszók Egyesülete főtitkára 
volt.
ontogenetika
-»egyedfejlődés.
ontológia
a filozófiának az a fejezete, amely a világ, a léte
zés természetével foglalkozik, (gör.)
opció
-»vételi jog.
OPEC
Olajexportáló Országok Szervezete; a 70-es 
években meghatározta az olajárakat.
opera
1. az opus [opusz] = mű szó többes száma (lat.).
2. énekben előadott, zenével kísért drámai elő
adás, ill. ennek műfaja, (ol.)
operációs rendszer
sz. tech. olyan programrendszer, amely rend
szervezérlő, beviteli/kiviteli és memóriakezelő 
műveleteket hang. össze, ezenkívül hibafelisme
rést és kijelzést végez, valamint a felhasználói 
programok futását vezérli, pl.: CP/M-». Léteznek 
olyan ~ek, melyek lehetővé teszik egy számító
gépen egy időben több felhasználói program futását 
anélkül, hogy ez zavaró lenne. Ilyen pl.: MP/M-». 
operáns tanulás
vezérlő tanulás; aktív cselekvés útján történő ta
pasztalatszerzés, az állat vagy az ember önma
gát vezérelve a szükségletei kielégítése céljából 
új mozgásformákat sajátít el.
operating system
[operéting szisztem] sz.tech. operációs rend
szer-»
operátorrégió
operátorgénből és indítórégióból álló DNS- 
szakasz az operon-modellben-». Ha az operátor
génhez hozzákötődik a regulátorgén-» gátlófe
hérjéje, az RNS-polimeráz nem tud az indítórégi
óhoz kapcsolódni, és az operon-» gátolt.

operon
az operon-modellben-» a génműködés egysége, 
a gének és a géneket irányító DNS-régiók együt
tese.
operon-modell
a baktériumok génműködésének szabályozását 
szemléltető modell.
ópiumháború
1839-1842; Anglia háborúja a Kínai Császárság 
ellen, amely megtiltotta az ópium bevitelét az 
országba. Az ópiumkereskedelem azonban főleg 
Angliát gazdagította, s ezért erővel is keresztül
vitték az ópium szabad bevitelét, Hongkong át
adását, s öt kínai kikötő megnyitását az európai 
hajók előtt, 
opportunista
mn. megalkuvó, a kedvező lehetőségeket kihasz
náló. (lat.)
opportunizmus
tkp. „az előnyök elfogadása" 1. olyan politika, 
gyakorlat, amely inkább az adott körülmények 
nyomása alatt, mintsem elvi megfontolásból ala
kítja gondolatrendszerét és tevékenységét. 
2. elvtelen engedmények politikája, (lat.) 
oppozíció
1. ellenzék. 2. csili, szembenállás (két égitesté), 
(lat.)
optikai aktivitás
egyes anyagoknak az a tulajdonsága, hogy a rá
juk eső, síkban poláros fényhullám-» polerizá- 
ciós síkját elforgatják. Ilyenek pl. a királis-» szer
kezetű molekulák egyfajta térizomerjéből álló 
halmazok, 
optikai középpont
optikai leképező rendszerek esetén az optikai 
tengelynek-» a rendszer közepére eső pontja.
optikai leképezés
az a folyamat, amely egy tárgy pontjaiból kiinduló 
fénynyalábok energiáját egy felületen ismét egy- 
egy pontba egyesíti, és a tárgy, vmint a kép pont
jainak megfeleltetése alaktartó.
optikai rács
párhuzamosan, egymáshoz képest közel kialakí
tott igen vékony rések vagy visszaverő felületek 
sorozata. A rácson áthaladó vagy visszavert fe
hér fény-» színeire bomlik, az egyszínű fény-» 
pedig jellegzetes interferenciaképeket mutat. Az 
interferenciát az egyes réseken áthaladt (visza- 
verődött) hullámok hozzák létre. Az interferencia
kép alapján a fény hullámhossza meghatározha
tó.
optikai rés
1. optikai műszerekben alkalmazott állítható szé
lességű nyílás, amelyre a fényforrás képét vetítik, 
vonalszerű fényforrás előállítására. 2. keskeny 
nyílás, amelyen áthaladva a fényhullám elhaj
lást-» szenved. Az elhajlás mértéke akkor jelen
tős, ha a rés mérete a hullámhossz nagyságrend
jébe esik.
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optikai tengely
lencsék-*, gömbtükrök-* szimmetriatengelye.
optimaták
fn. tkp. az arisztokrácia-* gör. kifejezés lat. fordí
tása, „a legjobbak”; a Római Köztársaság utolsó 
korszakában így nevezték magukat a szenátor! 
rend-* tagjai, (lat.)
orális
tkp. „száj általi”; szóbeli, le nem írt. (lat.)
Orániai Vilmos, I.
herceg (1533-1584) a holland szabadságharc ve
zére; II. Fülöp sp. király helytartója, Álba herceg 
erőszakkal akart végezni a kálvinizmust követő 
hollandokkal (1568), ~ állt az ellenállás élére, s 
1581-ben a hét északi tartomány az elszakadást 
kimondva ~t választja új államuk örökös vezető
jévé. Gyilkosság áldozata lett.
Orániai Vilmos, II.
németalföldi helytartó (1672-től), ang. király 
(1689-1702). Németalföldet megvédte a fr.-ang. 
támadástól, s tartós szövetséget kötött az ango
lokkal ; apósa, II. Jakab ang. király-* helyett a 
parlament őt hívta meg a brit trónra (1689). Szen
tesítette az alkotmányos monarchiát-* törvénybe 
foglaló Bill of Rights-t [av rájtsz] (1689), vissza
verte Jakab restaurációs kísérletét.
Orbán Balázs
br. (1830-1890) néprajzi gyűjtő és író; Konstanti
nápolyban toborzott különítménnyel vett részt a 
szabadságharcban, majd emigrációban élt 1859- 
ig. Hazatérve szülőföldjének, a Székelyföldnek 
néprajzát gyűjtötte és adta ki hatkötetes A Szé
kelyföld leírása történelmi, régészeti, termé
szetrajzi s népismei szempontból c. művében 
(Pest 1868-1873). Székely népköltészetet is 
gyűjtött.
Orczy Emma
br. (1865-1947) O. Bódog zeneszerző lánya; fiata
lon Angliába került, ott ment férjhez, s ang. írónő
ként nagy sikert aratott a fr. forr. korában játszó
dó, konzervatív szemléletű, A vörös Pimpernel c. 
regényével (1905). A belőle készült filmet világ
szerte játszották. Több műve magy. fordításban is 
megjelent.
Orczy Lőrinc
br. (1718-1789) tábornok, költő; az osztrák örökö
södési, majd a hétéves háborúban tiszt, főtiszt 
volt, 1764-ben tábornoki rangban visszavonult, s 
tarnaörsi birtokán élt, közben Abaúj főispánja is 
volt. Mint költő népszerű megfogalmazója volt a 
felvilágosodott nemesi szemléletnek, sok konzer
vatív elemmel, de népies ízzel is. 
ordináré
közönséges, durva, (fr.)
ordinárius
-* kettőstörés.
ordináta
síkbeli derékszögű koordináta-rendszerben a 
pont második koordinátája.

ordinátatengely
a derékszögű koordináta-rendszer második ten
gelye.
ordovicium
-*óidő; a földtörténet 500-440 millió évvel ezelőtti 
időszaka; korábban a szilur-* alsó szakaszának 
tekintették. Az óriás rákok, kagylók kora.
О resztész
a gör. mondákban Agamemnón-* és Klütaim- 
nesztra-* fia; őt nővére, Elektra-* megmentette, 
amikor apját meggyilkolták, s nagybátyja nevelte 
fel. Felnőve a delphoi jósda szavai apja megbosz- 
szulására biztatták. Miután anyját s annak szere
tőjét megölte, az Erünniszek-* - az anyák elleni 
bűnök megtorlói - őrületbe kergették. Több tragé
dia hőse. 
organellum 
->sejtszervecske. 
organizmus 
szervezet, —»élőlény, 
orgazmus
a fokozódó szexuális izgalom betetőzése, a gyö
nyör, a kéjérzés csúcspontja, nemi kielégülés.
óriásfenyő
-»sequoia.
orientáció
1. iránykeresés, tájékozódás. 2. egy meghatáro
zott irányhoz, irányzathoz való ragaszkodás, (fr.)
Origenész
(185-253) alexandriai születésű egyházatya; Jú
deábán élt, ott szenvedett Decius üldözései alatt, 
s ott alkotta meg nagy művét, a Hexaplát, amely 
az Ótestamentum szövegét párhuzamos héb. és 
gör. nyelvi változatokban adja kritikai összeha
sonlításra. Tekintélye kortársai közt nem volt vita
tott, de követőit sokáig eretnekeknek tekintették, 
origó
a koordináta-rendszer kezdőpontja.
Orion
1. a gör. mitológiában kiváló vadász, akibe Eosz 
hajnal-istennő beleszeretett, de a féltékeny iste
nek megölték. 2. a róla elnevezett csillagkép a 
Bika csillagképtől délkeletre; számos csillaga 5 
vagy nagyobb nagyságrendű, s benne található a 
híres ~köd is. 
orkán
igen nagy, 11-12-es erősségű szél (sebessége 
>90, ill. > 105 km/h). Fákban, épületekben nagy 
kárt okoz.
orkhésztra
játéktér; ógör. színházakban a nézőtér és a szín
pad közti terület, amelyen a kórusok és tánckarok 
léptek fel. (gör.)
Orlai-Petrich Soma
(1822-1880) festő, Petőfi rokona és jó barátja. 
Bécsben tanult, Petőfiről több portrét is festett, s 
1850 után számos történelmi kompozíció alkotója, 
ismert portréfestő volt Debrecenben. Hazafias 
szemlélete romantikus felfogással társult.



Orleans dományok. Szokás orvosi alaptudományokra (or- oszt!
[-lean] város és hercegség Franciaországban; az vosi élettan, anatómia, orvosi biológia, kórbonc- 1-ta!
-ház (amely rokonságban volt a királyokkal) két tan, kórélettan stb.) és orvosi szaktudományokra term
királyt is adott az országnak: XII. Lajost és az (belgyógyászat, gyermekgyógyászat, sebészet, mun
~-Bourbon-házi Lajos Fülöpöt (ur. 1830-1848). gyógyszerészet, fogorvoslás stb.) osztani. 2. -
A ház mai feje a francia trón igénylője. Ostenburg Gyula tk,as
ornitológia (?-?) 1919-től fehérterrorista tiszti különítmény tani
madártan, (gör.) parancsnoka; e különítmény gyilkolta meg többek oszti
Oroszlán Zoltán közt Somogyi Bélát és Bacsó Bélát. A második a tá
(1891-1971) művészettörténész, muzeológus; Bu- királypuccs idején, 1921. október 20-án osztagá- törté
dapesten tanult, majd tanított, 1917-1919-ben Isz- val IV. Károlyhoz csatlakozott, tőle ezredesi ran- ca; (
tambulban dolgozott, 1923-tól a Szépművészeti got kapott. A puccs bukása után Horthy letartóz- ták l<
Múzeumban az antik osztály, majd a szoborgyűj- tatta, de később amnesztiában részesült. nyei
temény vezetője, 1936-tól Szegeden egy. tanár, ostorosmoszatok oszti
1945- től Budapesten professzor. Kiváló szakértő- az első eukarióta-» törzs; feltehetőleg az ősi oszt
je volt az antik művészetnek, a gör. terrakották- ~nál válhatott szét a növény- és az állatvilág oszt
nak, valamint a pannóniai reliefeknek. fejlődése. Egyes mai képviselői is növényi (szín- kis l(
Orpheusz testek, fotoszintézis-») és állati (ostor, szemfolt, ossz
a gör. mondákban kiváló lantjátékos; Apollón ma- sejtszáj) tulajdonságokkal rendelkeznek. ben
ga ajándékozta meg lantjával. Amikor felesége, ostoros mozgás kozc
Eurüdiké-*- meghalt, az alvilági istenek szívét is az ostoros-és barázdásmoszatoknak, a moszatok tote
meglágyította gyönyörű játékával. Mégsem tudta és gombák szaporítósejtjeinek és a szivacsok oszt
visszahozni feleségét e világra, mert tilalom elle- galléros-ostoros sejtjeinek, vmint a hímivarsejtek le9V
nére ránézett; felesége örökké az alvilág foglya legtöbbjének mozgásformája. A mozgást egy a-va
maradt, őt pedig dühöngő trák nők tépték szét. vagy több ostor hozza létre. J^lö
Orsolya, Szt. ostromállapot oszt
szűz vértanú; a hagyomány szerint 11 000 szűz -»kivételes állapot. 1е9У
társnőjével együtt egy hun sereg útjába került Osvát Ernő b-ne
Köln közelében 453-ban, s a vad hunok végeztek (1877-1929) irodalmár, szerkesztő; kritikákat írt, oszt
velük. A nagy szám valószínűleg tévedés: társnő- majd 1899-től a Hét rovatvezetője, az Új Magyar a b;
jét Undecimillának („Tizenegyedikecske”, bece- Szemle munkatársa, saját Figyelő c. lapja szer- szaF
név) hívhatták, s ebből lett undecim milia = tizen- kesztője. 1908-tól haláláig a meginduló Nyugat dás,
egyezer. szerkesztője, számos tehetség felfedezője, út- oszt
Országgyűlési Tudósítások juk egyengetője. Szinte intézménynek számi- ha a
1832-1836 közt heti tudósítás a két tábla tévé- tott a magy. irodalmi életben. Sok kritikát írt. mok
kenységéről. Alapítója és szervezője Kossuth La- Lánya halála miatti elkeseredésében öngyilkos nak
jós-» volt; lejegyeztette a hozzászólásokat, és az lett. oszt
ellenzék szellemében szerkesztve, rövidítve jut- ószláv Aus
tatta el az előfizetőkhöz a vármegyékbe. Az ~ -»egyházi szláv. és a
országos közvéleményt formált a kézzel sokszo- Oszlopos Simeon zén.
rosított lap révén, megismertetve a reformpárti ókeresztény aszkéta, aki 420-tól egy romos épület háb<
nézeteket s a személyeket. magas oszlopának tetején nyilvános aszkézist hate
Orth György gyakorolt: nem hagyta el helyét, s a hívek látták önki
(1901-1962) labdarúgó; a Vasas, majd a MTK játé- el élelemmel. Példájára más remeték is vállalták füge
kosa, középcsatára volt, aki 30-szoros válogatott- ezt az aszkézist: oszlopszenteknek nevezték és r
ként az egyik legnépszerűbb magy. labdarúgó őket. őszi
volt a 20-as években. Később sok országban oszlopvektor f- ~*
edzőként tevékenykedett. (oszlopmátrix) az m x l-es mátrix neve őszi
Ortutay Gyula Oszmán, I. ->k<
(1910-1978) néprajztudós, miniszter; Szegeden tör. emír (1288-1326); saját nyugat-kis-ázsiai otta
tanult, a Rádió elnöke volt a felszabadulás után, szeldzsuk-török emirátusa székhelyévé a Már- írod
folklórt gyűjtött. A Történeti Emlékbizottság, 1943- vány-tengerhez közeli Brusszát tette ; utódja, Ork- nyo
tói a kisgazdapárt tagja, 1945 után baloldali veze- han már kiszorítja Bizáncot Kis-Ázsiából. ~ az ~ (ol.)
tője, társelnöke, 1945-1947 : a Magyar Rádió elnö- Birodalom névadója lett. OMé
ke, 1947-1950: vallás- és közoktatási miniszter. Ószövetség (Nai
1946- tól professzor, a Népfront alelnöke, az Elnö- történeti, bölcsesség! és prófétai művek gyűjte- (936
ki Tanács tagja. Központi szerepe volt a néprajz- ménye az ókori zsidó népnél. Legkorábbi szőve- súly
tudományban. gei i. e. 1000 előtt íródtak, a legkésőbbiek pedig bur<
orvostudományok az i. e. 2. sz.-ban. Majdnem mindegyik írás nyelve га-н
az emberek gyógyítását szolgáló alkalmazott tu- héb.
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osztály
1. társadalmi ~ : azoknak összessége, akiknek a 
termelőeszközökhöz való viszonya s a társadalmi 
munkamegosztásban betöltött helye azonos.
2. ~ok Rómában: -»classis. 3. bioi. classis 
[klasszisz]; rendeket-» magába foglaló rendszer
tani egység.
osztályharc
a társadalom ellentétes érdekű osztályainak a 
történelmen végigvonuló, változó hevességű har
ca; elméletét a restauráció-» történészei dolgoz
ták ki a forradalom tanulságait levonva. Eredmé
nyeiket Marx-» felhasználta a maga elméletéhez, 
osztandó
osztásnál az a szám, amelyet osztunk.
osztatlan iskola
kis létszámú elemi iskoláknál egy tanító oktatta az 
összes korosztályt, s a tanítás egyetlen tanterem
ben folyt; amíg a tanító az egyik osztállyal foglal
kozott, a többi tanuló más meghatározott felada
tot csinált, 
oszthatóság
legyen a és b két egész szám (a=t=0). b osztható 
a-val, ha van olyan c egész szám, hogy b = a ■ c. 
Jelölése: a | b.
osztó
legyen a és b két egész szám (эфО). a osztója 
b-nek, ha van olyan c egész szám, hogy b = a • c.
osztódás
a baktériumok és az egysejtű állatok ivartalan 
szaporodási-» módja. A baktériumoknál hasa
dás, az egysejtű állatoknál mitózis-».
osztópár
ha а I b, akkor b = a c, ahol a, b, c egész szá
mok. Ekkor c is osztója b-nek. а-t és c-t osztópár
nak nevezzük.
osztrák államszerződés
Ausztriának Németországtól való függetlenségét, 
és a négy győztes nagyhatalom közt megszállási 
zónákra osztását határozták el a második világ
háború után; 1955. május 15-én azonban a négy 
hatalom aláírta az ~ t, amely szerint Ausztria - ha 
önként semlegességet vállal - visszanyeri teljes 
függetlenségét, katonai megszállása megszűnik, 
és normalizálják vele államközi kapcsolataikat, 
osztrakizmosz 
f. -»cserépszavazás, (gör.) 
osztrogótok 
-»keleti gótok. 
ottava rima
írod. nyolcsoros versszak, amelynek hetedik és 
nyolcadik sora rímel. Rímképlete: ab ab ab cc. 
(ol.)

Ottó
(Nagy) ném. király, majd ném.-római császár 
(936-973) központosította a birodalmat; 955-ben 
súlyos vereséget mért a magy. hadakra Augs- 
burgnál. Püspökeit maga nevezte ki (invesztitú
ra-»), és támaszkodott rájuk.

Ottokár, II., Premysl
[psemiszl] ; cseh király (ur. 1253-1278). Hatalmát 
kiterjesztette az osztrák hercegségre és Stájeror
szágra. 1278-ban a morvamezei csatában veresé
get szenvedett Habsburg Rudolf-» magy. segéd
csapatokkal megerősített seregétől, s maga is 
elesett, 
output
[autput] sz.tech. műsz. 1. kimenet, kimeneti csat
lakozó. 2. kivitel, kiviteli program vagy művelet.
óvadék (kaució)
dologi biztosíték egyik fajtája, amelynek rendelte
tése, hogy a jogosult az elmaradt vagy hibás 
teljesítés esetén követelését az óvadék összeg
ből közvetlenül kielégíthesse.
Ovidius, Publius Naso
[-USZ -usz -szó] (i. e. 43-kb. i. sz. 17.) római költő; 
hajlékony, bájos stílus jellemzi költészetét, 
amelyből legolvasottabb az Átváltozások c. mű (a 
görög-római mitológia kincsesbányája) és a Sze
relem művészete c. erotikus költemény. I. sz. 8- 
ban Augustus császár a Fekete-tenger melléki 
Tomiba száműzte.
Óvilág
Európa, Ázsia és Afrika közös elnevezése, meg
különböztetésül az Újvilágtól-».
ovuláció
érett petesejt kilökődése a petefészek Graaf- 
tüszőjéből a hasüregbe. Innen a petesejtet a méh- 
kürt szálacskái beterelik a méhkürtbe. Embernél 
a serdülőkortól a klimax-» befejeződéséig átlago
san 28 naponként következik be, mégpedig a 
menstruációs ciklus 13-15. napján.
Owen, Robert
[auen] (1771-1858) ang. utópista szocialista; már 
1800-ban pamutfonó gyárában kísérleteket kez
dett a munkások sorsának javítására. 1834-ben, 
az első ang. szakszervezeti szövetség megalaku
lásának idején New Lanarck-i üzemének munká
sai harcba szálltak a nyolcórás munkanapért. Vé
gül Amerikában szervezett munkáskommunákat. 
Nézetei a politikai gazdaságtanra, Ricardo-» 
munkáira támaszkodtak, 
oxidáció
1. vegyi folyamat, amelynek során vmely anyag 
oxigénnal egyesül. 2. vegyi folyamat, amelynek 
során egy részecske (molekula, atom, ion) elekt
ront ad le.
oxidációs szám
különböző minőségű atomok poláris kovalens kö
tésénél a nagyobb elektronegativitású atomhoz 
kötődő elektronok száma, ill. a másik atom eseté
ben (mivel molekulában az alkotó atomok ~ ainak 
összege 0) ugyané szám negatív előjellel. Az azo
nos minőségű atomok kötésénél az ~ 0. Az elemi 
állapotú anyag ~a 0; az egyszerű ionok ~ a meg
egyezik az ionok töltésének számával; az össze
tett ionok esetében pedig megegyezik az ion töl
tésének számértékével.
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oxigénadósság
tejsav felhalmozódása az izomban hosszan tartó, 
erőteljes izommunka esetén. Ilyenkor oxigén hiá
nyában az izomrost lebontófolyamatai közül a 
biológiai oxidáció-» nem megy végbe, csak glü- 
kolízis-» zajlik le, majd a keletkező piroszőlősav 
tejsavvá redukálódik, 
oxitocin
a méhlepényes emlősállatokban és az emberben 
a hipotalamuszban termelődő s a hipofízis hátul- 
só lebenyében tárolódó hormon. Az ~ váltja ki a 
szülést-*, és előidézi a tej képződését.
oxovegyületek
olyan szénhidrogének, amelyeknek egyik szén
atomjához kettős kötéssel kapcsolódik oxigén
atom; ha láncvégi szénatomhoz, akkor aldehid
ről, ha láncközi szénatomhoz, akkor viszont ke
tonról beszélünk, 
oxymoron
„éleselméjű butaság" retorikai-» fogás: két el
lentétes értelmű fogalom összekapcsolása, pl. 
sokatmondó hallgatás; öreglány. (gör.)
Ozirisz
meghaló és feltámadó isten Egyiptomban. Mí
tosza szerint gonosz bátyja megöli és felda
rabolja, hű felesége, ízisz-* azonban össze
rakja darabjait, és feltámasztja; újjáéledve 
nemzi fiát, a kis Horust-». Halálának és feltá
madásának napját évente nagy felvonulással, 
előadással ünnepelték hívei. Ez az ünnep ősz
re esett, 
ozmózis
az a jelenség amikor az oldószer a félig áteresztő 
hártyán át a hígabb oldatból a töményebb oldat 
felé halad.
ozmózisnyomás
az a nyomáskülönbség, amely az ozmózist-» lét
rehozza.
ózon
három oxigénatomból álló molekula, amely egy 
atom oxigént könnyen lead, s így erősen oxidáló 
hatású. A légkör felső rétegeiben a Nap sugárzá
sának hatására keletkező ~ rétege nem engedi 
a légkör alsó rétegeibe az ibolyántúli sugárzást, 
védi ezáltal a bioszférát-*, 
ozorai bánság
a Boszna folyóba torkolló Ozora folyócskáról el
nevezett terület; a középkorban a magy. király
ság határtartománya volt.
Ozorai Pipo
(1369-1426) Filippo Scolari; kincstartó, bán. Fi
renzei nemesként került Mo.-ra, feleségül vette 
Ozorai Borbálát, s mint kamaraispán, majd mint 
politikus és hadvezér is kitüntette magát. Zsig- 
mond bizalmas embereként segített annak hatal
mát megszilárdítani, a só- és bányakamarát át
szervezte, a törökkel szemben megerősítette a 
déli várakat. Galambócnál (1426) győzött a törö
kön.

Ö
ökológia
az élőlényközösségek (populációk-*, társulá
sok-», biomok-*) és a környezet közötti okozati 
kapcsolatot vizsgáló biológiai tudomány.
ökológiai niche
[ökológiai nis] a térnek az a részlete, amelyet egy 
populáció-» a jelenlétével kitölt. A populációk 
~ ét a környezeti tényezők iránti igényeik szabják 
meg. Ha két populáció ~e teljesen megegyezik, 
hosszabb ideig nem élhetnek egymás mellett, és 
vagy az egyik kiszorítja a másikat, vagy mindkét 
populáció környezeti tényezők-» iránti igénye 
megváltozik, ilyenkor ~ük elkülönül, 
ökológiai optimum
a környezeti tényezők-* azon értékei, amelyek 
mellett az élőlények a legnagyobb gyakorisággal 
élnek és szaporodnak.
ökológiai piramis
a biocönózisok-*, ökoszisztémák-» táplálkozási 
kapcsolatai mennyiségi törvényszerűségeinek 
ábrázolása piramis formájában. A piramis alján 
a termelő szervezetek-» helyezkednek el, felül a 
harmadlagos fogyasztó-». Az ~on az egyed- 
szám, a biomassza-» vagy az energia tüntethető 
fel, ezek felfelé csökkennek. A testnagyság felfelé 
nő.
ökológiai tényezők
azok a kényszerfeltételek, amelyek kialakítják a 
populációk-» térbeli és időbeli rendezettségét, 
viselkedését és az ökoszisztémákban-» betöltött 
szerepét. Az ~ fajtái: környezeti tényezők-», tű
rőképesség! tényezők-*, 
ökoszisztéma
egyedfeletti szerveződési egység, amely magába 
foglalja a biotópot-» és az ezen élő biocönózist-*. 
Az ~ összetevői: élettelen anyagok (elemek, ve- 
gyületek), termelő szervezetek-», fogyasztó szer
vezetek-», lebontó szervezetek-*. Az ~ összete
vőit anyag- és energiaáramlási folyamatok kap
csolják össze, 
önfenntartás
a szervezet mint organizációs szint alapvető mű
ködése, melynek megnyilvánulásai az anyagcse
re-» és a mozgás-* életjelenségek. Az ő körébe 
a következő életműködéseket-* soroljuk: táplál
kozás-», légzés-*, anyagszállítás-», kiválasz
tás-», mozgás-*, külső és belső védekezés (a 
kültakaró-», az immunrendszer-* és a FIES-» 
működései), 
önindukció
ha egy tekercsben az áram erőssége változik, az 
saját mágneses fluxusát teljes egészében körül
veszi, egyszerre szekunder és primér tekercs is 
lesz. Ezért ilyenkor minden tekercsben öninduk
ciós feszültség keletkezik. A kölcsönös induktivi
táshoz-» hasonlóan definiálhatjuk az öninduktivi
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tást. A jelenség lényegében a Lenz-törvénnyel-» 
van kapcsolatban.
önmeddőség
a hímnős fajoknál megnyilvánuló mechanizmus, 
mely lehetetlenné teszi, hogy ivaros szaporodá
sát önmegtermékenyítéssel valósítsa meg. Az 
ivarszervek felépítése kizárja a saját ivarsejtek 
találkozását, vagy az ivarsejtek különböző idő
pontokban érnek be. 
önreprodukció
a szervezet mint organizációs szint alapvető mű
ködése; szülőkhöz hasonló, de ugyanakkor azok
tól néhány tulajdonságban el is térő, ill. az eltérés 
lehetőségeit magukban hordozó utódok létreho
zása és azok kifejlődése. Az ~ öt életjelenség 
szoros együttműködésével valósul meg. Ezek a 
szaporodás-», az öröklődés-» (öröklékenység), a 
változékonyság-», a növekedés-» és a fejlő
dés-», 
önstilizálás 
-»stilizálás, 
önszabályozás
a sejtekben, a szervezetekben és az egész bio
szférában megvalósuló szabályozási folyamatok. 
A szervezet organizációs szintjén megnyilvánulá
sa az ingerlékenység-» életjelensége, mely az 
idegrendszer-», az érzékszervek-» és a belső 
elválasztásé mirigyek rendszere-» (hormonrend
szer) működésében valósul meg. Az ~ az élő 
anyag szervezettségének és összetettségének 
alapfeltétele, mert a társult és különböző műkö
désű részeket egybehangolja, összerendezi és 
lehetővé teszi az élőlény válaszait a környezet 
változásaira, 
öntisztulás
a víz, a levegő és a talaj-» természetes fiz.-i, 
kém.-i és biológiai folyamata, a szennyeződések
től való megtisztulása.
öregedés
az élőlények törvényszerűen bekövetkező ha
nyatlási folyamata, mely a halállal zárul. Jelleg
zetessége a lebontó folyamatok fokozódása, főleg 
a nukleinsavak és a fehérjék szintézisének ha
nyatlása.
öregkori távollátás
a szemlencse rugalmasságának a korral való 
romlása miatt a 40 évnél idősebbek többsége 
csak távolra lát jól.
örökbefogadás
az örökbefogadó kiemeli vérszerinti családjából 
az örökbefogadottat, és gyermekeként beilleszti 
saját családjába ugyanolyan jogokkal és kötele
zettségekkel, mint a vérszerinti gyermekét.
örökbefogadott öröklése
az örökbefogadott az örökbefogadó és rokonai 
után ugyanúgy örököl, mint annak vérszerinti le
származó!, de öröklési jogát vérszerinti rokonai
val szemben nem veszíti el. 
öröklékenység 
-»öröklődés.

öröklési bizonyítvány
az örökösök, a hagyatéki hitelező, a végrendeleti 
végrehajtó öröklési bizonyítvány kiállítását kér
heti, ha a hagyaték átadásra nem kerül, az örökö
si minőséget pedig igazolniuk kell.
öröklési jog
a jogutódlással kapcsolatos jogszabályok ösz- 
szessége, mely szabályozza az örökhagyó ren
delkezési jogát halála esetére vagyona felett, fel
állítja a törvényes öröklési rendet, szabályozza a 
hagyaték megszerzésének módját, s az ezzel 
együtt járó jogokat és kötelezettségeket, 
örökléstan 
-»genetika, 
öröklődés
öröklékenység, az önreprodukciót-» megvalósító 
életjelenségek-» egyike, melynek során az élőlé
nyek átörökítik utódaikba a tulajdonságaikat, s 
ezzel mintegy konzerválják a fajnak a törzsfejlő
dés közben kialakult tulajdonságait, 
öröklött magatartásformák 
az állatok olyan viselkedései, melyek genetikai
lag meghatározottak. Fajtái: taxis-», feltétlen ref
lex-», öröklött mozgáskombináció-», 
öröklött mozgáskombináció 
meghatározott inger (kulcsinger-») hatására szi
gorú sorrendben lejátszódó öröklött mozgássoro
zat. (Pl. a mókus diórejtő magatartása.) 
örökös
lehet természetes és jogi személy egyaránt, méh
magzat is élveszületése esetén jogképes, s így 
örökös is lehet.
örökös jobbágyság
olyan rendszer, amelyben a jobbágyok semmi
lyen személyi szabadsággal nem rendelkeznek: 
szabad költözési joggal sem, gyermekük is föl
desuruk jobbágya marad, s független bíróság
hoz sem folyamodhatnak. A magy. ~ot a Dó
zsa vezette parasztháború utáni törvényekkel 
vezették be, s II. József 1785-ben szüntette 
meg.
örökös tartományok
a Habsburg családi örökséget képező tartomá
nyok; ezeknek a Habsburg-ház szabályai (Prag
matica Sanctio-») szerinti feje volt az uralkodó 
(Ausztria, Csehország stb.). Ahol a Habsburgok 
választott uralkodók voltak (a Német-római Csá
szárság, Mo.), azok nem tartoztak az ~hoz, ill. 
Mo.-ot 1723 után is saját törvényei szerint kellett 
kormányozni, 
örökváltság
örökös megváltás, a reformkori országgyűlése
ken, először az 1832-1836-os országgyűlésen be
terjesztett javaslat, amely szerint a jobbágyok 
egyenként megválthatnák magukat és utódai
kat a jobbágyi függés alól. Ha a jobbágyfelsza
badítás egészét ez nem helyettesíthette is, két
ségtelenül egy lépést jelentett felé. Az udvar s 
a maradi nemesség ellenállásán az ~ megbu
kott.
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örvény
folyadék vagy gáz részecskéinek keringő mozgá
sa. Turbulens áramlásnál-» gyakran alakul ki.
ősbélüreg
az embrionális fejlődés közben a bélcsírában 
megjelenő üreg, melynek falát a belső csíralemez 
alkotja, és amelyből a bélcső fejlődik ki. Az ~et 
szokás elsődleges testüregnek is nevezni.
ősgyíkmadár
Archeopterix; a geológiai középidőben élt kis ter
metű, repülő őshüllő. Kövülete a madarak hüllők
ből való kialakulásának bizonyítéka.
őshüllők
a geológiai középidőben élő hüllők, melyek rész
ben kihaltak, részben továbbfejlődésükkel alakul
tak ki a mai hüllők, madarak és emlősök.
ősidő
földtörténeti ~, acheozoikum (a Föld kialakulásá
tól 2600 millió évvel ezelőttig) a Föld lehűlésének, 
a földkéreg kialakulásának kora; kialakul az ős
óceán s a mai légkör is.
ősiség
a földbirtoklás korlátozása azon elv alapján, hogy 
minden földbirtok a tulajdonos nemzetségéé, en
nélfogva elidegeníteni: eladni vagy a nemzetsé
gen kívüliekre hagyni nem lehet (I. Lajos 1351. évi 
törvénye). Az ~ a polgári fejlődés korában aka
dályozta jelzálogkölcsönök—» felvételét, mivel a 
birtokot nemfizetés esetén sem lehetett eladni. 
Széchenyi a Hitel c. könyvében eltörléséért küz
dött, 
őskor
történeti (történelemelőtti kor), az írásbeliség 
megjelenése előtti kor.
őslénytan
paleontológia, a különböző geol.-i korokban élt 
ősi élőlényekkel foglalkozó, az evolúció bizonyí
tékait feltáró biol.-i tudomány. Legfontosabb ágai : 
ősnövénytan, ősállattan.
ősmasszívumok
a kontinensek legszilárdabb részét alkotják, ősi 
kéregdarabokból és ősi hegységrendszerek ma
radványaiból állnak. Sok helyütt a rárakódott üle
dékes rétegek lepusztulása után fedetlenül ma
radnak. (lat.) 
ősnyomtatvány
(inkunábulum) minden könyv, amely 1500 előtt 
készült.
ősszájúak
szövetes, testüreges állatok, melyeknél a törzs- 
fejlődés során a bélcsíra-» ősszája szájnyílás
sá alakult (férgek-», ízeltlábúak-», puhates
tűek-»).
összeadandó
az összeadásban szereplő számokat ~knak, 
vagy másképpen tagoknak nevezzük.
összefüggő alakzat
bármely két pontja összeköthető az alakzathoz 
tartozó töröttvonallal.

összeg
két vagy több szám összeadásával nyert ered
mény.
összenőtt ujjak
ektodaktília; az ember dominánsan öröklődő be
tegsége, a beteg kezén vagy lábán általában csak 
két ujj fejlődik.
összes energia
a tápanyagok teljes energiatartalma. A sejtek 
számára hasznosítható, munkavégzésre fordítha
tó része a szabad energia, a sejt energiaforgal
mában nem hasznosuló, hőenergia formájában 
kisugárzódó része az energiaveszteség, 
összes keménység 
-»kemény víz. 
összetett fehérjék
molekulájuk az aminosavakon kívül más, nem 
fehérje jellegű részt is tartalmaz. (Mucin a nyál
ban, hemoglobin-», az enzimek-» jelentős ré
sze.)
összetett szám
valamennyi olyan egész szám, amelynek 1-en és 
önmagán kívül más osztója is van, azaz van ún. 
valódi osztója.
ősvese
a halak és a kétéltűek kiválasztószerve. A többi 
gerincesnél is megfigyelhető. Az embrionális fej
lődés kezdeti szakaszán az elővese-» ~vé alakul 
át, de ez később utóvesévé-» fejlődik. Az ~ vese- 
testecskék és vesecsatornácskák szelvényezett 
elhelyezkedésű rendszere, 
ösztön
összetett magatartás, amelyben öröklött és tanult 
elemek is vannak.
ösztrogén szteroidok
a mellékvesekéreg női nemi hormoncsoportja. 
Hasonló hormonok a petefészekben is termelőd
nek.
ötéves tervek
a SZU-ban kidolgozott tervek a szovjet ipar s 
különösen a nehézipar fejlesztésére. Az első ~ 
(1929-1932) háromszorosára, a második (1933- 
1937) több mint kétszeresére növelte a szovjet 
nehézipar termelését, amely így kilenc év alatt 
több mint hatszorosára nőtt; háromszorosra nőtt 
a fogyasztási cikkek termelése is. 
ötödik hadoszlop
a sp. polgárháborúban keletkezett kifejezés azok
ra, akik saját területükön az ellenséget támogat
ják; különösen a ném. náciknak volt kedvenc tak
tikájuk az egyes országok megszállását saját hí
veikből toborzott ~pal előkészíteni, 
ötödik köztársaság
az Algériában folyó kilátástalan háború határo
zottabb folytatásában bízva De Gaulle erősebb 
kezű uralmát lehetővé tevő új alkotmányt fogad el 
a fr. népszavazás 1958. szeptember 28-án. Az 
elnök hatáskörét lényegesen kibővítik; az év de
cember 21-én De Gaulle-t köztársasági elnökké 
választották.
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ötszázak tanácsa
1. az athéni népgyűlés végrehajtó szerve. Attika 
tíz phüléje-> 50-50 tagot választott bele egy év 
időtartamra. Vagyontalanok is tagjai lehettek, 
mert a tagok fizetést kaptak. 2. a fr. forr. konvent- 
jét követő törvényhozó testület alsóháza-» (1795- 
1799); a felsőház a vének tanácsa volt. Napó
leon-» államcsínyje után szétkergette, 
ötvözet
I. két vagy több fém összeolvasztásával előállított 
anyag; tulajdonságai sokszor különböznek az al
kotó fémekétől. 2. átv. keverék, elegy.
Öz Pál
(kb. 1766-1795) ügyvéd, Martinovics követője;
II. József reformjainak, majd a polgári átalakulás
nak híve, csatlakozott a jakobinus összeesküvés
hez. Pere során is bátran képviselte nézeteit, 
köztük a köztársasági eszmét, ezért halálos ítéle
tet hoztak ellene. A Vérmezőn végezték ki; tehet
sége és ifjúsága miatt általános sajnálat kísérte, 
özvegyi jog
törvényes öröklési jog, mely szerint a házastárs 
örökli mindannak a vagyonnak a haszonélveze
tét, amelyet egyébként nem ő örököl.
Özséb
(7-1270) esztergomi kanonok, majd a pálos rend 
alapítója. A tatárjárás idején a Pilisben rejtőzkö
dő remetéket a tatárok elvonulása után össze
gyűjtötte, majd egy új, Remete Szt. Pálról elneve
zett remeterend szabályzatát kidolgozva 1262- 
ben Rómában a pápával elismertette. -» pálos 
rend.

P
P
parentes [-tesz] szülők, keresztezés! kísérletek
ben a kiindulási nemzedék, (lat.)
Paál Árpád
(1889-1943) magyar növényélettan tudós. A növé
nyek növekedési hormonjának, az auxinnak-» a 
tanulmányozásával világviszonylatban is úttörő 
munkát végzett.
Paál László
(1846-1879) festőművész; Munkácsi pártfogója
ként Bécsben, Münchenben, majd Hollandiában 
és Franciaországban tanult, s 1872-ben a festé
szetéről híres fr. Barbizonban telepedett le. Fás, 
erdős tájak kiváló festője volt, főleg a szabadban 
dolgozott, s felfedezte a színes árnyékok ábrázo
lási technikáját. Külföldön elismerték, itthon 
azonban nagy késéssel fedezték fel a művésze
tét. Hosszú betegség után fiatalon halt meg. 
pacemaker
[pészméker] műsz., orv. olyan elektronikus szív
ritmus-szabályozó készülék, amelyet a beteg tes
tébe ültetnek műtéti úton, s a beépített áramforrás 
kimerüléséig (több évig) minden külső beavatko
zás nélkül ellátja feladatát. Ha telepei kimerül
nek, akkor (ismét műtétileg) új áramforrással lát

ják el, majd visszahelyezik. Alkalmazásánál tehát 
kulcskérdés a tápenergia-ellátás.
páciens
tkp. „szenvedő” ; akit az orvos gyógyít, (lat.)
pacifizmus
fn. feltétlen békepártiság. (lat.)
Padányi Bíró Márton
-»Bíró Márton, Padányi.
Paget János
John Paget (1808-1892) ang. útleíró, gazdálkodó; 
az edinburghi egy.-en orvosi diplomát szerzett, 
majd Itáliában tanulmányúton ismerkedett meg 
özv. br. Bánffy Lászlóné Wesselényi Polyxenával, 
s vele összeházasodva Gyéresen telepedett le. 
Angol nyelvű kétkötetes útleírása (London, 1839) 
Mo.-ot és Erdélyt mutatja be. 1849-ben Bem had
segédje volt, utána évekig külföldön élt. ’
Pais Dezső
(1886-1973) nyelvész; Budapesten végzett, majd 
tanított, 1924-től a budapesti egy.-en adott elő, 
1937-től tanszékvezető professzorként. Vezető 
szerepet játszott a magy. nyelvészetben. Sokat 
foglalkozott a korai magy. nyelvemlékek, így 
Anonymus Gestájának és a Halotti Beszédnek 
elemzésével, a magy. irodalmi nyelv kialakulásá
val. Kiváló pedagógus volt. 
pajzsmirigy
a gerinces állatok és az ember belső elválasztásé 
mirigye. Hormonjai: a tiroxin —», a trijódtirozin-* 
és a tirokalcitonin-». 
pajzsmirigyserkentő hormon 
a gerinces állatokban és az emberben a hipofízis 
elülső lebenyének hormonja. (Tireotróp hormon 
- TSH.)
PÁL
(= Phase Alternate Line) [fejz alternét lájn]; 
műsz. színes televízió-rendszer, amelyet a 
CCIR-» tagországok használnak. Tulajdonképpen 
az NTSC-» rendszer alapelveit megtartva, de a 
zavarérzékenységet jelentősen csökkentve jött 
létre az NSZK-ban 1961-ben, Walter Bruch szaba
dalma alapján, 
pálcikák
a szemgolyó ideghártyájának egyik receptorsejt
típusa, a fény-árnylátás receptorai.
paleocén
az eocén-» kor első fele, újabb felfogás szerint 
külön kor.
paleolit
őskőkorszak. Az első, kezdetleges kőszerszámok 
megjelenésétől több millió évig tartott. Alsó, kö
zépső és felső szakaszra osztják; csiszolatlan, de 
egyre tökéletesedő kőszerszámok jellemzik. 
Mintegy tízezer éve váltotta fel a neolit-» korszak, 
(gör.)
paleontológia
-»őslénytan, a kihalt élőlényfajok maradványai
val foglalkozó tudomány, (gör.)
paleozoikum
-»óidő.
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Palesztina-terv
1947-ben az ENSZ megtárgyalta és november 29- 
én megszavazta a ~et, amely Palesztinát egy ar. 
és egy izraeli részre javasolta osztani. Az ar. 
államok azonban nem fogadták el a ~ et, s hatály
balépésekor, 1948. május 14-én háborút indítot
tak, amelyben vereséget szenvedtek (november 
16). A tűzszüneti egyezményben az ar.-oknak 
szánt részt Izrael, Jordánia, Egyiptom szerezte 
meg.
Pálffy Fidél
gr. (1895-1946) szélsőjobboldali politikus; 1919- 
ben a szegedi ellenforradalmárok összekötője, 
később mint eladósodott birtokos politikai pályára 
lépett, s 1933-ban megalapította Nemzeti Szocia
lista Pártját, amelynek programjával képviselő is 
volt. Pártja a Szálasi-féle párttal egyesült, s ~ az 
SS bizalmi embere volt. Mint háborús főbűnöst 
1946-ban halálra ítélték és kivégezték.
Pálffy György
(1909—1949) altábornagy. A két háború közt vezér
kari tiszt volt, de ném.ellenessége miatt 1939-ben 
kivált a tisztikarból, tisztviselő lett. 1942-től a KMP 
tagja, 1944-ben a budapesti ellenállás szervező
je. 1945-től az új honvédség egyik vezetője, had
ügyminiszter-helyettes, az MDP KV tagja, altábor
nagy. 1949-ben a Rajk-perben halálra ítélték, ki
végezték; 1955-ben rehabilitálták.
Pálffy János
(1804-1857) reformpolitikus; Székelykeresztúron 
s Kolozsvárt tanult, majd huszártiszt, azután a 
hadseregből kiválva az erdélyi országgyűlés kö
vete. 1848-ban a Mo.-gal való unió vezérszónoka 
és követe V. Ferdinándnál. 1848-ban a Honvédel
mi Bizottmány tagja, később a Békepárt híve;
1850-ben halálra ítélték, de kegyelmet kapott. Va
gyonát az Erdélyi Múzeumra hagyta, 
páli fordulat
Pál apostol-» nevéhez fűződő változás a korai 
kereszténységben: a ~ a Krisztus második eljö
vetelét a bizonytalan jövőbe helyezte, s a hívőket 
a mindennapi életbe való beilleszkedésre biztat
ta. A gör. hitújoncokat felmentette az ószövetségi 
előírások alól. 
palimpszesztosz
palimpszeszt, pergamenlap, amelyről az írást ki
vakarták, és új szöveget írtak rá; a pergamen 
becses volta miatt gyakran használták fel újra. 
Korszerű módszerekkel a kitörölt szöveg is olvas
hatóvá válik, (gör.)
Pállasz Athéné 
-»Athéné.
Palló Imre
(1891-1978) operaénekes, „a magy. népdalok 
mesterdalnoka" ; Budapesten tanult, s 1917-től 
lépett fel az Opera színpadán bariton szerepek
ben, s 1934-től örökös tag volt. Számos operasze
repén túl szívesen énekelt magy. népdalokat, s 
Bartók és Kodály nem egy művének (A kékszakál
lú herceg vára, Cantata Profana, Háry János) az

ősbemutatóján is ő énekelt. Számos lemezfelvé
tele is van.
Pálmai Ilka
(1859-1945) operettszínésznő; 16 éves korától vi
déki színpadokon, majd Kolozsvárott, 1881-től a 
Népszínháznál játszott. Az operett műfajának leg- 
ünnepeltebb színésze volt, külföldön: Bécsben, 
Prágában, sőt Amerikában is játszott. Verseit, 
emlékezéseit kiadták. 1928-ban visszavonult a 
színpadtól.
Palme, Olof Sven
(1927-1986) svéd szocialista politikus, a világ bé
kemozgalmának kiváló vezető tagja; svéd minisz
terelnök (1969-től). Gyilkosság áldozata lett.
Palmerston, Henry John
[pelmörsztn dzsan](1784—1865) lord, ang. liberális 
államférfi, miniszter, 1852-1865 közt háromszor 
miniszterelnök.
Pálóczi Horváth Ádám
(1760-1820) költő; Debrecenben tanult, s gazdál
kodóként írt, levelezett kortárs írókkal. Verseken, 
vígjátékon kívül értekezéseket is írt, de ezek kéz
iratban maradtak. Hagyományhű, de a felvilágo
sodásnak is híve: szabadkőműves, a felekezeti 
béke és a nők jogainak szószólója, igen népszerű 
költő volt; Csokonai nagy tehetségének felfedező
je, Kazinczy levelezőtársa. Ó és új ötödfélszáz 
énekek c. kéziratos gyűjteménye a századforduló 
dalanyagának nagyértékű forrása, 
pálos rend
Remete Szt. Pálról elnevezett szerzetesrend, 
amelynek tagjai sűrű erdők mélyén remetésked- 
tek. Magyarországon hozta létre özséb-» kano
nok. Fontos szerepet játszott a késő középkori 
magyar művelődésben; a ~hez tartozott a korai 
magyar Biblia-fordító, Sátori László-» is.
Pál, Szt.
(?-i. sz. 67?) apostol ; az újszövetségi levelek jó 
részének írója. Noha maga nem találkozott Jézus 
Krisztussal annak életében, buzgón terjesztette, 
értelmezte tanait, és jelentősen befolyásolta a 
korai kereszténységet: -» páli fordulat.
Pál, VI.
Giovanni Batista Montini [dzso- -szta] (1897-1978) 
római pápa (1963-tól); a II. vatikáni zsinat az ő 
pápasága idején ülésezett.
pálya
együtt futó idegrostok a központi idegrendszer
ben-». Fajtái : felszálló ~k->, leszálló ~k-».
pamflet
nem terjedelmes (politikai) gúnyirat. (ang.)
pampák
Dél-Amerika füves pusztái.
Pán
gör. pásztoristen; Hermész-» fia, akit kecske
szarvakkal és lábakkal ábrázoltak. A monda sze
rint ő volt a síp kitalálója. A ~ síp a hangsor 
hangjaira hangolt sípok összekötött sora; Euró
pán kívül is ismert hangszer. Az antik névmagyará
zat szerint nevéből eredt Pannónia-» elnevezése.



Panama
1. kis köztársaság Közép-Amerikában ; 1901 óta 
kettéválasztja a Panama-csatorna-* zónája.
2. átv. A csatornaépítés körüli pénzügyi visszaé
lések miatt visszaéléseket, korrupciót is jelent.
Panama-csatorna
64 km hosszú mesterséges víziút a panamai föld
szoroson keresztül; összeköti az Atlanti- és a 
Csendes-óceán vizét. Mintegy 24 000 km-rel rövi
díti meg a víziutat a két óceán északi vizei között. 
-»Panama.
Pancsa Sila
öt Elv: India, Kína és Burma által 1954-ben elfo
gadott elvek a békés egymás mellett élésre, (hin
du)
Pandára
(mindennel-megajándékozott) a gör. mitológiá
ban az istenek által létrehozott nő, akit minden 
isten megajándékozott valamivel; férje, Epimé- 
theusz házában kíváncsiságból kinyitott egy do
bozt, amelyből kiszabadultak az emberiség ösz- 
szes bajai (öregség, betegség stb.), és szétszáll- 
tak a Földön.
Pangea
„őskontinens’’; a Föld legősibb szilárd kérge; a 
paleozoikumban szétrepedezett, s a triász vége 
óta darabjai eltávolodtak egymástól, (gör.)
Pankhurst, Emmeline
[penkhőszt emölájn] (1854-1928) ang. feminista; 
1889-ben az első Női Szabadságokmány Liga, 
1903-ban a Nők Társadalmi és Politikai Egyesüle
te egyik alapítója volt. ö vezette be a nőmozga
lom harcos módszereit, amelyekért többször is 
börtönbe zárták; az éhségsztrájk is fegyvere volt. 
Két lánya is harcos feminista lett.
Pannóniái Mihály
(1390 után-1459 után) magy. származású festő 
Ferrarában; a ferrarai székesegyház és a kastély 
számos falfestményének mestere. A 15. sz. antiki- 
záló, ókori példákat követő stílusában festett. 
A trónoló Ceres c. képe a Szépművészeti Múze
umban látható, 
panoptikum
híres és hírhedt emberek élethű viasz képmását 
kiállító mutatványos hely; az alakok ruházata is 
élet- és korhű. A leghíresebb ~ Londonban talál
ható, M. Tussaud-» ~a néven.
panoráma
1. táj teljes, töretlen látványa (amelyet nem zavar 
hegy, épület, fa). 2. átv. teljes szélességű kép (pl. 
egy tört. korszakról), (gör.)
pánszlávizmus
romantikus-reakciós irányzat, amely vmennyi 
szláv nép azonosságát s politikai összefogásuk 
szükségességét hirdette a 19. sz. elején a legna
gyobb szláv állam, a cári birodalom irányításával. 
A cseh és az „illír” (horvát) ~ élesen magyarelle
nes is volt. 
panteizmus
1. vallási felfogás, amelyben az istenség minde

nüttjelen van, s a világ minden dolga tartalmazza 
az Istent. 2. minden istenség imádása (gör.)
Panthalassza
a triászkori Pangeát-» körülvevő egységes ős
óceán. (gör.)
pantheon
1. vmennyi istennek emelt templom (nehogy egy 
isten megsértődjék, amiért számára nincs szent
hely). 2. a római ~ : óriás kupolával fedett építé
szeti remekmű Hadrianus császár korából (130); 
609 óta keresztény templom. 3. a párizsi ~ : 1764- 
ben emelt templom, Franciaország nagyjainak 
temetkezési helye.
Pápai-Páriz Ferenc
(1649-1716) szótáríró, orvos; Erdély iskolái után 
Lipcsében orvosi s Heidelbergben bölcsészeti ta
nulmányokat végzett, Bázelben orvosi diplomát 
szerzett. Hazatérve a nagyenyedi kollégium taná
ra lett; bevezette az orvosi tudomány oktatását, 
korszerű tankönyvet is írt hozzá. Nagy műve volt 
a lat.-magy. szótár, amelynek végét-már világta
lanul - feleségének mondta tollba, 
paper tape
[péjpör tép] sz.tech. papírszalag, lyukszalag-».
Pap Károly
(1897-1944) író, rabbik leszármazottja; hadnagy 
volt az első világháborúban, majd a Vörös Hadse
regben harcolt; 1919 után börtönt szenvedett, utá
na emigrált. Hazatérve 1926-tól az Est-lapok mun
katársa, s regények, elbeszélések írója. Témáit 
főleg a zsidóság sorsából merítette, sajátos, szin
te már tudathasadásos meghasonlottsággal s 
erőteljes, egyéni stílussal. A fasizmus áldozata 
lett.
parabola
1. geom. kúpszelet; görbe, amely akkor keletke
zik, ha kúpot palástjával párhuzamosan metszünk 
síkkal ; minden pontja egyenlő távolságra van egy 
ponttól és egy azon kívüli egyenestől. 2. példázat, 
(gör.)
parabolaantenna
műsz. többnyire forgásparaboloid alakú vissza
verő felülettel rendelkező antenna, melynek fó
kuszpontjából az összegyűjtött elektromágneses 
hullámok erre alkalmas eszközzel elvezethetők. 
A (hullámhossztól függően) relatív nagy méretei
ből adódóan inkább csak az SHF-», esetleg még 
az UHF-» frekvenciasávban használatos. A mű
holdas műsorszórásban az általa elérhető jó jel
szint miatt alkalmazzák.
Paracelsus
[-zusz] eredeti nevén von Hohenheim [fon] (kb. 
1493-1541) svájci orvosprofesszor; noha a böl
csek kövének-» keresésére is nagy erőfeszítést 
tett, kiváló orvosi módszereket dolgozott ki, és 
sokak szerint a modern gyógyszertan megalapo
zója.
paradigma
fn. 1. minta, példa. 2. bizonyításra használt példa, 
(gör.)



paradoxon
fn. 1. állítás, amely igaz lehet, bár két ellentmon
dó tételt tartalmaz, pl. „lassan járj, tovább érsz”.
2. állítás, amely hamis, mert ellentmondó tétele
ket tartalmaz, (gór.)
paraffinok
az alkánok-* régebbi elnevezése, (lat.)
parafrázis
tkp. „körülírás". 1. értelmező átírása (egy szöve
gé vagy kifejezésé). 2. szabad átírás. 3. zene: egy 
dallam díszített átírása, ismétlése, (gör.)
paragon
a kiválóság, tökéletesség mintája, modellje, 
(gör.)
paragrafus
1. együvé tartózó mondatok csoportja. 2. jog. tör
vényszövegek cikkelye, törvénycikk, (gör.)
parainesis
[-nészisz) vkihez intézett ajánló, tanácsadó, taní
tó beszéd (átv. írás is), (gör.)
paralelepipedon
paralelogramma alapú hasáb.
paralelogramma
olyan négyszög, amelynek két-két szemközti ol
dala párhuzamos.
parallaxis
1. két pontból szemlélt tárgy képének különbsége.
2. a két irány közti szög nagysága, (gör.)
paraméteres egyenlet
olyan egyenlet, amelyben több változó szerepel, 
de ezek nem mindegyikét tekintjük ismeretlen
nek, hanem egyet (vagy többet) ún. paraméter
ként kezelünk. így az egyenlet megoldásában a 
paraméter is szerepel, 
paranoia
lelki betegség, amely képzelődésekkel, rögesz
mékkel, üldözés érzésének a mániájával jár. 
(gör.)
paraszimpatikus hatás
a paraszimpatikus rendszer-* körülírt jellegű, 
egy időben csak egyetlen vagy néhány szervre 
való hatása. Ellentétes a szimpatikus hatással-*. 
(A szív működése lassul, a vázizmok erei szűkül
nek, a hörgőcskék szűkülnek, a pupilla szűkül, az 
anyagcsere-folyamatokban fokozódnak az építő
folyamatok, a bélcsatorna perisztaltikája gyor
sul.)
paraszimpatikus rendszer
a vegetatív idegrendszernek-* a szervezet ener
giáit tartalékoló, a szimpatikus rendszerrel-* el
lentétes hatású része (paraszimpatikus hatás-*). 
A - kivezető szárai az agyalapról, vmint a ke
resztcsonti gerincvelőből indulnak ki. 
parathormon
a mellékpajzsmirigy-* hormonja, mely emeli a 
vér és a szövetközti folyadék kalciumszintjét, fo
kozza a csontok kalciumleadását.
páratlan függvény
az f valós függvény páratlan, ha tetszőleges 
X e D,-re - x e D, és f( - x) = - f(x).

parazita
élősködő, heterotróf táplálkozású élőlény, mely 
szerves anyagait vmely élő gazdaszervezetből 
nyeri. (Peronoszpóra, aranka, kórokozó baktériu
mok stb.)
parazita elemek
műsz. a Yagi-antennáknál-* a reflektor(ok) és a 
direktor(ok) gyűjtőneve. Hatásukra javulnak az 
antenna jellemzői: irányítottsága nő, s nagyobb 
lesz a levehető jelfeszültség is.
parazita tápláléklánc
olyan, a populációk-* közötti táplálkozási kap
csolatsor, mely parazita élőlények között alakul 
ki. (Meleg vérű növényevő-parazita atkák-para- 
zita ostorosok-parazita baktériumok-bakteriofá- 
gok.) A szerves anyag tömege és a testméret 
szintről szintre csökken, az egyedszám pedig nö
vekszik, 
parazitizmus
élősködés, két populáció-* közötti olyan kapcso
lat, ahol az egyik élősködik a másikon, vagyis az 
egyik számára előnyös, a másik számára hátrá
nyos. Pl. az élősködő baktériumok és gombák 
kapcsolata gazdaszervezeteikkel, 
parazol
rég. napernyő, (ol.)
párbaj
az istenítéletből-* kialakult forma nézeteltérések 
eldöntésére, majd jobbára sértések megtorlásá
ra. Szabályait -kódex tartalmazta; a résztvevők
nek két-két segédjük volt, akik a résztvevők he
lyett (ezek nem beszélhettek egymással) megbe
szélték a feltételeket. A -okát karddal vagy 
-pisztolyokkal vívták, rendszerint „első vérig”, 
de azért nem voltak ritkák a halálos végű -ok 
sem.
párbeszédes videotex
az információk átvitele kétirányú, a felhasználó a 
rendszerben általa elérhető adatbázisokat párbe
szédes formában kérdezheti le, vagy ilyen módon 
áruvásárlást, helyfoglalást, jegyvételt stb. eszkö
zölhet.
parciális nyomás
a gázelegyekben az a nyomás, amit az elegy 
vmely összetevője kifejtene, ha a teret egyedül 
töltené ki. A légzési gázok cseréjének mozgatója 
az oxigénnek és a széndioxidnak a tüdő légteré
ben és a vérben, ill. a vérben és a szövetekben 
megnyilvánuló - különbsége. A légzési gázok a 
különbség kiegyenlítődésének irányában halad
nak, 
pardon
1. bocsánat! (elnézést kérő mondás). 2. rég. ke
gyelem. (fr.)
párhuzamosságtartás
egy geometriai transzformációnak olyan tulaj
donsága, hogy párhuzamos egyenesek képei is 
párhuzamosak lesznek.
Parisz
a trójai király, Priamosz fia a trójai mondakörben.
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Aphrodité, akit egy versenyen a legszebbnek ítélt 
az istennők közt, segítette a szép Heléna elrablá
sában. Ebből támadt a trójai háború s a város 
pusztulása.
párizsi békék
a második világháborút lezáró békeszerződések; 
aláírásuk ideje 1947. február 10. Általában a há
ború előtti határokat erősítette meg, kisebb kiiga
zításokkal a SZU, Jugoszlávia, Görögország, 
Csehszlovákia javára. Előírták a nyelvi, vallási és 
nemi egyenlőséget, az emberi jogok megtartását, 
a fasizmus üldözését. Németországgal azonban 
későbbre halasztották a békekötést, 
párkeltés
olyan folyamat, melynek során nagy energiájú 
elektromágneses sugárzásból-» részecske-anti- 
részecsképár keletkezik. Lényegét tekintve a 
megsemmisülési sugárzás fordított folyamata.
parlament
fn. tkp. „beszélő hely”. 1. a középkorban rendi 
tanácskozó testület Franciaországban és Angliá
ban. 2. 1265-től az ang. ~ben, 1302-től a franciá
ban is részt vesznek a polgárság képviselői. 3. az 
ang. forradalom óta Angliában, majd ennek min
tájára máshol is választott, teljhatalmú törvény
hozó testület, (fr.) 
parlamenter
az ellenséges sereghez tárgyalásra küldött kato
na, aki (rendszerint fehér zászlóval) jelzi megbí
zatását, és ősi szokás szerint bántatlanságot él
vez küldetése idejére.
parnasszisták
fr. költői irányzat a múlt sz. második felében, 
amely szerint a költészet feladata nem az élet 
harcainak művészi befolyásolása, hanem a nagy 
műgonddal, tökéletes formában megírt, eszményi 
szépségű költemény.
Parnasszosz
1. 2400 m magas hegy Görögországban, Delphoi 
közelében, amely az ókorban Apollon istennek és 
a múzsáknak volt szentelve. 2. átv. a költők he
gye, amely csúcsának elérése a költők célja.
paródia
1. irod. komoly írásmű humoros utánzása, követ
ve az eredeti formáját, de a képtelenségig kifor
gatva értelmét. 2. vmely dolog, esemény gúnyos 
utánzása, (gór.)
párolgás
-♦folyadék halmazállapot
párolgáshő
adott hőmérsékleten és nyomáson egységnyi tö
megű folyadék elpárolgásához szükséges ener
gia.
párologtatás
a levelek vízleadása a gázcserenyílásokon-» ke
resztül, melynek hatására a növény szállítószö
vet-rendszerében szívóerő keletkezik. Lényegé
ben a ~ teszi lehetővé a növények folyamatos 
vízfelvételét, vmint a víz és a benne lévő ionok 
feljutását a gyökérből a növény többi részébe.

párologtatás nyomán keletkező szívóerő
a szállítószövet-rendszer faelemeiben a levelek 
felé érvényesülő szívóhatás, mely abból adódik, 
hogy a levél sejtjei víztartalmuk egy részét elpá- 
rolgatják, ezért ozmotikus nyomásuk nagyobb 
lesz, mint a környező sejteké. A p. összefüggő 
vízoszlopot hoz létre a faelemekben. Vízmozgató 
hatása sokszorosan meghaladja a gyökérnyomá
sét-».
páros függvény
az f valós függvény páros, ha tetszőleges x e Df-re 
-X e D, és f(x) = f( x).
Parragi György
(1902-1963) újságíró; iskolái után a Sopron vár
megye c. lap munkatársa, 1925-től szerkesztője 
lett. 1938-tól a budapesti Mai Nap és Magyar 
Nemzet munkatársa; a ném. befolyás ellen emelt 
szót írásaiban, s a Történelmi Emlékbizottság 
munkájában is részt vett. A ném.-ek elhurcolták. 
1945 után a Magyar Nemzet szerkesztője, kisgaz
da- majd Balogh-párti képviselő, az Elnöki Ta
nács tagja.
Parthenon
tkp. pártás (= szűz): Athéné istennő mellékneve; 
az athéni Akropoliszban Pheidiász-» által épített 
temploma is ezt a nevet viseli.
parthus
ókori iráni lovasnomád nép a Kaszpi-tengertől 
keletre; i. e. 250 körül alapított államuk Iránt, 
majd 141-ben Mezopotámiát is elfoglalja a Szele- 
ukidáktól, s a ~ Arszakida-dinasztia évszázado
kig veszélyezteti és fosztogatja a határos tarto
mányokat, i. e. 66-tól a római provinciákat. Biro
dalmukat végül a perzsa Szászánidák-» döntöt
ték meg i. sz. 226-ban. 
partitúra
sokszólamú zenemű kottája, amelyben az egyes 
szólamok ütemről ütemre egymás alá kerülnek, 
s így egy ütem minden szólama együtt olvasható, 
(ol.)
Partium
[-cium] részek: Erdély északi és nyugati szegé
lyén a középkori Zaránd, Közép-Szol nők és 
Kraszna vármegye, valamint Kővár vidéke, amely 
a középkorban nem tartozott az erdélyi vajdaság
hoz, de a 16-18. sz.-ban az erdélyi fejedelmek 
mint „Magyarország részeinek urai" kormányoz
ták őket. 1877 után a környező megyékbe bekebe
lezték területüket, (lat.)
PASCAL
sz.tech. 1. a matematikus Blaise Pascalról elne
vezett, magas szintű, strukturált programnyelv, 
általános célokra. 2. Program Appliqué à la Se
lection et la Compilation Automatique de la Lité- 
rature: [apliké á la szelekszión e la kompilaszión 
otomatik dö la litératür] fr. interdiszciplináris 
adatbázis nevéből képzett betűszó.
Pascal, Blaise
(1623-1662) kiváló francia matematikus, fizikus. 
Módszert adott a binomiális együtthatók kiszámí-
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tására. ~ ról nevezték el az Sl mértékrendszer
ben a nyomás egységét. Nevét a hidrosztatikában 
a ~ törvény, geometriában a ~ tétel, matemati
kában a ~ háromszög őrzi.
Pascal-háromszög
a következő, pozitív egész számokból képzett há
romszögalakú táblázatot Pascal-háromszögnek 
nevezzük:

1
1 1 

1 2 1 
13 3 1 

1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

A táblázat képzési szabálya a következő : az első 
sor egy 1-ből áll, minden további sor eggyel több 
számot tartalmaz, mint az előző sor, 1-gyel kez
dődik és végződik, a további elemek pedig az 
előző sor két szomszédos elemének összegeként 
adódnak. A Pascal-háromszög n-edik sorának k-

adik eleme éppen az binomiális együttható.

Pascal-törvény
folyadékra vagy gázra ható, külső felületi erő-* 
által létrehozott nyomás-* a folyadékban vagy 
gázban minden irányban gyengítetlenül tovater
jed.
passió ,
szenvedés; Jézus Krisztus szenvedéseinek leírá
sa vagy eljátszása; ->misztériumjáték. (lat.)
passzát
szél, amely a 30. szélességi kör tájékától az 
Egyenlítő felé fúj ; az északi földgömbön északke
leti, a délin pedig délkeleti irányú. Egyenletes és 
állandó: a vitorláshajók fő hajtószele.
passzió
1. szenvedés. 2. szenvedély, szórakozás, „hob- 
bi”. (lat.)
passzív immunizálás
orvosi, állatorvosi módszer. Állatok aktív immuni
zálásával -*nyert ellenanyagok bevitele az em
ber vagy az állatok szervezetébe. Például a teta
nuszoltás.
passzív transzport
a transzportfolyamatoknak—* az anyagcserétől 
energiát nem igénylő fajtái. A membrán ~folya
matai estében az anyagok a membrán két oldalán 
fennálló koncentrációkülönbségtől, fiz.-i tulajdon
ságaiktól és a hártya szerkezetétől függő sebes
séggel hatolnak át. A legfontosabb ~folyamatok 
az ozmózis-* és a diffúzió-*.
Pasteur-intézet
fertőző betegségek, mindenekelőtt a veszettség 
oltással történő megelőzésével foglalkozó intéz
mény; az első ~ Párizsban, közadakozásból 
épült.

Pasteur, Louis
[pásztor lui] (1822-1895) francia vegyész, a mik
robiológia megalapítója. Végérvényesen meg
döntötte az életerő tanát. Felfedezte, hogy az er
jedést mikroorganizmusok okozzák. Kidolgozta a 
szerves anyagokat tartalmazó folyadékok meg
romlását késleltető hőkezelési eljárást (pasztöri
zálás). Az élelmiszervegyészettől a borászaton át 
a fertőző betegségek gyógyításáig számos felfe
dezés fűződik a nevéhez. Kidolgozta a betegsé
gek csíraelméletét (a betegségeket a beteg em
berekről az egészségesekre terjedő mikroorga
nizmusok okozzák). 1871-ben a porosz—francia 
háború idején keresztülvitte, hogy az orvosok 
használat előtt kötelesek legyenek kifőzni a mű
szereiket, és gőzzel csírátalanítani a kötszerei
ket. A múlt század nyolcvanas éveiben Jenner-* 
himlő elleni vakcinájának mintájára elkészítette a 
juhok lépfenéje, a baromfipestis és a veszettség 
elleni szérumot.
Paszkevics, Ivan Fjodorovics
(1782-1856) gróf (1828-tól), orosz hadvezér;
I. Miklós cár bizalmas köréhez tartozott. 1830/31- 
ben a lengyel felkelést leverő cári sereg parancs
noka; 1849-ben a magyar szabadságharc leverő
je; a krími háborúban a dunai, majd az egész 
nyugati határvédő hadsereg parancsnoka volt. 
Paszternák, Borisz Leonyidovics 
(1890-1960) orosz regényíró. Doktor Zsivágó c. 
regénye (1957) az orosz értelmiség sorsáról a 
forradalomban csak a 80-as években jutott el Ke
let-Európába, hozzánk is. 
pásztoréi
a pásztori életből vett tárgyú színmű, költemény, 
festmény, (lat.)
pasztörizálás
-^Pasteur, Louis.
Pataki Ferenc
(1892-1944) a munkásmozgalom kiváló harcosa;
1915-ben orosz fogságba esett, s a forradalom 
után a Vörös Gárda tagja, magy. hadifogoly-lapok 
szerkesztője, majd különböző magas beosztások
ban dolgozott 1943-ig; ekkor partizánként ejtőer
nyővel leszállva először Kárpátalján, majd Buda
pesten partizánosztagot szervezett. 1944-ben el
fogták, s a nyilas puccs után Sopronban agyonlőt
ték.
Pataki István
(1914-1944) vasmunkás, a munkásmozgalom ki
emelkedő harcosa; a Magyar Acélárugyár ificso
portját vezette 1942-ig, majd a csepeli vasműben 
szervezett kommunista csoportokat. A nyilas 
puccs után Bajcsy-Zsilinszkyvel egy időben tar
tóztatták le, s Sopronkőhidán Kreutz Róberttel, 
Pesti Barnabással együtt kivégezték, 
pátens
tkp. nyílt levél 1. uralkodók által kibocsátott nyílt 
rendelet, törvény. 2. személyek vagy közösségek 
(pl. városok vagy céhek) számára adott kiváltság- 
levél. (lat.)
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pater familias
[familiász] fn. családapa; a római jog szerint telj
hatalommal rendelkezett egész családja felett, 
feleségét s gyermekeit beleértve. Ő áldozott a 
házi isteneknek, s halála után megőrizték viasz 
képmását, (lat.) 
páternoszter
1. a Miatyánk lat. szövegének első szavai. 2. sze
mélyfelvonó, amelynek fülkéi úgy vannak kötelük
re felfűzve, mint a rózsafűzér szemei (amelyekkel 
a Miatyánk mondását számolják).
patetikus
szenvedélyes, lendületes, nagyot véghezvinni 
akaró, magával ragadó beszéd, alkotás, (gör.)
patina
zöldes színű rézvegyület, amely réz- és bronz
tárgyak felületén tetszetős bevonatot alkot, 
s a további korróziót akadályozza. Kialakulá
sához idő kell, de mesterségesen is elő lehet 
állítani, 
patológia
a szervezetnek a normális állapottól való eltéré
seivel foglalkozó orvosi terület, (gör.)
Pató Pál
(7-1855) Szőgyén község jegyzője, Esztergom 
vármegye alszolgabírája volt, Petőfi róla mintázta 
versének hősét, a tunya, semmittevő kisnemes 
alakját.
pátosz
együttérzést, szenvedélyt kiváltó emelkedettség, 
lendület szónoklatban, költeményben vagy más 
irodalmi műfajban, (gör.)
patriarcha
1. a család, nemzetség vezetője. 2. nagycsaládot 
vezető apa/nagyapa. 3. (a Bibliában) Ábrahám, 
Izsák és Jákob, az ősszülők. 4. a korai keresztény 
egyházban: rangban a püspökök felett álló né
hány főpap.(gör.) 
patrícius
fn. Róma ősi családjai vmelyikének tagja. Erede
tileg csak a ~ok rendelkeztek földbirtokkal és 
politikai jogokkal, s ők töltötték be a városi s a 
vallási tisztségeket. Tilos volt viszont a várostól 
földbérletet szerezniük vagy pénzügyietekkel, ke
reskedelemmel foglalkozniuk, (lat.)
Patrick
[-ik] szent (kb. 389-kb. 461); szerzetes, az írek 
apostola, püspök. Térítő munkája nyomán létre
jön az ír egyház, továbbá az írországi kolostorok 
hálózata, amelyekben buzgón másolták az antik
vitás kéziratos hagyatékát, 
patrilokális
olyan házasság, amelyben a házastársak az apa 
közösségében telepednek le. (lat.)
Patyomkin cirkáló
az orosz fekete-tengeri flotta hajója, amelynek 
matrózai 1905. június 14-én fellázadtak. A lázadás 
híre az első orosz forradalom-» erejét terjesztet
te, és nemzetközi érdeklődést keltett. Mo.-on a ~ 
ide érkezett matrózai agitáltak a forradalom érde

kében; Kiss József híres versben foglalt állást a 
lázadó matrózok mellett. Szergej Eizenstein vi
lághírű Patyomkin cirkáló c. filmje is erről az 
eseményről szól.
Paulay Ede
(1836-1894) színigazgató, rendező; papnak szán
ták, de színésznek állt. 1860-tól a kolozsvári, 
1863-tól a pesti Nemzeti Színház tagja lett. 1877- 
től főrendező, 1878-tól a színház igazgatója. 
A Színitanodának aligazgatója, a Színművészeti 
Akadémiának 1893-tól első igazgatója volt. 
A klasszikusokat, de a korabeli fr. és más drámá
kat is műsorra tűzte, pártolta a magy. drámákat 
is.
Pauler Ákos
(1876-1933) filozófus; itthon, majd Párizsban és 
Lipcsében tanult, s 1902-től oktatott, 1912-ben Ko
lozsvárott, 1915-ben Budapesten a filozófia pro
fesszora lett. Bölcsészek nemzedékei általa is
merkedtek meg a filozófiával; széles műveltségű 
tanár, a hagyományos katolikus bölcselet híve 
volt. Értékes filozófiatörténeti dolgozatokat alko
tott.
Pauli-féle elv
mikrofizikai rendszerben (atom, molekula, kris
tály stb.) az elektronok-* a lényegesen különbö
ző-» állapotokat töltik be úgy, hogy minden álla
potba legfeljebb két elektron kerülhet, s ezeknek 
a spinje-» ellentétes. Ennek az általános elvnek 
speciális esete az egyetlen atomra vonatkozó ~, 
amely szerint egy atom elektronjai között nem 
lehet két olyan, melyeknek mind a négy kvantum
száma-* megegyezik.
Pauli, Wolfgang
(1900-1958) kiváló osztrák elméleti fizikus. Nevét 
a róla elnevezett kizárási elv felismerése tette 
ismertté (1925). 1930-ban a béta-bomlás-» vizs
gálata során megjósolta a neutrínó-» létezését, 
amelyet csak 1955-ben sikerült kísérletileg is 
megtalálni.
Pauling, Linus
(sz. 1901) amerikai vegyész. Röntgendiffrakció és 
modellépítés segítségével felderítette a fehérjék 
szerkezetét. Háborúellenes tevékenységéért 
1962-ben Nobel-békedíjban részesült.
pauper
mn. szegény, nyomorult; fn. szegény ember, (lat.)
Pavlov, Ivan Petrovics
(1849-1936) orosz-szovjet élettantudós. 1890-től a 
pétervári Orvosi Sebészeti Akadémia gyógyszer
tani, majd 1895-től élettani professzora lett. Az
1900-as évek elejétől a magasabb rendű idegmű
ködést tanulmányozta. A feltételes reflexek-» ku
tatása, az érzékelő rendszerek (analizátorok-*) 
feltárása, az első és második jelzőrendszer-* 
tana, a gátlások-* kialakulásának és biológiai 
jelentőségének tanulmányozása fűződik a nevé
hez, 
pax
béke. (lat.)
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Pazmanaeum
Pázmány Péter által szervezett papnevelő intézet 
Bécsben.
Pázmány Péter
(1570-1637) esztergomi érsek; diákkorában kato- 
lizált, majd 1587-ben belépett a jezsuita rendbe. 
Kolozsvárott, Krakkóban, Bécsben, Rómában ta
nult. 1607-ben került Esztergomba, pápai enge
déllyel világi pappá lett, s 1616-ban esztergomi 
érsek. Mint az ellenreformáció hazai lelke, szá
mos katolikus intézményt alapított, köztük a nagy- 
szombati egy.-et. Hitvitázóként is kiváló volt.
PCB
(= Printed Circuit Board) [printid szőkít bőd] 
műsz. nyomtatott áramköri-» kártya.
Pearl Harbour
[pori harbör] kikötő Hawaii szigetén; 1941. de
cember 7-én a japán flotta és légierő ott támadta 
meg váratlanul az Egyesült Államok csendes
óceáni hajóhadát, s legtöbb egységét megsemmi
sítette. Erre az orvtámadásra Amerika azonnali 
hadüzenettel válaszolt, s hadat üzent Japán szö
vetségeseinek, Hitlernek és Mussolininak is. A ~ i 
támadás így fordulópont lett a második világhábo
rú menetében.
Péchi Simon
[-esi] (1565 után-1642 körül) erdélyi kancellár; a 
kolozsvári unitárius kollégium diákja volt.
A szombatos tanok apostola nagy hatással volt 
rá. Bocskai idejében a kancellária tisztviselője, 
Bethlen Gábor uralkodásakor vezetője volt. 1621- 
től kegyvesztett lett, fogságot is szenvedett; ki
szabadulva birtokán élt, s szombatos könyveket 
írt; ezért 1638-ban újra fogságot szenvedett.
Pécsi Sándor
(1922-1972) színművész; Budapesten tanult, s
1945-től játszott, 1946-tól a Művész Színház, majd 
ennek megszűnte után a Madách Színház tagja
ként. Emlékezetes alakításait tökéletes átélés, 
sokszor derű és irónia jellemezte; 1948-tól sok 
film, tv-film és -játék is tanúskodott színészi ké
pességeiről, 
pedáns
kicsinyesen, fárasztóan pontos személy, (ol.)
pedantéria
túlságos rendszeretet, kicsinyes pontosság, (ol.)
pedoszféra
talajtakaró, amely a felszínen az időjárás, a víz és 
az élővilág együttes hatására alakul ki. (gór.)
Pegazus
görögösen Pégaszosz, a gör. mitológiában szár
nyas ló; ahhoz a forráshoz tartozott, amely a 
Medusza-» fejének levágásakor fakadt. Maga ~ 
is forrást fakasztott a Helikon hegyen, a Hippukré- 
né forrást. Ez hozta kapcsolatba a múzsákkal. 
Peidl Gyula
(1873-1943) szociáldemokrata politikus; mint 
nyomdászsegéd bejárta Európa több országát, 
majd a nyomdászok egyik vezetője, lapjuk: a 
Tipographia szerkesztője lett (1900-1918). A fo

gyasztási szövetkezet egyik alapítója is volt.
A Berinkey-kormányban miniszter volt, de a Ta
nácsköztársaság idején visszavonult; szakszer
vezeti kormányt alakított a Tanácsköztársaság 
bukása után, amely csak néhány napig létezett. 
Peiszisztratosz
(?-kb. i. e. 527) athéni türannosz-» ; mint a szegé
nyek pártfogója 560-tól - bár kétszer is lemondat
ták - képes volt uralmát megtartani. Megnövelte 
Athén hatalmát, csökkentette az adót, s nagysze
rű középületeket emeltetett. Halála után fiai: Hip- 
parkhosz és Hippiasz gyakorolták a türannoszi 
hatalmat, de Hipparkhoszt 514-ben megölték a 
„zsarnokölők”, Hippiászt elűzték az athéniak, 
pejoratív
rosszalló, elítélő értelmű, vagy ilyen értelemmel 
árnyalt jelentésű kifejezés, (lat.)
Pékár Gyula
(1867-1937) író, kultúrpolitikus; Bécsben és Pá
rizsban tanult, de a jog helyett inkább irodalom
mal foglalkozott. A Tanácsköztársaság idején az 
ellenforradalomhoz csatlakozott, utána államtit
kár, tárca nélküli miniszter, társadalmi egyletek 
(pl. a Turáni Társaság) tagja stb., a hivatalos 
irodalom reprezentánsa, 
pekingi ember 
-»homo erectus, 
peloponnészoszi szövetség 
Spárta vezetésével alakult szövetség az i. e. 5. 
sz.-ban az Athén által irányított déloszi szövet
ség-» hatalmának korlátozására; egyben a gör. 
arisztokratikus irányzat képviselője az Athén ve
zette demokratikus irányzattal szemben, 
penates
fn., tbsz. [-tész] házi istenek a rómaiaknál, akik a 
ház lakóira vigyáztak; oltáruk a házitűzhely mel
lett volt, ott áldozott a pater familias-» tiszteletük
re ételáldozatot, (lat.)
Pénelopé
Odüsszeusz felesége a gör. regékben; férjéhez, 
annak húszéves távolléte alatt, hű maradt, s ké
rőit azzal biztatta, hogy választ közülük férjet, 
amint készen lesz a szövőszékén lévő szövettel. 
Amit azonban nappal szőtt, azt éjjel furfangosan 
lebontotta, így kivárva a hős férj hazaérkezését, 
pengő
1927-ben bevezetett pénznem. Eredeti tiszta 
ezüsttartalma 3,2 g, a háború utáni inflációban 
azonban teljesen elértéktelenedett. Váltópénze a 
fillér volt: 1 P = 100 fillér.
pengő pénz
vert, általában ezüstpénz, szemben a papírra 
nyomtatott váltópénzzel-».
penitencia
vezeklés (amelyet a pap ró a gyónóra), (lat.)
penna
toll, írótólI. (lat.)
Penn, William
[viljem] (1644-1718) ang. kvéker-» prédikátor; hi
téért többször is börtönt szenvedett. 1683-ban a
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kincstártól engedélyt kapott amerikai területen 
gyarmat létesítésére: századmagával megalapí
totta a mai Pennsylvania államot (= ~ erdeje), 
a kvékerek központját. Az ott élő indiánokat tiszte
letben tartva jó viszonyt létesített velük. Több 
könyvet írt a kvéker hit terjesztésére, 
pentameter
„ötlábú vers": időmértékes vers, csak a hexame
terrel-» együtt használatos, mint -»disztichon. 
Négy teljes és két csonka láb alkotja: a teljesek 
daktilusok vagy spondeusok lehetnek, a 3. és 6. 
láb viszont egy hosszú szótagból s szünetből áll. 
E kettőt együtt számították egy lábnak, ezért „öt
lábú". A harmadik láb után erős sormetszet van. 
Példa: Nemzeti / nagylé/tünk // nagy teme/tője, 
Mo/hács. 
pénz
általános értékmérő eszköz.
pénzgazdálkodás
ebben a terméktöbbletet áruként, pénzért értéke
sítik, s a szükségleteket is pénzen vásárolt áruk
kal elégítik ki; a természetbeni szolgáltatásokat, 
adókat is pénzben! váltja fel.
pénzláb
a vert ezüst-, ill. aranypénzek belső értékét az 
határozta meg, hogy adott súlyú és finomságú 
fémből hány érmét vertek: ezt adta meg a ~. 
A súlyt fontban-», ill. márkában-» adták meg, a 
finomságot latban-», karátban-», ill. ezrelékben, 
peptidkötés
kém. az egyik aminosav-molekula aminocsoport- 
jasa másik karboxil-csoportja közti kötés; a ~ 
hozza létre az élő fehérjéket alkotó poiipeptidlán- 
cokat.
peptonok
a fehérjék részleges lebontásának különböző 
összetételű termékei, melyeket a táptalajokhoz 
adnak.
per
bíróság előtti eljárás, mely a polgárok személyi 
és vagyoni jogainak, valamint az állam és a jogi 
személyek vitáinak eldöntését szolgálja.
perctérfogat
a szív teljesítménye, melyet a két vérkör felé idő
egység alatt (1 perc) kiürített vér mennyiségével 
mérünk. A pulzustérfogat és a percenkénti pul
zusszám szorzata. Egészséges felnőtt embernél 
nyugalomban kb. 5 liter.
Perczel Mór
(1811-1899) P. Miklós - akinek nevelője Vörös
marty volt - bátyja, honvéd tábornok; a lengyel 
felkelés idején mint császári kadét át akart szökni 
a lengyelekhez, ezért bebörtönözték. A reformor
szággyűléseken radikális; 1848-ban a baloldal 
egyik vezetője. Az általa szervezett Zrínyi-sza
badcsapat Ozoránál győzött a császáriakon; no
vemberben tábornok, tavasszal hadtestparancs
nok lett. A bukás után emigrált, 1867 után hazatér
ve Deák-párti volt.

perdita
tkp. „elveszett, pokolra jutott"; rég. érzelgős kife
jezés a prostituált-» nőkre, (lat.)
perdület
egy pontszerű test adott pontra vonatkoztatott 
perdülete a test -»lendületének és az adott pont 
lendületvektor-egyenestől mért távolságának (a 
lendületvektor karjának) szorzata. Vektormennyi
ség, melynek iránya merőleges arra a síkra, ame
lyet az adott pont és a lendületvektor meghatároz
nak. Tulajdonképpen az adott pontból a testhez 
húzott helyvektor és a test lendületvektorának 
vektoriális szorzata-».
Perényi Imre
(7-1519) nádor (1504-1519); Mátyástól megkapta 
hűtlen apja birtokait 1471 után, később II. Ulászló
nak is hű embere volt, viselte a horvát bán és az 
országos főkapitány címét is; szerepe volt az 
Ulászló és Miksa császár közti megállapodás lét
rehozásában, amiért újabb birtokokat, Miksától a 
birodalmi herceg címét kapta. Egyik fia, P. Ferenc 
váradi püspök Mohácsnál esett el.
Perényi Zsigmond
br. (1783-1849) függetlenségi politikus; a reform
korban a főrendi ellenzék egyik kimagasló alakja, 
kir. tanácsos, főispán. 1848-ban a felsőház elnö
ke, a Honvédelmi Bizottmány tagja, 1849-ben a 
hétszemélyes tábla elnöke. A világosi fegyverle
tétel után az osztrákok halálra ítélték, és Pesten 
kivégezték, 
pergamen
rendszerint kecske- vagy juhbőr, amelyet külön
leges cserzéssel egészen simára készítenek ki, 
majd megfelelő alakra vágnak, és írásra használ
nak. Az ókorban a ~ csíkokat összevarrva teker
cseket készítettek, s ezekre írták a műveket; a 
középkorban a kódexek-» könyvformájúak. ~ bői 
okleveleket is készítettek. Nevét Pergamon kis- 
ázsiai városéból képezték; itt készítettek először 
~t.
periféria
1. a külső kerülete vminek. 2. átv. a központtól 
távolabbi részek. 3. műsz. sz.tech. a számító
gép-» központi egységével (a CPU-val-») össze
kapcsolt, azzal együttműködő egység neve, 
amely kísebb-nagyobb önállósággal is rendelke
zik. Megkülönböztetünk ki- és beviteli, vmint ki-, 
ill. bevitelre egyaránt alkalmas egységeket. Pl.: 
kiviteli: nyomtató, plotter-» stb., beviteli: botkor
mány, billentyűzet stb., be- és kiviteli: adatmag
nó, lemezegység stb. (gör.)
Periklész
(i. e. kb. 498-429) athéni államférfi; népszerű poli
tikája és szónoki tudása 30 évre a legbefolyáso
sabb politikussá tette. Kormányzása Athén hatal
mának tetőfokát jelentette; nagyszerű középüle
tek stb. emeléséről is gondoskodott. Ekkor épül 
az Akropolisz-», benne a Parthenon-» ; Szophok- 
lész-» és Euripidész-» fellépése is az általa irá-



nyitott időszakra esett. 429-ben a nagy pestisjár
ványban halt meg.
periodikus függvény
az f valós függvény periodikus, ha van olyan p>0 
valós szám, amelyre teljesül a következő: tetsző
leges X e Df-re p + x e Df és f(x) = f(x + p).
periodikus mozgás
olyan mozgás, amelynek során a mozgó test pil
lanatnyi helyzetéből kiindulva, bizonyos idő múl
va újra visszajut ugyanoda, majd mozgása során 
ez ismétlődik szabályos időközönként.
periódus
1. időtartam. 2. rendszeresen visszatérő jelenség 
által meghatározott időszakasz, pl. a Hold ~a 
(újholdtól újholdig). 3. a versszak 2-3 soros alegy
sége. 4. körmondat. 5. zeneszám 8 ütemes, két 
részből álló egysége. 6. váltóáram egy teljes rez
gése. (gör.) 
periódusidő
az a legrövidebb idő, amely a -»periodikus moz
gást végző test két azonos mozgásállapota között 
eltelik.
periódusos rendszer
az elemek olyan rendezése, amelyben a hasonló 
tulajdonságú elemek azonos csoportba, oszlopba 
kerülnek. Felfedezője, Dmitrij Mengyelejev (1869) 
sejtette, azóta bebizonyosult, hogy a szabályos 
rendszer alapja az atomok szerkezete, különösen 
a hasonló tulajdonságú elemek vegyértékhéjá
nak-» azonos szerkezete, 
perioikosz
fn. Spárta körül lakó, kézműves foglalkozású, jog
fosztott félszabad, alávetett népesség, (gör.)
perisztaltikus mozgás
a férgek hosszanti és körkörös simaizomszöveté
nek működéséből adódó féregszerű mozgás. A ~ 
jellemző a bélcsatorna működésére is, ez továb
bítja a nyelőcsőben a falatot, a vékony- és vastag
bélben pedig a béltartalmat, 
perjel
elöljáró; egyházi-lat. kifejezés a lat. prior szó 
alapján.
perköltség
mindaz a költség, ami a felek célszerű és jóhisze
mű pervitelével merül fel (pl. szakértői díj, ügyvé
di költség).
perm
—►óidő : 285-235 millió évvel ezelőtti földtörténeti 
időszak, a szárazföldi hüllők kifejlődésének kora.
permanens mágnes
állandó mágnes-».
perméabilités
1. áteresztőképesség. A biológiában igen nagy 
jelentőségű a membránok ~ a, mert ez teszi lehe
tővé az általuk határoltak és a környezet közti 
anyagcserét. 2. (fiz.) mágneses viselkedés jel
lemzésére használt fogalom, -»relatív perméabi
lités, -»abszolút perméabilités, 
permutáció
ha adott n elem: a„a2......an (másképpen mond

va egy n elemű halmaz), akkor ezek egy lehetsé
ges sorrendjét (az n elemű halmaz egy rendezé
sét) az adott n elem egy permutációjának nevez
zük. Például az 1, 2, 3 elemek egy lehetséges 
permutációja: 3, 1, 2. Igazolható, hogy n elem 
összes különböző permutációinak száma n !. 
Perón, Juan Domingo
[huan vagy zsuan] (1895-1974) argentin politikus, 
diktátor (1946-1955), majd köztársasági elnök 
(1973-1974). Paternalista politikája népszerű volt; 
halála után gyenge képességű második felesé
gét, Maria Estella P.-t (Isabelita) választották el
nökké (1974-1976). 
perpetuum mobile
(örökmozgó). 1. elsőfajú ~ : olyan elképzelt gép, 
amely energia felhasználása nélkül végezne 
munkát. Az energiamegmaradás törvénye értel
mében nem valósítható meg 2. másodfajú ~ : 
olyan feltételezett gép, amely a környezetből ál
landóan hőt vonna el, és azzal egyenértékű mun
kát termelne, miközben semmi más változás nem 
lépne fel. Az ilyen gép nem lenne ellentétben az 
energiamegmaradás törvényével, a termodina
mika második főtétele szerint azonban ilyen gép 
sem létezhet, 
persona grata - non grata 
elfogadott - el nem fogadott személy; a diplomá
ciai gyakorlatban egyik hatalomnak a másikhoz 
küldött követe (vagy a követség diplomáciai mun
katársa), ha elfogadják személyét, persona grata 
lesz. Ha azonban megbízatásával ellentétes tevé
kenységen érik, persona non gratá-vá nyilvánít
ják, ami egyet jelent kiutasításával, (lat.) 
perspektíva
távlat. 1. esemény, helyzet távlatai, kilátásai, tá
volabbi összefüggései. 2. ábrázoláson, festészet
ben a távlat bemutatása (főleg azon látszat révén, 
hogy a tőlünk távolodó párhuzamosok a végtelen
ben találkozni látszanak, vmint a távolság ködé
nek jelzésével). 3. rég.távcső (lat.)
Perszephoné
a gör. mitológiában Démétér istennő lánya, akit 
az alvilág istene, Hádész elrabolt, és az alvilágba 
hurcolt. Az anya kérésére azonban Zeusz megen
gedte, hogy az év felét anyjával, másik felét az 
alvilágban töltse.
Perszeusz
a gör. mitológiában Danaé-» Zeusztól született 
fia; születése uán Danaé apja kitette mindkettőjü
ket a tenger vizére. Megmentőjük, Polüdektész 
azonban anyját szolgasorban tartotta, az ifjútól 
pedig szabadulni akart; mikor megnőtt, azt kíván
ta tőle, hogy a Medusza-» fejét hozza el. ~ telje
sítette e feladatot, de a fejjel Polüdektészt és 
udvarát kővé változtatta, 
perszóna
1. személy, személyiség. 2. nőszemély, (lat., ere
detileg jellemábrázoló színészi maszk.)
perszonálunió
a közös uralkodó személyére szorítkozó kapcso

lat k<
mást
mán)
perúj
előfe
a pei
dott í
de m
perzi
ókori
délre
(558-
tiát, (
ión-i
Birot
tóttá
s Na
men
pess
1. vil
lásál
sötél
el öté
Pest
[pes
veié
lekta
ban
az a
tatái
alap
Pest
(1921
ciao
каре
lená
kás
szál
lást.
dán
kivé
Pesl
Kos
kéts
köz<
га V
sét,
s a
köz>
pés:
-» F 

Pét;
[pét
híre
mec
júni
utár
Vicf
dés
élet

294



lat két ország között, ha mindkét országot egy
mástól függetlenül, saját törvényei alapján kor
mányozzák. (lat.)
perújítás
előfeltétele, hogy azok a körülmények, amelyek 
a perújítás alapjául szolgálnak, már a megtáma
dott ítélet meghozatalának idejében fennállottak, 
de nem voltak ismertek.
perzsa
ókori iráni nép a Perzsa-öböl partján, Elámtól 
délre. A médek-» uralmát megdöntő Kürosz-» 
(558-529) megalapította az Akhaimenida-dinasz- 
tiát, elfoglalta Elő-Ázsiát, Kis-Ázsiában Lídiát s az 
ión-» városállamokat, s 539-ben az Újbabilóniai 
Birodalmat. Fia 525-ben Egyiptomot is meghódí
totta. A ~ terjeszkedést a gör.-ök megállították, 
s Nagy Sándor-» 331-ben megdöntötte az Akhai- 
menida Birodalmat, 
pesszimizmus
1. világszemlélet, amely a viszonyok állandó rom
lását, az élet értelmetlenségét hirdeti. 2. a dolgok 
sötét oldalát, a nehézségeket és a hátrányokat 
előtérbe helyező természet, (lat.)
Pestalozzi, Johann Heinrich 
[pesztalocci] (1746-1827) svájci pedagógus, a ne
velésügy egyik kiválósága; gyermekszerető, lé
lektanilag megalapozott felfogása már saját korá
ban is nagy sikert aratott. A fr. forradalom, majd 
az amerikai nevelésügy is elfogadta elemi ok
tatási rendszerét, a modern elemi iskolázás 
alapjait.
Pesti Barnabás
(1920-1944) a munkásmozgalom harcosa; Fran
ciaországban tanult mint vegyészmérnök, s ott 
kapcsolódott a kommunista mozgalomba s az el
lenállásba. 1943-ban hazatért, s mint segédmun
kás mozgalmi feladatokat látott el; a ném. meg
szállás után illegalitásban szervezte az ellenál
lást. A nyilas puccs után elfogták, s Sopronkőhi
dán Kreutz Róberttel és Pataki Istvánnal együtt 
kivégezték.
Pesti Hírlap
Kossuth lapja; 1841. jan. 2-tól jelent meg hetente 
kétszer. Az első modern politikai lap: az időszerű, 
közérdeklődést keltő témákhoz kapcsolódva sor
ra vette a hazai reformmozgalom vmennyi kérdé
sét, mellettük a szakirodalom, a nemzetközi sajtó 
s a hazai vélemények bemutatásával érvelt, s 
közvéleménnyé tette a haladó álláspontot, 
pészméker 
-» pacemaker.
Pétain, Henri Philippe
[péteen anri filip] (1856-1951) az első világháború 
híres fr. tábornok főparancsnoka, aki kétszer is 
megállította a ném. offenzívát (1915, 1918). 1940 
júniusában a náciktól elszenvedett fr. vereség 
után a déli fr. országrész elnöke lett (székhelye 
Vichy); 1945-ben a ném.-ekkel való együttműkö
dés vádjával halálra ítélték, s kegyelem folytán 
életfogytiglani börtönbüntetést kapott.

petefészek
nőstény állatok és a nők belső nemi szerve, mely
ben érett petesejtek és hormonok termelődnek. 
Az ember két petefészkében mintegy 400 000 el
sődleges tüsző van. Ezekből egy nő életében 
mintegy 500 érik meg, létrehozva egy-egy pete
sejtet.
Péter
a Bibliában egyszerű halász: Simon, aki Jézus 
Krisztus apostolai közé lépett, s ekkor kapta a ~ 
(= „kőszikla”) nevet. Nagypénteken megtagadta 
mesterét, ám később ez megbánta. A katolikus 
hagyomány szerint ~ volt az első római püspök, 
vagyis az első pápa; Rómában halt mártírhalált. 
Péterfy Sándor
(1841-1913) pedagógus, a népoktatás kutatója és 
fejlesztője. Mint a Budapesti Állami Tanítóképző 
pedagógiatanára két internátust szervezett a le
endő tanítóknak, megszervezte segélyszerveze
tüket, az Eötvös-alapot, monográfiát írt a magy. 
népoktatásról.
Péter György
Pikier (1903-1969) matematikus, közgazdász;
1932-től vett részt a munkásmozgalomban, 1935- 
től a KMP tagja. Mint a hazai titkárság tagját
1936-ban letartóztatták, s csak 1944 után szaba
dult. 1945-től az OTI vezérigazgatója, 1948-tól a 
Statisztikai Hivatal elnöke, az 1968-as gazdasági 
reform egyik előkészítője. Fontos műve: A gazda
ságosság és a jövedelmezőség a tervgazdálko
dásban (1956).
Péter, I.
Nagy (1672-1725), orosz cár (ur. 1689-1725) 
Oroszország kormányzatának, hadseregének, 
gazdasági életének és külpolitikájának gyökeres 
megreformálója. A nemességet állami szolgálat
ra kötelezte, a gör.keleti egyházat is alávetette, 
közigazgatási reformjaival az abszolút monar
chiát vezette be. Az ország székhelyévé a Néva 
torkolatánál alapított várost, Szentpétervárt tette, 
a hajózást fejlesztette.
Petermann
(?-?) budai bíró 1300 és 1307 közt; a trónért folyó 
harcban Vencel oldalán állt a pápa jelöltjével 
szemben, s 1302-ben a budaiak ki is átkozták a 
pápát. Tudjuk még, hogy később menekülnie kel
lett a városból.
Péter, Orseolo
(-szeoló] (1011-1058) magy. király (1038-1041, 
1044-1046); I. István nővérének és O. Ottó szám
űzött velencei dogénak a fia. Imre halála után 
István kijelölt örököse volt; trónra lépve azonban 
szembe került az Istvánnal szintén rokon Aba 
Sámuellel, aki el is űzte a trónról. III. Henrik csá
szár visszaszerezte trónját, de az idegen uralom 
ellen felkelők elfogták, megvakították.
Péter Rózsa
(1905-1977) matematikus; Budapesten tanult, 
majd tanított, 1947-től a pedagógiai főiskolán, 
1955-től a budapesti egy.-en. Különösen a mate-



matikai logikában s számítógépekre való alkal
mazásában ért el nemzetközileg elismert, kiváló 
eredményeket. Igen sikeres volt a matematikaok
tatás és népszerűsítés terén; ismeretterjesztő 
könyve: Játék a végtelennel 14 nyelven, 21 ki
adásban jelent meg. 
petevezeték
a többsejtű állatoknál általános belső nemi szerv. 
Embernél a méh két oldalán elhelyezkedő, nyál
kahártyával bélét cső, melynek hasüregbe nyíló, 
kiszélesedő szájadéka a méhkürt. A méhkürt szá
lai a ~be terelik a petesejtet. A ~ ezután a 
petesejtet csillés hámja és perisztaltikus mozgá
sa -»segítségével a méhbe-» szállítja. A ~ a 
megtermékenyítés helye.
Pethes Imre
(1864-1924) színművész; jogot, bölcsészetet hall
gatott, majd a Színiakadémiára iratkozott be. 
1890-1902 közt vidéki társulatoknál játszott, 1902- 
ben a Vígszínház, 1903-tól a Nemzeti Színház 
tagja volt. Modern felfogású, kiváló drámai szí
nész volt, különösen mint Shakespeare-színész 
aratott nagy sikereket. A Nemzeti Színház korsze
rű stílusának egyik kialakítója.
Pethő Sándor
(1885-1940) újságíró, történész; Kolozsvárt, Ná
polyban és Halléban tanult, 1918-ig Budapesten 
volt tanár. A Magyarság c. lapnak munkatársa,
1934-től főszerkesztője volt; 1938-ban egyik alapí
tója és főszerkesztője lett a Magyar Nemzetnek, 
amely antifasiszta, ném.ellenes, némelykor legiti
mista irányzatával a polgári ellenzék nagy súlyú 
lapja volt. ~ maga is gyakran írt a lapba.
Petőfi Sándor
(1823-1849) költő; világszerte becsült lírikus. Há
nyatott ifjúkorában vándorszínész és közkatona, 
írnok és fordító. 1844 elején verseivel Pestre uta
zott, s azokat ott Vörösmarty pártfogásával a 
Nemzeti Kör kiadta: ez volt viharos emelkedésé
nek kezdete. Csakhamar szerkesztő, az irodalmi 
élet és az ifjúság vezére. Az 1848-as pesti forra
dalom vezetője, majd a szabadságharc vitéz tiszt
je Bem seregében; 1849. július 31-én, nem sokkal 
az összeomlás előtt Segesvárnál elesett, s talán 
tömegsírba temették.
Petőfi Társaság
1876. január 1-én alakult irodalmi társaság, amely 
Petőfi emlékének és irodalmi hatásának ápolása 
mellett a szépirodalom és az esztétika művelését 
tűzte ki céljául. Első elnöke Jókai Mór volt; ké
sőbb a társaság működése ellaposodott.
Petőfi Zoltán
(1848-1870) P. Sándor fia, színész; az iskolából 
kimaradt, s vándorszínészként élt, de a tüdőbaj 
korai halálát okozta. Kísérletezett a költészettel 
is: néhány fennmaradt versét a század elején 
adták ki.
Petrichevich Horváth Lázár
[-csevics] (1807-1851) tisztviselő, lapszerkesztő; 
Kolozsvárott végezte a jogot, majd erdélyi kor

mányhivataloknál dolgozott 1836-ig. Ekkor Pestre 
költözött, s újságíró lett. 1843-ban alapította a 
Honderű c. lapot, amely az irodalmi és politikai 
haladást, főleg Petőfit és baráti körét támadta. 
1848-ban a lap megszűnt; megbukott ~ ném. 
nyelven indított lapja is.
Petrodvorec
„Péter udvara” ; a cárok barokk palotája Lenin- 
grádtól nyugatra a tenger partján. Nagy Péter 
vetette meg alapját, s a 18. sz.-ban épült ki. A má
sodik világháborúban a ném.-ek elpusztították; a 
háború után újjáépítették.
Petronius, Arbiter, Gaius
[-USZ -usz] (7-i.sz. 66) római író, népszerű társa
sági férfi Néró-» udvarában; Satyricon c. társa
dalmi regénye, amelynek csak töredékei marad
tak fenn (a legterjedelmesebb rész a Trimalchio 
lakomája), nagyszabású társadalomkép koráról. 
Kegyvesztett lett, s megölte magát a császár pa
rancsára. Federico Fellini világhírű filmet forga
tott a Satyricon alapján.
Petschauer Attila
(1904-1943) kardvívó, újságíró; az 1928-as és az 
1932-es olimpiai bajnok kardcsapat tagja, számos 
nemzetközi bajnokság helyezettje a csapattal és 
egyénileg. A versenyzéstől visszavonulva az Est 
munkatársaként újságíró volt; a háborúban mun
kaszolgálatosként pusztult el a keleti fronton. 
Peyer Károly
(1881-1956) szociáldemokrata politikus, minisz
ter; vasmunkásból a vasas szakszervezet, majd 
1911-től a Szaktanács titkára lett. Mint jobboldali 
szakszervezeti vezető a Tanácsköztársaság bu
kása után miniszter lett a Peidl-kormányban, 
majd a Friedrich- és a Huszár-kormányban is 
1920 januárjáig. Az SZOP és a Bethlen-kormány 
paktumának egyik aláírója volt. 1947 nyarán ki
zárták pártjából. 
pH
a vizes oldatok kémhatását a víz oxónium- (H30 + ) 
ion koncentrációjával határozzuk meg; ezt a 10 
csökkenő hatványaiban számítják, sa pH a hat
ványkitevőket adja meg (a negatív előjel nélkül) 
0—14-ig. A 0 a tömény sósav, a 7 a tiszta víz, a 14 
a tömény NaOH-oldat pH-ja.
Phaidra
a gör. regékben Minosz-» kir. lánya, Thészeusz-» 
felesége; szerelemre gyulladt mostohafia, Hüp- 
politosz iránt, s mikor az nem viszonozta érzel
meit, hamis vádat emelt ellene férjénél, aki a fiút 
elpusztíttatta. Később kiderült az igazság, és ~ 
szégyenében felakasztotta magát.
Pheidiasz
[fei-] (i. e. 498-432) gör. szobrász; Periklész kor
szakának nagy művésze, s a művészetek felügye
lője. Különösen monumentális művei voltak híre
sek, így Athéné Parthenosz szobra a Parthenon- 
ban, s az olümpiai Zeusz-szobor.
Phi Beta Kappa
egy gör. mondásnak (philoszophia biu küberné-
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tész = a filozófia az élet kormányosa) a rövidíté
se; e nevet viseli az amerikai egy.-eken a 18. sz. 
vége óta működő társaság, amelybe a legjobb 
eredménnyel tanulókat választják be. A tagok jel
vényként arany órakulcsot hordanak, (gör.) 
Phoibosz
Apollón-* mellékneve.
phűié
[fülé] fn. 1. vérrokonságon alapuló emberi közös
ség. 2. körzet, kerület (gör.)
piac
tkp. „az út kiszélesedése”, tér 1. térség, amelyen 
a termelők naponta vagy bizonyos, ~ napokon 
árusíthatják termékeiket. 2. átv. vmely termék, 
termelő, ország stb. ~a az a közönség, ország 
stb., ahol termékét értékesíteni tudja. Pl. az élel
miszer-termelés ~a a város. (ol. közvetítéssel, 
gör.)
pi-állapot
két vagy több atomra kiterjedő olyan molekulaál
lapot, amelynek az atomokat összekötő egyenes 
mentén csomója van, s amely erre az egyenesre 
tükörszimmetrikus. Létrejöhet kötő, ill. lazító ~. 
A kettőnél több atomra kiterjedő ~okat delokali
zált ~ oknak hívjuk, 
pianissimo
[-nisszi-] zene: egészen halkan, (ol.)
piano
zene halkan, (ol.)
piarista rend
„kegyes tanítók rendje”, kegyesrend; itáliai ere
detű tanítórend. Mo.-on is több iskolája volt. Neve 
lat. er.
Picasso, Pablo Ruiz
[pikasszó] (1881-1973) sp. származású festőmű
vész; a kubista irányzat alapítója volt Párizsban. 
A sp. köztársasági kormány a madridi Prado kép
tár élére hívta meg; a háború rémségeiről festette 
Guernica c. világhírű művét. Ezután újra Párizs
ban élt; a fasiszták internálták. A háború után a 
világ talán leghíresebb festőjeként alkotott. Szob
rászattal, kerámiával is foglalkozott, 
pietista
a pietizmust-* követő.
pietizmus
1. buzgó, elmélyült vallásos hit. 2. a németországi 
ev.-ок szellemi mozgalma a 17. sz.-tól a vallási 
érzelmek és buzgóság újjáélesztésére, (lat.)
piezoelektromos hatás
műsz. egyes anyagok (pl. kvarckristály) azon tu
lajdonsága, hogy mechanikai igénybevétel (pl. 
nyomás, hajlítás) hatására benne elektromos fe
szültség keletkezik. A jelenség fordítottja is ész
lelhető: piezoelektromos anyag felületén lévő 
elektródákra külső feszültséget kapcsolva az 
anyag alakja, méretei megváltoznak úgy, mint 
mechanikai igénybevételnél, 
pigmeusok
alacsony testalkatú (általában 1,50 m-nél alacso
nyabb) törzsek; az ázsiai ~ Délkelet-Ázsiában,

az afrikai ~ viszont kisebb csoportokban a kö
zép- és dél-afrikai őserdőkben élnek. A ~ általá
ban gyűjtögető-vadász életmódot folytatnak.
pikáns
1. csípősen fűszeres, ínycsiklandozó. 2. átv. az 
érzékeket, a fantáziát csiklandozó, csípős, érzéki 
(pl. történet), (fr.)
pikareszk regény
csavargók, kalandorok, más társadalmon kívüli 
emberek körében játszódó regény, kalandre
gény, melynek hősei vándorolnak. A 17. sz.-ban, 
virágzása idején alkalmat adott a fellazult érték
rendű társadalom bírálatára, (sp.)
Pikier Gyula
(1864-1937) jogfilozófus; Budapesten tanult, s a 
budapesti egy.-en lett magántanár, végül - 1903- 
1920 közt - professzor. A pozitivizmus neveltje
ként harcolt a konzervatív és klerikális jogfilozó
fiák ellen, s közel került - mint maga mondta - a 
szocializmushoz. A Társadalomtudományi Társa
ság és lapja, a Huszadik Század, amelyet irányí
tott, tudományosságot és haladást terjesztett, 
pi-kötés
kötés, amelynél az elektronpár kötő pi-állapot- 
ban-> van.
piktor
festő, (lat.)
piktúra
1. festmény, kép. 2. átv. vminek az ecsetelése, 
leírása, (lat.)
Pilátus, Pontius
[-túsz -ciusz] (?-?) Júdea római kormányzója 
i. sz. 26-36 közt; a keresztény hagyomány fenn
tartotta annak emlékét, hogy az ő utasítására fe
szítették keresztre Jézus Krisztust. Az evangéliu
mok is megemlékeznek róla.
PIL képcső
(= Precision In-Line) [priszízn in-lájn] műsz. 
olyan in-line-* képcső-*, amelyre a külső, ún. 
eltérítő tekercseket még a képcső gyártásakor 
felhelyezik, és az adott képcsővel egyedileg ösz- 
szehangolják, egyúttal az összes szükséges beál
lítást egyszer s mindenkorra elvégezve. Ezzel 
számos képhibát, torzítást kiküszöbölnek. Belső 
felépítése is tartalmaz újításokat.
Pillantás
a névtelen Visszapillantásra: Széchenyi István 
műve (1858); a Visszapillantást Bach-* miniszter 
írta, dicsőítve saját önkényes kormányzásának 
eredményeit: a barbár magyarokat szerinte az ő 
rendszere fogta kultúrára és civilizációra. A ~ 
keserű gúnnyal sorolja fel az ennek ellentmondó 
tényeket, hitet téve az önállóság mellett. A ~t 
Széchenyi fia csempészte Angliába, s ott ném.-ül 
nyomtatták ki.
Pilsudski, Józef
[-szudszki jú-] (1867-1935) lengyel hadvezér, ál
lamférfi; a cári időkben Szibériába száműzték 
(1887-1892); onnan visszatérve megalakította a 
Lengyel Szocialista Pártot. Letartóztatások és
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szökések után Londonba emigrált; 1919 után az 
újjáalakult Lengyelországnak előbb elnöke, majd 
hadügyminisztere volt haláláig, de tekintélye mi
att mindvégig tényleges vezetője.
Pindarosz
(i. e. 522-kb. 443) gör. költő; Nagy Sándor kedves 
költője. A líra minden területén kitűnt: himnuszai, 
ódái az ókor legnagyobbjai közé emelték. Meg
énekelte az olimpiai és más játékokon győztes 
gör. atlétákat.
Pinochet Ugarte, Augusto
[-eset -gusz-j (sz. 1915) chilei katonatiszt, politi
kus; 1974-ben az ő vezetésével döntötték meg a 
népszerű szocialista Allende rendszerét. 1974-től 
mint köztársasági elnök volt hatalmon. 1989-ben 
megválasztották utódát.
Pintér Jenő
(1881-1940) irodalomtörténész; Budapesten ta
nult, középiskolákban tanított, majd tankerületi 
főigazgató, az Irodalomtörténeti Társaság elnöke 
lett. Konzervatív szemlélet és „kultúrfölény” 
áradt irodalomtörténeti műveiből, bár adatbősé
gük érdemükül szolgál. 8 kötetes Magyar iroda
lomtörténetéért („a nagy Pintér”, 1930-1941) az 
Akadémia nagy jutalmat adott, 
pionír társulás
egy élőhelyen először megtelepülő élőlények, 
amelyek előkészítik az élőhelyet a többi élőlény 
számára. Leggyakrabban baktériumok, egysej
tűek, gombák, zuzmók és mohák alkotják.
Pipin
Heristali [-szta-]) (megh. 714) a meroving-»
III. Theuderik árnyékkirálysága alatt mint major- 
domus egyesítette a Frank Birodalmat (687), és 
ténylegesen vmennyi tartományban uralkodott.
Pipin, Kis
(715-768) a Karoling-dinasztia alapítója; MarteII 
Károly második fiaként majordomusként-» kor
mányzott; 751-ben lemondatta az utolsó Mero
ving királyt, s maga foglalta el a trónt. Meghódí
totta az észak-itáliai langobárd királyságot, s elő
készítette fia, Nagy Károly, a későbbi császár 
uralmát, 
piramis
1. geom. test, amelynek háromszögű oldalai egy 
pontban, a csúcsban találkoznak. 2. ~ alakú ha
talmas építmények, amelyeket az egyiptomi Óbi
rodalom idején a fáraók síremléke gyanánt emel
tek. 3. a társadalmi ~ : alul (az alsó rétegek szint
jén) széles, felfelé keskenyedő a csúcsig, (gör.) 
piramispálya-rendszer
az agykéreg mozgatómezőjéből és egyéb terüle
teiről kiinduló, a nyúltagyban átkereszteződő 
mozgatórendszer, mely az új mozgáselemek 
megtanulásában jelentős.
piramissejt
az agykéreg jellegzetes idegsejttípusa.
Pirandello, Luigi
[-dzsi] (1867-1936) ol. dráma- és regényíró; da
rabjai formabontóak voltak, és meghökkentették

a korabeli nézőket. Talán legismertebb darabja a 
Hat szerep keres egy szerzőt (1922), mely meg
hozta számára a világhírt.
pirománia
betegség: kényszeres gyújtogatás! vágy. (gör.)
pirotechnika
tűz felhasználása, különösen tűzijáték készítésé
re alkalmazott technika, (gör.)
Püthagorasz tételének megfordítása 
Ha egy háromszög két oldala fölé szerkesztett 
négyzetek területeinek összege egyenlő a har
madik oldal fölé szerkesztett négyzet területével, 
akkor a háromszög derékszögű.
Pitt, William
[viljem] (1759-1806) ang. liberális (whig) politi
kus; miniszter, 1783-ban miniszterelnök volt, ren
dezte országa pénzügyeit, létrehozta az Írország
gal való uniót (1800) s a Napóleon elleni szövetsé
get Oroszországgal, Ausztriával és Svédország
gal (1804). 
pitvarkamrai csomó
a szív önálló ingerületkeltő rendszerének része. 
Ingerületét a pitvarizomzat összehúzódása váltja 
ki, majd az ingerület a ~ból kiinduló nyalábokon 
végigfutva kiváltja a kamrák összehúzódását.
pityóka
a burgonya neve székely tájszólásban.
Pius IX.
[-USZ] (1792-1878) pápa (ur. 1846-tól); az 1848-as 
forradalom után szembefordult minden újítással. 
1870-ben elvesztette az egyházi állam területét, 
amely az új ol. államhoz csatlakozott; ugyan
ez évben az I. vatikáni zsinaton szorgalmazta 
a pápák csalatkozhatatlanságát kimondó dog
mát.
Pius XII.
Pacelli, Eugenio [-cseili] (1876-1958) pápa (1939- 
től) ; konzervatív nézeteit s a második világháború 
alatti tevékenységét sokat bírálták.
Pizarro, Francisco
[-szíszko] (kb. 1471-1541) sp. kalandor, conquis
tador-*; Peruról hallva, 185 toborzott katonával 
elindult a 300 éves Inka Birodalom ellen (1532). 
Kihasználva a belharcokat, előbb támogatta a 
trónbitorló Atahualpát, majd 1533-ban elfogatta 
és kivégeztette. A meghódított inkák felett hely
tartóként uralkodott, felépítette székvárosát, Li
mát. Sp. ellenfelei ölték meg. 
pjatyiletka
-»ötéves tervek, (or.)
PL/1
(= Programming Language one) [progremming 
lengvics van] sz.tech. „programnyelv 1": prog
ramnyelv tudományos és üzleti célokra. Sokféle 
adatszerkezetet ismer, különböző pontosságot 
tesz lehetővé, 
placetum regium
vagy jus piaceti [jusz] királyi tetszvényjog-*. (lat.)
plágium
más (szellemi) alkotásának eltulajdonítása, (lat.)
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plagizátor
aki plágiumot-» követ el.
plain air
[plen er] „szabad levegő" ; a műterem helyett 
szabadban festő impresszionisták a megvilágítás 
és a természeti környezet okozta változások rög
zítésével megváltoztatták a festészet addigi stílu
sát. Megfigyelték, hogy árnyékban a tárgyak szí
nét erősen befolyásolja az ég színe is (onnan 
kapják a megvilágítást), vmint hogy a levegő rez
gése, páratartalma befolyásolja a színeket és for
mákat. (fr.)
Planck-állandó
-»Planck-törvény, -»Broglie-összefüggés.
Planck, Max
[plank] (1858-1947) ném. fizikus, egy. tanár, a 
kvantumfizika kidolgozója (1901).
Planck-törvény
a kettős természetű anyagot leíró golyó- és hul- 
lámmodell egységét kifejező egyik összefüggés. 
Eszerint egy részecskéhez rendelt golyó energiá
ja (energiakvantum) egyenesen arányos a ré
szecskéhez rendelt hullám frekvenciájával. Az 
arányossági tényező a Planck-állandó. Ezt Plack 
eredetileg az elektromágneses sugárzásra vezet
te le, de az összefüggés bármely részecskére is 
igaz. 
planéta
1. bolygó; a Naptól távolodva a Merkur, a Vénusz, 
a Föld, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az Urá
nusz, a Neptunusz, a Plútó a Naprendszer boly
gói. 2. az asztrológiában-» égitest, amelyről azt 
feltételezik, hogy befolyásolja az emberek sorsát. 
A bolygókon kívül a Napot, a Holdat, az üstökösö
ket is idesorolják, 
plankton
nyílt vizekben lebegő növények, vmint egysejtű 
és apró soksejtű állatok összessége. Nálunk az 
édesvízi ~t főképp egysejtű moszatok alkotják.
Plantagenet
[plentedzsönit] ang. királyi ház, amely II. Henrik
től (1154) II. Richárdig (1399) birtokolta a trónt. 
Nevüket ősüktől, Geoffreytől, Anjou gr.-jától kap
ták, aki süvegén rekettyeágat [fr.: plant de genet] 
hordott, 
plasztika
1. szobrászat, térbeli művészet (dombormű is).
2. ~ i sebészet: különösen az arcot, de más test
részeket is szebbre alakító sebészet (pl. baleset 
nyomán). 3. ilyen műtét, (gör.)
plasztikus
1. térbeli (nem egy- vagy kétdimenziós-»). 2. élet
szerű, szemléletes (ábrázolás). 3. képlékeny, haj
lékony.
plasztiszok
-»színtestek.
piáiéi szerelem
(férfi és nő közti) szellemi vonzalom, testi kapcso
lat nélkül. (Platón nevéből.)

Platón
(i. e. kb. 427- kb. 347) gör. filozófus; ifjan kiváló 
atléta és költő volt. 407-től Szókratész tanítványa 
volt, egészen annak haláláig (399). Ezután utazá
sai közben számos kalandja volt: rabszolgának 
adták el, majd kiváltották, s filozófiai iskolát alapí
tott, az Akadémiát. Filozófiai írásaiban párbeszé
dek formájában örökítette meg mestere, Szókra
tész tanításait, 
platonista
fii. Platón gör. filozófus lélek-elképzeléséhez kap
csolódó; -»objektív idealizmus.
Plautus, Titus Maecius
[-túsz -túsz iusz] ((i. e. kb. 254-184) római vígjá
tékíró ; mint hajózási vállalkozó tönkrement, s egy 
malmot hajtva írta első darabjait. Mintául az elő
ző század „új gör. vígjátékai” szolgáltak. Komé
diái cselekményük és jól jellemzett szereplőik 
miatt nagyon népszerűek voltak; Molière és 
Shakespeare is új feldolgozásra méltatta egy-egy 
darabját, 
plazma
-»halmazállapot
plazmolízis
a növényi sejtek plazmájának zsugorodása és 
eltávolodása a sejtfaltól vízvesztés hatására.
plebejus
tkp. népi; Róma nem patrícius, jövevény lakói, 
eredetileg szabadok, de jogtalanok. Később foko
zatosan jogokhoz jutottak. Vagyonilag kiemelke
dő rétegük a lovagok-», védelmezőik a néptribu- 
nok-* voltak. A ~ok és patríciusok különbsége 
csak a késő császárkorban szűnt meg teljesen, 
(lat.)
plebiszcitum
tkp. népszavazás; olyan rendszer, amely szerint 
bizonyos igen fontos vagy alkalmilag felvetődő 
kérdések eldöntésére népszavazást tarthatnak 
vmennyi szavazójoggal rendelkező lakos bevo
násával. Általában igennel vagy nemmel kell sza
vazni egy kérdésre. A ~ által megkerülik a párto
kat és törvényhozó testületeket, s a kérdéseket a 
jobban manipulálható-» lakosság dönti el. (lat.) 
pleisztocén
-»negyedidőszak. Mintegy 2,5 millió éve kezdő
dött. Az északi félgömbön eljegesedések és jég
mentes időszakok követték egymást. Kialakul a 
mai növény- és állatvilág, a mamut, a barlangi 
medve, az előember és később a mai ember. 
Plinius, az idősebb
Gaius ~ Secundus [-usz -usz szekundusz] (i. sz. 
23-79) római katonai parancsnok, író; Naturalis 
Historia c. enciklopédikus műve kora természeti, 
földrajzi, néprajzi és történelmi tudását össze
gezte igen józan, racionális módon. A Vezúv kitö
résekor pusztult el, mert mint az ott horgonyzó 
flotta parancsnoka, Pompeji lakóit akarta men
teni.
Plinius, az ifjabb
Gaius ~ Caecilius Secundus [ceciliusz] (62-113)
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római tisztviselő, író; az idősebb P. unokaöccse 
és nevelt fia. Pályájának csúcsa az volt, hogy 
Trajanus császár bithüniai (Kis-Ázsia) helytartó
vá tette. Ránk maradt levelezése a császárral 
korának igen becses dokumentuma. Átélte s leír
ta Pompeji pusztulását, nagybátyja halálát is. 
pliocén
a földtörténeti harmadidőszak-» utolsó szakasza; 
10-2,5 millió évvel ezelőtti kor. A Kordillerák 
hegylánca felgyűrődik, az emlősök földrészek 
közti vándorlásának kora. A hazai lignittelepek 
lerakódásának kora; vulkáni tevékenység a Du
nántúlon, 
plotter
műsz. rajzgép. Főleg számítógépekhez használt 
adatkiviteli készülék, a képi megjelenítés egyik 
eszköze. Készül sík és dobos kivitelben egyaránt.
Pluhár István
(1893-1970) sportriporter, újságíró, sportoktató; 
mint budapesti joghallgató kezdett sportolni, s
1921-ben kétszer is tagja volt a magy. labdarúgó
válogatottnak. 1928-ig sportolt, de már 1920-tól 
sporttudósító is volt. 1930-ban kezdte híres rádió
riportjait, amelyek az 1936-os olimpia idején 
(10 magy. aranyérem) országos népszerűséget 
szereztek neki. Stílusa iskolát teremtett, 
pluralizmus
többelvűség. 1. olyan gondolati rendszer, amely 
egynél több, egymással kölcsönhatásban rend
szerint nem álló elemre épül. 2. politikában: több 
irányzat, párt részvételével működő rendszer, 
(lat.)
Plutarkhosz
(i. sz. kb. 46-125) gör. történetíró; leghíresebb 
műve a Párhuzamos életrajzok c. munka, amely 
egy-egy gör. és római államférfi életrajzpárjaiból 
áll. Célja az volt, hogy a gör. és a római tört. alap
jait, a gör. és római jellemeket hasonlítsa össze, 
írt más, főleg erkölcsi esszéket is.
Plútó
1. -»Hadész. 2. a Naprendszer 9. bolygója; átmé
rője a Földénél jóval kisebb, s fénye oly halvány, 
hogy csak 1930-ban fedezték fel. Nap körüli útja 
mintegy 250 évig tart.
plutokrácia
fn. a gazdagok uralma, (gör.)
P. mester 
-»Anonymus.
Podebrad Katalin
[pogyebrád] (1449-1464) P. György cseh király 
lánya, Mátyás király első felesége. Mátyás a cseh 
király foglya volt, s szabadon bocsátásakor je
gyezte el a gyermeklányt; királlyá választása 
után, 1463-ban tartották meg az esküvőt. ~ egy 
évvel később gyermekágyi lázban halt meg. 
Podmaniczky Frigyes
br. (1824-1907) politikus; részt vett az utolsó po
zsonyi országgyűlésen, majd az 1848-as ország- 
gyűlés felsőházának tagja volt. A szabadságharc
ban huszárkapitány. 1861-től újra képviselő;

1873-1905 közt a budapesti Közmunkatanács el
nöke, a főváros fejlesztésének jelentős irányítója. 
Az Opera és a Nemzeti Színház intendánsa is 
volt. Elbeszéléseit, regényeit saját korában ked
velték, 
poéma
hosszú elbeszélő költemény lírai hangvétellel, 
(lat.)
poézis
költészet, (lat.)
pogány
er. „falusi ember"; az ókorban a kereszténység 
a városokban gyorsan terjedt, míg a falusiak ra
gaszkodtak régi hiedelmeikhez. Innen a ~ szó 
„nem keresztény” értelme, (lat.)
Pogány József
(1886-1939) baloldali politikus. Egyetemi hallga
tóként csatlakozott az SZDP-hez, majd a Népsza
va és más lapok radikális szellemű munkatársa. 
A demokratikus forradalom előkészítőinek egyi
ke. A forradalom után a Katonatanács elnöke, a 
Tanácsköztársaságban népbiztos, hadtestpa
rancsnok, utána emigrációban a KMP szerve
zője, a Komintern funkcionáriusa. 1929 után a 
SZU Tervhivatalának vezető munkatársa. 1937- 
ben letartóztatták. Törvénytelenségek áldozata 
lett.
pogrom
szervezett támadás, rablással és vérengzéssel, 
védtelen kisebbség, különösen zsidók ellen, (or.)
Polacsek Mihályné
Cecília Wohl (1862-1939) Polányi Laura, Károly 
és Mihály anyja, baloldali irodalmi kör, szalon 
szervezője; Vilnából származott, jól tudott oro
szul, s az 1905-ös forradalom idejétől a baloldali 
közvéleményt, s különösen a nőmozgalmat tájé
koztatta az oroszországi fejleményekről. Szalon
ját a századelő haladó személyiségei rendszere
sen látogatták.
Polanski, Roman
[-lanyszki] (sz. 1933) Amerikában élő kiváló len
gyel filmrendező (Kés a vízben, 1962; Macbeth, 
1971 stb.).
Polányi Károly
(1886-1964) gazdaságtörténész ; a Galilei-kör el
ső elnöke, később a Szabad Gondolat c. radikális 
lap szerkesztője. Későbbi feleségével, Duczyns- 
ka Ilonával együtt részt vett a Tanácsköztársaság 
politikai életében. 1919-től emigrációban élt,
1933-tól Oxfordban, majd a New York-i Columbia 
egy.-en volt professzor; Károlyi antifasiszta politi
káját támogatta. Az archaikus társadalmak gaz
daságtörténeti kutatója volt.
Polányi Laura
(1882-1959) történész, P. Károly nővére; Buda
pesten tanult, majd Szabó Ervin irányításával 
könyvtárosként a decimális rendszer-» egyik első 
alkalmazója. A radikális, majd a szociáldemokra
ta mozgalom harcosa volt, 1932-től külföldön élt: 
Berlinben, Moszkvában, majd Bécsben, s 1939-től
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az Egyesült Államokban. Itt történelmi kutatáso
kat folytatott.
Polányi Mihály
(1891-1976) vegyész, szociológus; Budapesten 
orvosnak tanult, s fizikai kémiával kezdett foglal
kozni. Már 1916-ban jelentős felfedezéseket tett.
A Huszadik Században s a Szabad Gondolatban 
publikált írásokat. 1918-ban Károlyi kormányában 
államtitkár, 1919-ben Németországba emigrált, s 
fizikai kutatásokat végzett. 1933-tól Angliában fizi
kai kémiát, később szociológiát oktatott, 
poláris kötés 
-»kovalens kötés, (lat.) 
polarizáció
transzverzális hullámoknál a ~ azt jelenti, hogy 
a hullám rezgési iránya egy meghatározott gör
bén mozog. Speciális esetei: síkban poláros hul
lám-», cirkulárisán poláros hullám-». 2. nyugalmi 
potenciál-» alatt a membrán-» belső, sejt felé eső 
felülete negatív töltésű, külső felülete pedig pozi
tív töltésű. Okozója a különböző ionok egyenlőt
len megoszlása a membrán két oldalán, 
polarizálódás
folyamat, amelynek során vmely jelenség belső 
egysége megbomlik, s két pólusra-» válik szét, 
amelyek (mint a mágnesek sarkai) ellentétes tu- 
lajdonságúak.
polárszűrö
olyan optikai eszköz, amely csak az egyik síkban 
enged át poláros fényt, az arra merőleges síkban 
nem (-»síkban poláros hullám, -»kettőstörés).
polifon
többszólamú.
poligének
kis hatású gének.
poligén öröklődés
a mennyiségi jellegek-» öröklődésének leggya
koribb módja, a tulajdonság mértékét a genotí
pusban meglevő domináns poligének összeadó
dó hatása szabja meg. (Pl. a kukorica szem sor
számának öröklődése.) 
polihisztor
tkp. „sokfélét kutató” ; több tudományágban jára
tos ember, „mindentudó", (gör.)
polimer
a szerves kém.-ban a polimerizációnak nevezett 
művelet során telítetlen vegyületek, pl. az olefi
nek molekulái egymással egyesülnek mellékter
mék képződése nélkül, hosszú szénláncú, külön
legesen szívós vagy szilárd új anyagot, ~t alkot
va.
poliméria
bioi. génkölcsönhatás-»; egy bélyeg megléte at
tól függ, hogy van-e a genotípusban-» domináns 
gén. F2 hasadási arány: 15:1. (A kukorica vörös 
vagy fehér szemszínének öröklődése a vörös 
színárnyalatok figyelembevétele nélkül.) 
polinom
egyváltozós polinom az olyan összeg, amelynek 
tagjai egy változószám nem negatív kitevőjű hat

ványai, adott számmal szorozva. A hatványokat 
csökkenő sorrendbe szokás rendezni, szorzóik az 
együtthatók.
polinomfüggvény
ha adottak az a„, av ..., an e R, ao=#0 számok 
(n>0), akkor az az f: R -> R függvény, amelynek 
értelmezési tartománya hozzárendelési utasítá
sát pedig a következő módon adjuk meg: Tetsző
leges X e R-re f(x) = a0xn + a1xn_1 + ... + an_1x +
+ an polinomfüggvénynek nevezzük (n a polinom 
fokszáma, ezért f-et n-ed fokú polinomfüggvény
nek is nevezzük), 
poliploidia
a teljes kromoszómaszerelvény sokszorozódása.
A növényvilágban gyakori, az ugrásszerű evolú
ció-» alapja, és új fajok kialakulásához vezet. 
Fajtái : triploidia (három sorozat), tetraploidia 
(négy sorozat) stb. 
poliriboszóma
a hírvivő RNS-szál és a rajta dolgozó riboszómák 
együttes neve.
polisz
város, városállam. Lakóit a ~ földterületének kö
zös birtoklása s a belőle való részesedés kötötte 
össze; a ~ polgárai közösen döntöttek a ~ 
ügyeiről. (A demokrácia-» kezdetei.) A jövevé
nyek nem rendelkeztek jogokkal a ~ ban. (gör.) 
poliszacharidok
sok monoszacharid (glükóz) monomerből felépü
lő szénhidrátok. Fajtái: keményítő-», cellulóz-», 
glikogén-», kitin-».
politeizmus
többistenhit, nem-monoteizmus-», (gör.)
Pollack Mihály
(1773-1855) építőművész; Bécsben, majd Milánó
ban tanult, 1798-től dolgozott Pesten. Számos la
kóház és palota mellett a klasszicista középületek 
sorát emelte, így a Nemzeti Múzeum épületét, a 
szekszárdi megyeházát, a pesti Lipótváros szá
mos ma is álló épületét. Vezető tagja volt a József 
nádor szervezte pesti Szépítő Bizottságnak is, 
amely Pest fejlesztését irányította, 
pollen
a nyitvatermők és a zárvatermők virágporszeme, 
hím jellegű spórának tekinthető, melyben kialakul 
a növény hím ivaros nemzedéke. Ez egy tömlő
képző (vegetatív) sejt és egy, később, a megpor- 
zás után kettéosztódó hímivarsejt. A ~ szél, víz, 
rovarok segítségével a termő-» bibéjére jut. Ez a 
megporzás.
Pollux
Polüdeukész-» lat.-os neve.
poltúra
lengyel er. kis ezüst, 1760-tól rézpénz, értéke 1,5 
krajcár (a név jelentése: másfél).
pólus
sarok 1. földrajzi ~ : az Északi- és a Déli-sark. 
2. mágneses ~ : a földrajzi ~ ok közelében elhe
lyezkedő pontok, amelyek felé az iránytű mutat; 
hasonlóképpen minden mágnesnek van két ~a.
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Polühümnia
-»múzsák.
Pomeránia
a régi porosz tengermelléki tartomány; nagyjából 
megfelel a mai észak-lengyel Pomorze vidéknek, 
(óporosz)
Pompadour, Jeanne Antoinette
[-dur zsan antoanet] márkinő (1721-1764) 1745- 
ben XV. Lajos barátnője lett, s ettől kezdve jelen
tős befolyása volt Franciaország politikájára és 
kulturális életére.
Pompeius Magnus, Gnaeus 
[-USZ -usz gnejusz] (i. e. 106-48) római hadvezér; 
már ifjan hadsereget kapott Sullától, s igen nép
szerű lett győzelmei miatt. 60 után Julius Caesar
ral és Crassusszal szövetkezett az államügyek 
vitelére, de 49-ben Caesar ellen fordult, s a pol
gárháborúban vereséget szenvedett. Egyiptomba 
menekült, s ott tőrbe csalták, megölték.
Pompeji
itáliai kisváros az ókorban, Nápoly közelében; a 
Vezúv-» kitörése i. sz. 79-ben elpusztította és 
vastag vulkáni hamuréteggel fedte be. A 18. sz. 
óta folyó ásatások számtalan részlettel gazdagí
tották ismereteinket az antikvitásról, 
pontifex maximus
[-musz] fn. főpap, tkp. „legnagyobb hídverő " (Itá
lia kis vízgyűjtő területű folyócskáin egyetlen 
nagy eső is áradást okozott, emiatt fontos tudo
mány volt a hídverés). 1. A ~ az antik Rómában 
a papi testületek élén állt, hivatala fontos állami 
tisztségnek számított. 2. a pápa lat. elnevezése, 
(lat.)
pontmutáció
-»génmutáció.
Pontosz Euxeinosz
latinosán Pontus Euxinus [-túsz -nusz] tkp. „barát
ságos tenger” : a Fekete-tenger neve az ókorban, 
(gör.)
pontrendszer
tömegpontok tetszőlegesen kiválasztott halmaza.
ponyva
Írod. 1. olyan nyomtatvány, amelyet (a 17-19. sz- 
ban) a vásárokon földre terített ponyvára rakva 
árusítottak; olcsó, népszerű könyv. 2. átv. silány, 
olcsó kiadvány, irodalom.
populáció
bioi. szaporodási közösség, az egy fajhoz tartozó 
egyedek adott helyen és időben együtt élő cso
portja. Jellemző rá a meghatározott egyed- 
szám-», a sűrűség, az egyedek sajátos térbeli 
eloszlása, a szaporodóképesség, a koreloszlás 
stb. Fajtái: ideális ~-», természetes-», 
populációgenetika
a populációkban-» az öröklődés-» és a változé
konyság-» törvényszerűségeit vizsgáló biológiai 
tudomány.
populációk adaptációja
a populációk-» alkalmazkodása a környezeti vál
tozásokhoz. A létért való küzdelemben a termé

szetes szelekció-» hatására a rátermettnek bizo
nyuló egyedek génjei fennmaradnak, az alkalmat
lan, életképtelen egyedek génjei viszont eltűnnek 
a populációból, ezáltal a populáció összesített 
génállománya megváltozik, átformálódik. A ~ 
alapvető evolúciós tényező, 
populációk alkalmazkodóképessége 
-»populációk adaptációja, 
popuiáció-koreloszlás
a populáció-» egyedeinek megoszlása koruk sze
rint. Aszerint, hogy a populációban milyen korú 
egyedek vannak túlsúlyban, növekvő, stabil és 
hanyatló populációkról beszélünk, 
populációk térbeli eloszlása 
a populációk-» háromdimenziós térbeli elrende
ződése. Vízszintes és függőleges tagolódás fi
gyelhető meg. A ~nak fajtái: egyenletes elosz
lás-», egyenlőtlen eloszlás-», felhalmozódó 
eloszlás-», szigetszerű eloszlás-», 
populációnagyság 
-»egyedszám. 
populációnövekedés
az egyedszám-» meghatározott idő alatti változá
sa.
populációsűrűség
a populáció-» egységnyi területre vagy térfogatra 
vonatkoztatott egyedszáma-*.
populista
1. a népet pártoló, segítő, a nép felett atyáskodó 
személy vagy irányzat, párt. Többé-kevésbé a 
felvilágosodott abszolutizmus-» alapján áll: 
„mindent a népért, de semmit sem általa". 2. egy 
múlt sz.-i amerikai párt, a Néppárt (alapítva 1891- 
ben) híve, tagja; e párt állami beavatkozással 
akarta korlátozni a monopóliumokat s földbirtoko
kat. (lat. er.)
Pór Bertalan
(1880-1964) festőművész; Budapesten, München
ben, Párizsban tanult, 1903-tól a Műcsarnokban 
kiállításai voltak. 1910-ben a Nyolcak csoport 
egyik alapítója, portrékat, freskókat festett. 
A Tanácsköztársaság alatti munkái miatt emig
rált: Szlovákiában, majd Párizsban élt, de 
Moszkvában is festett. A második világháború 
alatt az ellenállást támogatta. 1948-tól újra itt
hon dolgozott, a Képzőművészeti Főiskolán ta
nított, 
porció
1. rész, adag. 2. a török elleni felszabadító hábo
rútól kezdve sajátos hadiadó, a lakosságnál el
szállásolt katonák és katonalovak természetbeni 
eltartása napi adagokban. A hadműveleti terüle
tek lakosságát szinte elviselhetetlenül terhelte, 
porckorongsérv
a gerincoszlop betegsége, melynek lényege, 
hogy vmelyik csigolya közti porckorong elhagyja 
a helyét, előre, hátra vagy oldalirányban elmoz
dul. Leggyakrabban hátra mozdul el, ilyenkor 
babnyi, mogyorónyi kiboltosulás keletkezik. Igen 
fájdalmas.
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porcos csontösszekötés
a csigolyák kapcsolódása, mely lehetőséget ad 
némi mozgásra.
porcszövet
támasztószövetfajta, melyben a csontsejtek egye
sével vagy csoportosan szénhidrátokból és fehér
jékből álló, kollagén és rugalmas rostokat is tar
talmazó alapállományban helyezkednek el. Nagy 
a nyomási szilársága, rugalmas, szívós, de a 
csontszövetnél-* lágyabb, könnyen vágható. A ~ 
fajtái : üvegporc (ízületi porc, borda, légcső por
cai), rugalmas rostos porc (a csigolyák közti porc
korongban), 
porosz
eredetileg a szláv és balti nyelvekkel rokon nyel
vű nép a mai Észak-Lengyelország és a Kali- 
nyingrádi Terület körzetében ; a II. András magy. 
király által az erdélyi Barcaságból elűzött Német 
Lovagrend-» véres hadjáratokban leigázta, ke
resztény hitre térítette és elnémetesítette a ~ 
tartományt. A 18. sz.-ban már a porosz királyság 
magja.
porosz-osztrák háború
(1866. június 1Ф—július 26.) gondos előkészítés 
után a poroszok robbantották ki. Ugyanebben az 
időben az ol.-ok is hadat üzentek Ausztriának; az 
ol. fronton az osztrák seregek győztek, de a job
ban kiképzett, korszerűbben felszerelt porosz se
regtől Königgrátznél súlyos vereséget szenved
tek (július 3.). A nikolsburgi béke-» után Ausztria 
belenyugodott a magyarokkal való kiegyezésbe, 
porzó
növényi ivarszerv, hím ivarlevelekből kialakult 
virágporszemeket (pollen-») termelő virágrész
let. Részei : ~szál, portok.
Pósa Lajos
(1850-1914) ifjúsági író; Budapesten tanult, majd 
tanár volt. Újságíróként Budapesten és Szegeden 
dolgozott, majd Benedek Elekkel együtt megindí
totta és szerkesztette Az Én Újságom c. gyermek
lapot, amelybe az évtizedek során számos mesét, 
50 kötetnyi konvencionális gyermekverset írt. Kö
zülük sokat megzenésítettek, idegen nyelvekre is 
lefordítottak.
Poszeidón
a gör. mitológia tengeristene, Zeusz bátyja; 
vmennyi tenger, tengeri isten és lény ura. Három
ágú szigonnyal, harci lóval ábrázolták.
poszt
összetételekben: után, utáni, (lat.)
posztembrionális fejlődés
az állatok egyedfejlődési szakasza, mely a szüle
téstől (a peteburokból való kibúvástól, a tojásból 
való kikeléstől) a halálig tart.
posztimpresszionisták
az impresszionistákhoz-» kapcsolódó, őket köve
tő festészeti irány, amely a kortársi festészet más 
irányaihoz is kapcsolódik. Fő képviselői: P. Cé
zanne [szezan], V. Van Gogh [gog], ~ Gauguin 
[gogenj. (lat.)

posztó
finom gyapjúból szőtt, erős szövet, amelyet kalló
malmokban nedvesen vertek és mángoroltak, 
míg szálai összenemezelődtek, és létrejött a 
könnyű, vékony, de igen erős és tartós ~. Az 
európai ~ gyártás első központja Flandria volt. 
posztulátum
1. követelmény. 2. alapelv, szükséges feltétel, 
eleve elfogadott tétel, amelyre következtetéseket 
alapoznak, (gör.)
potenciál
1. lehetséges teljesítés, teljesítőképesség. 2. egy 
pont elektromos töltése más pont töltéséhez vi
szonyítva. 3. egy pont elektromos feszültsége egy 
referenciaponthoz képest. (A referenciapont ~ja 
definíció szerint nulla.) A ~ számértékét meg
kapjuk, ha a Q töltés referenciapontból a vizsgált 
pontba való mozgatásához szükséges energiát 
elosztjuk a Q töltéssel, (lat.) 
potenciális energia 
-»helyzeti energia, 
potenciális szaporodóképesség 
a populáció-» egyedei által elérhető legnagyobb 
utódszám akkor, ha az utódok létrejöttét és fejlő
dését semmilyen külső vagy belső tényező nem 
gátolja.
potsdami konferencia
a legyőzött Németország fővárosa mellett 1945. 
július 17,-augusztus 2. közt tartották a győztesek 
vezetői : Truman, Churchill (majd Attlee) s Sztálin. 
Fő témák: Németországnak és volt csatlósainak 
(köztük Mo.) jövője. Végleges megállapodás szü
letett Lengyelország mai határairól is. A ~ ideje 
alatt robbant az első kísérleti atombomba, -»jaltai 
konferencia.
Potyomkin, Grigor Alekszandrovics
(1739-1791) orosz marsall, Erzsébet cárnő ke- 
gyence; a cárnő fő tanácsadójaként jelentős sze
repe volt az európai politikában ia.
Povázsai György
(1924-1945) partizán ; tanult asztalos volt, s a had
seregből megszökve csatlakozott az ellenállók
hoz. Az újpesti partizánok közt több akcióban is 
részt vett, az egyiknek során a Béke téren akna
robbanástól életét vesztette.
Poynting-vektor
az elektromágneses mezőben az egységnyi terü
leten egységnyi idő alatt átáramló energiát jel
lemzi (teljesítménysűrűség-vektor). Értékét az 
elektromos térerősségvektor-» és a mágneses 
indukcióvektor-» vektoriális szorzata-» adja 
meg, szorozva az abszolút perméabilités-» recip- 
rokával. 
pozitív
tevőleges, bizonyos, határozott, valóságos.
pozitív egész szám
az 1, 2, 3, ... sorozat eleme.
pozitivizmus
1. A. Comte (1798-1857) filozófiai rendszere, 
amely az elvont spekulációkat elvetve a pozitív
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tényeket és ismereteket tette a gondolkodás alap
jává. 2. szigorúan a tényekre épülő, a természet- 
tudományok elveit alkalmazni kívánó történelmi 
és irodalomtörténeti irányzat, (lat.)
pozitron
az elektron-» antirészecskéje. Tömege megegye
zik az elektronéval, de pozitív elektromos töltése 
van.
Pöltenberg Ernő
(1813-1849) honvéd tábornok, az aradi vértanúk 
egyike; osztrák tisztként ezredével 1848 nyarán 
Mo.-ra helyezték, s itt a magy. szabadság hívévé 
lett. Őrnagyként átlépett a honvédséghez, április
ban ezredes, júniusban tábornok. Görgey bizal
masa s csatáinak résztvevője volt, megbízásából 
ő tárgyalt a cári vezérkarral a megadásról is. 
Aradon okt. 6-án kivégezték, 
praetor
[pré-] magas rangú római tisztviselő, évente töb
bet, a köztársasági kor végén 12-t választottak. 
Mint legfőbb bírók tevékenykedtek, (lat.)
prágai béke
1866. augusztus 23-án írta alá Poroszország és 
Ausztria; miután a korszerűtlen fegyverzetű, 
rosszul vezetett osztrák csapatok vereséget szen
vedtek Königgrátznél (Sadova), Ausztria kényte
len volt a ~ ben beleegyezni a porosz vezetés 
alatt kikristályosodó ném. egységbe (-»észak- 
ném. szövetség). Elvesztette észak-ném. tarto
mányait is, mindenekelőtt Schleswiget és Hol
steint.
prágai felkelés
1848. június 12-én tört ki a Habsburgok ellen, 
miután előbb egy szláv kongresszus ugyanott 
össz-szláv demokratikus szövetség létrehozását 
határozta el. A ~t Windischgrátz herceg verte le; 
Prágát ágyúval lövette, 
pragmatica sanctio
[-tika szankció] tkp. legfelsőbb (jogi jellegű) ren
delkezés; császári rendelet. A magy. történelem
ben különösen az 1713. évi ~ nevezetes, amely 
a Habsburg-család női örökösödési rendjét 
szabályozta, s ezt a merőben családi szabá
lyozást aztán állami, sőt nemzetközi elismerte
tésre igyekezett juttatni, -»osztrák örökösödési 
háború, 
pragmatikus 
-»pragmatizmus, 
pragmatizmus
1. életfilozófiai irányzat: fogalmaink, ítéleteink, 
nézeteink csak viselkedési szabályok, s mércé
jük, hogy megkönnyítik-e életünket. 2. nem teore
tikus, gyakorlatias szemlélet, (gör.)
pravoszláv
„igaz szláv" : az orosz gör.keleti egyház elneve
zése; szent nyelve az egyházi szláv-» nyelv volt, 
s egyházfője 1917-ig a világi uralkodó, (or.)
praxis
gyakorlat 1. gyakorlatiasság, ellentétben az el
vont, elméleti megközelítéssel. 2. a gyakorlat,

mint a tapasztalat forrása. 3. orvosi, ügyvédi stb.
tevékenység. Melléknévi formája: praktikus, 

(gör. -»pragmatikus.)
Praxitelész
(i. e. 4. sz. második fele) gör. szobrász; az athéni 
isk. fő képviselője korában. Felülmúlhatatlan volt 
a szép emberi, s különösen a női test mintázásá
ban. Eredeti márványszobra is maradt ránk: Her
mész.
Pray György
(1723-1801) történész, jezsuita szerzetes; Bécs- 
ben, Nagyszombaton a rend iskoláiban tanult, 
majd Bécsben, Győrött, Nagyszombaton, Budán 
volt tanár. 1777-től a budai egyetem könyvtárosa 
lett. A magy. tört. régi korszakaival foglalkozott, 
s régi kódexek, levéltárak anyagát vizsgálva kiad
ta az értékes forrásokat. Nevét viseli a Pray- 
kódex, amelyben a Halotti Beszéd olvasható, 
pre-
összetételekben: előtt, előtti, (lat.)
predátor-préda viszony
zsákmányszerzés; két populáció közötti olyan 
kapcsolat, melyben az egyik táplálékként elfo
gyasztja a másikat, vagyis az egyik számára elő
nyös, a másik számára hátrányos. (Pl. a másodla
gos és harmadlagos fogyasztók-» állatok predá- 
torai.)
predesztináció
1. előre meghatározottság. 2. eleve elrendelés: a 
kálvini reformáció tana.
prédikátor
hitszónoklatokat tartó; a reformáció után főleg 
protestáns lelkipásztorok, akik sokszor vándor 
~ okként terjesztették a reformációt, (lat.)
prédium
birtok a középkorban, amelyet a földesúr szolga
népe művelt meg, ellentétben a jobbágytelkek
kel-». Mivel a szolgák nem voltak érdekelve a 
termésben, alacsony jövedelmezőségű volt. (lat.)
prelátus
tkp. „elsőbbséget élvező" ; a római katolikus hie
rarchiában-» a püspökök, érsekek, rendfőnökök 
stb. gyűjtőneve, (lat.)
prépost
tkp. elöljáró; papi rang a plébános és a püspök 
között, (lat.)
prepubertás
a -»serdülőkort közvetlenül megelőző időszak.
prérik
Észak-Amerika füves pusztái.
presbiter
fn. tkp. idősebb; elöljáró az ősegyházban, (gör.)
presbiteriánus
vallás; a puritánnál-» kevésbé szigorú ang. pro
testáns irányzat; egyházuk kormányzását válasz
tott presbiterekre (tkp. idősek) bízták. Különösen 
Skóciában terjedt el. (gör.)
pretoriánus
1. prétori: hadvezér!. 2. ~ gárda: császári testőr
ség (az ókori Rómában).
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prezentál
átnyújt, odaad, (lat.)
Priamosz
a trójai mondakörben Trója királya, Hekabé-» 
férje, aki hajlott kora miatt nem vett részt a har
cokban; amikor fia, Hektór elesett, ő Akhilleusz 
sátrához ment a holttestet kiváltani. A város eles
te kor Pürrhusz, Akhilleusz fia megölte.
Priaposz
latinosán Priapus [-usz] gör. termékenységisten; 
a férfi nemzőerő istene is. Erre utaló szobrait 
szívesen állították kertekbe, szántóföldek szögle
tébe.
Prielle Kornélia
(1826-1906) színművésznő; 1841-től számos szín
padon fellépett. 1845-ben, a debreceni színháznál 
ismerkedett meg Petőfivel, aki feleségül kérte. 
Később többször is férjhez ment, az 50-es évek 
végétől a Nemzeti Színházban játszott, 1881-ben 
ő lett a színház első örökös tagja. A kortársak 
nagyra becsülték színes, egyéni játékmódját. 
Priestley, Joseph
(1733-1804) angol természettudós, az oxigén fel
fedezője. Bebizonyította, hogy az oxigén az élőlé
nyek számára életfeltétel. Felfedezte és kísérlet
tel be is bizonyította, hogy a zöld növények növe
lik a levegő oxigéntartalmát, 
primadonna
tkp. „az első úrhölgy”; színházi és operatársula
tok főszereplő színésznője, énekesnője, (ol.)
prímás
tkp. első; vezető, fő 1. a püspökkar vezetője, el
ső a prelátusok-» között a katolikus egyházban. 
2. a cigányzenekar vezetője: szólista és vezény
lő. (lat. er.)
primer konzumensek
-»elsődleges fogyasztók.
primer kör 
-»atomerőmű
primitív függvény
az I intervallumon értelmezett f függvény primitív 
függvényének nevezzük az olyan F függvényt, 
amely szintén értelmezve van l-n, I minden x 
helyén differenciálható, és itt F'(x) = f(x).
Primo de Rivera, Miguel
(1870-1930) sp. katonatiszt, politikus; 1923-ban 
katonai puccsal felfüggesztette az alkotmányt, és 
magát tette meg diktátornak. A polgári kormány
zás visszaállítása után magát tette meg minisz
terelnöknek. Nem sokkal halála előtt mondott le. 
primszám 
-»törzsszám. 
princeps
[-cepsz] fn. főember, a középkortól herceg. Ró
mában 1. a szenátus-* első szónoka, hangadója.
2. Augustus idejétől a császárok címe. (lat.)
principátus
fn. a római császárkor első évszázadai, amelyek
ben a császárok princepsként-» uralkodtak; a
3. sz. végén felváltja a dominátus-». (lat.)

Princip, Gavrilo
(kb. 1893-1918) szerb nacionalista diák; 1914. jú
nius 28-án Szarajevóban pisztolylövésekkel meg
gyilkolta az Osztrák-Magyar Monarchia trónörö
kösét, Ferenc Ferdinándot és feleségét. Tette 
szolgált ürügyül az első világháborúhoz. ~ élet
fogytiglani börtönbüntetést kapott, s a börtönben 
halt meg. 
princípium
elv. 1. alapigazság, amelyen más igazságok 
nyugszanak. 2. alapelv: egy tan, egy viselkedési 
rendszer stb. alapja. 3. a dolgok első oka, erede
te, forrása, (lat.)
printer
sz.tech. nyomtató-».
prizma
háromszög keresztmetszetű hasáb. Az optikai 
prizma fényáteresztő anyagból készül, és szín
kép-» előállítására használják. Működése a szín
szóráson-» alapszik.
probléma
1. megoldandó feladat, fogas kérdés. 2. elméleti 
feladat, feladvány, (gör.)
problematika
a vmivel kapcsolatos problémák összessége, 
rendszere.
problematikus
1. problémát-» tartalmazó. 2. eldöntetlen, kétsé
ges.
producensek
-» termelő szervezetek.
produkcióbiológia
a biocönózisok-», ökoszisztémák-» anyag- és 
energiaforgalmát tanulmányozó biológiai tudo
mányterület, mely igen jelentős az élelmiszer- 
gazdaság és a környezetvédelem -> szempontjá
ból, 
profán
tkp. templomon kívüli; világi, megszenteletlen, 
nem vallási, (lat.)
professzor
tanár; tkp. „(egy nézet) megvallója” 1. a legmaga
sabb rangú egy.-i, főisk.-i tanár. 2. rég. középisk.-i 
tanár, (lat.)
próféta
1. Isten küldötte, szószólója a Bibliában. 2. vallás
alapító. 3. jós, aki előre megmondja a bekövetke
zendő eseményeket, (gör.)
profit
a vállalkozó haszna, amely az értéktöbbletből-» 
származik. A ~ nagysága sok tényezőtől függ; a 
~ /tőke arány a profitráta, s ez a tőke szerves 
összetételétől (-»változó tőke) nagymértékben 
függ, vagyis iparáganként is különbözik. Ugyan
csak jelentős különbségek lehetnek az egyes or
szágok közt a munkaerő-» árának, vagyis a mun
kabérnek történelmileg kialakult különbségei mi
att (többek között ez az ösztönzője a tőkekivitel
nek). (lat.)
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profitráta
-►profit.
progeszteron
a méhlepényes emlősök és az ember petefészké
nek-* sárgatesthormonja, mely a terhességet 
tartja fenn, ezen kívül hat a menstruációs cik
lust-* szabályozó többi hormon termelődésére, 
(sárgatest-*.) 
programzene
nem zenei, pl. irodalmi, történelmi vagy képző- 
művészeti hatásra szerzett, azt kifejezni akaró 
zene.
progresszió
tkp. előrehaladás 1. a társadalom, tudomány stb. 
fejlődése, haladása. 2. a haladást előmozdító 
irányzat, (lat.)
Prohászka Lajos
(1897-1963) pedagógus, filozófus; Budapesten, 
Németországban tanult, könyvtáros, magántanár, 
majd 1935-től a budapesti egy.-en professzor. Ok
tatáselmélettel s kultúrfilozófiával foglalkozott; 
A vándor és a bujdosó c. munkája (1936) a német
magyar sorsközösség filozófiai gyökeréről nagy 
feltűnést keltett, és sok kritikát váltott ki. Mint a 
Pedagógiai Társaság elnöke szót emelt a fasizá- 
lódás, a militarista nevelés ellen.
Prohászka Ottokár
(1858-1927) székesfehérvári püspök (1905-től); 
mint a modern katolikus eszmék és a keresztény
szocializmus hirdetője vált nevezetessé a század 
végén. Modernizmusát azonban a hivatalos egy
ház bírálta. Püspökként a harcos egyház szószó
lója volt. 1919-ben támogatta az ellenforradalmat, 
de később tartózkodott a napi politizálástól, 
prokarióta
sejtes szerveződés előtti élőlény, protoplazmájá
ban-* még nem különül el a sejtmag és nincse
nek mitokondriumok, ill. színtestek. A ~ к a bakté
riumok és a kékmoszatok.
prokonzul
római államférfi, aki konzuli tisztség betöltése 
után vmely provincia-* helytartójává lett kijelöl
ve. (lat.)
Prokrusztész
a gör. Héraklész-mondakörben útonálló, aki az 
utasokat ágyába fektette, s a rövideket erőszakkal 
kinyújtóztatta, a hosszabbak lábát levágta. Hérak- 
lész azonban elpusztította - saját ágyában.
proletár
tkp. „aki csak ivadékaival adózik” 1. a régi Rómá
ban a lakosság legalsó, teljesen vagyontalan sza
bad rétege. 2. a modern ~ okhoz sorolták azokat, 
akik munkaerejük eladásából élnek, tehát a váro
si és falusi bérmunkások egyaránt, (lat.) 
prologosz
élőbeszéd; a gör. tragédiák első színészének fel
adata a kar fellépése előtt. Prolog formájában ma 
is használatos, (gör.)
PROM
(= Programmable Read Only Memory) [progre-

mebl rid onli memöri] műsz. sz.tech. programoz
ható, csak olvasható tár. Olyan digitális-* integ
rált áramkör-*, amely abban különbözik a 
ROM-*-tól, hogy információtartalmát a felhaszná
ló juttatja be speciális programozókészülékkel : 
ezt a műveletet beégetésnek is szokás nevezni. 
Prométheusz
az ógör. mitológiában titán, aki az emberek szá
mára ellopta az égből a tüzet; ezért Zeusz örök 
büntetésként odaláncolta a sziklához, s egy kese
lyűvel tépette máját. Végül egy jóslat hatására 
szabadon bocsátotta. ~ jelképezte aztán az iro
dalomban az emberbaráti nagyot akarást, amiért 
a büntetést is érdemes elviselni. Aiszkhülosz hár
mas tragédiájának hőse.
Prónay Pál
br. (1875-1944?) szélsőjobboldali politikus; az el
ső világháborúban huszárszázados, a Tanács- 
köztársaság idején Szegeden különítményt szer
vezett, amely később a román csapatok nyomá
ban járta a falvakat, és gyilkolta a kommunistákat, 
a forradalmi parasztokat és a zsidókat. Később 
Horthyékat is jobbról támadta. A 30-as évek vé
gén a nyilasokhoz csatlakozott. Naplójának rész
leteit kiadták, 
propedeutika 
bevezetés, (gör.) 
prepozíció
1. „előre bocsátás"; eposz-* kezdetén a később 
kifejtendő tárgy rövid megjelölése. 2. ajánlat, elő
terjesztés, különösen tárgyalások előtt, (lat.)
propraetor
római tisztviselő, akit praetori éve letöltése után 
egy provincia helytartójává neveztek ki. -»prae
tor. (lat.)
proscriptio
[proszkripció] fn. tkp. közzétevés; a római polgár- 
háborúkban listákon függesztették ki azok nevét, 
akiknek fejére vérdíjat tűztek, s akiket ezért akár
ki akárhol megölhetett. A proskribáltak vagyonát 
elkobozták, gyilkosaikat megjutalmazták, (lat.) 
prostituált
aki prostitúciót-* folytat.
prostitúció
tkp. „nyilvános kiállás” 1. szerelmet árusító nők 
tevékenysége. 2. olyan ember tevékenysége, aki 
tehetségét, tudását, becsületét stb. tisztességte
len módon áruba bocsátja, (lat.)
prosztata
embernél a húgyhólyag előtt elhelyezkedő párat
lan belső nemi szerv, dió nagyságú mirigy, mely
nek enyhén lúgos, az ejakuláció-* előtt a húgy
csőbe kerülő váladéka serkenti a hímivarsejtek 
mozgását és anyagcseréjét, 
prosztetikus csoport
az összetett fehérjékből álló enzimek-* szorosan 
kötődő, nem disszociáló, csak denaturálással-* 
eltávolítható nem fehérjerésze.
Protagórasz
(i. e. kb. 480-410) gör. szofista filozófus; tanításá-
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val tekintélyt szerzett Szicíliában és Athénben, 
ahonnan azonban ateizmusa miatt száműzték. 
Híres mondása - „Mindennek mértéke az em
ber” - etikájának emberközpontúságát fejez
te ki.
protektorátus
a müncheni döntés után Hitler tovább fokozta a 
nyomást Csehszlovákia megmaradt részeire. Tá
mogatta a Tiso vezette önálló szlovák állam létre
hozását, s az első bécsi döntést-*. Végül - biztos
ra véve, hogy nemzetközi ellenállásba nem ütkö
zik - 1939. március 15-én csapatai megszállták a 
védtelen cseh-morva tartományt s Prágát, és 
Cseh-Morva ~ néven a Német Birodalomhoz 
csatolták, 
proterozoikum 
-»előidő. 
protestáns
(„tiltakozó”) a reformáció-* híveinek neve, mivel 
1529-ben a ném. birodalmi gyűlésen tiltakoztak 
mozgalmuk eltiltása ellen.
Protestáns unió
(1608) a protestáns ném. fejedelmek szövetsége 
védelemül az ellenreformáció törekvéseitől. 
A következő évben megalakult a ~val szemben 
álló Katolikus liga; kettőjük ellentéte készítette 
elő a harmincéves háborút-*, 
protokoll
1. régen a papírusztekercsek elejére ragasztott 
lap a cím, tartalom, dátum megjelölésével (mint
egy címlap). 2. jegyzőkönyv (különösen diplomá
ciai tárgyalásokról), első megfogalmazás. 3. a 
diplomáciai tevékenység és udvari szertartások 
rendjét előíró szabályzat, (gör.) 
protolitikus reakció
prótonátadással járó sav-bázis reakció; -*savak.
proton
egy pozitív elemi töltéssel-* bíró elemi részecs
ke; -»atommag, (gör.)
protoplazma
a sejt élő anyaga.
protozoa
az állati lét legalacsonyabb fokát képviselő lé
nyek: egysejtűek vagy differenciálatlan (egyfor
ma) egysejtűekből álló kisebb telepek. Az egysej
tűek közé tartozik az amőba.
Proudhon, Pierre Joseph
[prűdön pier zsozef] (kb. 1808-1865) fr. kispolgári 
szocialista; híressé 1840-ben megjelent könyve 
tette : Mi a tulajdon? Vizsgálódások a jog és kor
mányzat elveiről, amelyet a munkásoknak aján
lott. Ebben kimutatta, hogy a kizsákmányolok jog
talanul jutnak a profithoz. A nyomor filozófája c. 
munkájával (1846) vitatkozva írta Marx A filozófia 
nyomorá-t.
Proust, Marcel
[pruszt -szel] (1871-1922) francia író; világhírűvé 
Az eltűnt idő nyomában c. regényciklusa (1913— 
1927) tette, bár első kötetére alig talált kiadót. Az 
utolsó köteteket hagyatékából adták ki. Széles-

sodrú meseszövés, a személyek s világuk mély 
elemzése teszi a század egyik legjelentősebb 
elbeszélőjévé.
provanszál
a franciával s az olasszal rokon újlatin nyelv a 
dél-franciaországi Provence [-vansz] tartomány
ban; a középkorban virágzó költészet nyelve. Ma 
már alig beszélik.
provincia
tkp. hivatali hatáskör 1. a Róma által elfoglalt 
országokat, tartományokat ~ kként hivatali évü
ket letöltött konzulokra-*, és más magas rangú 
tisztviselőkre bízták, s azok a római hatóságok 
helytartóiként kormányoztak. 2. átv. maga a tarto
mány, mint közigazgatási egység is ~. 3. a köz
ponttól távoli vidék, (lat.) 
provinciális
1. a központtól távoli ; helyi érdekű. 2. vidékies, 
korlátolt, szűk látókörű, -»provincia.
provokál
tkp. „előhív” 1. kihív bajviadalra, párbajra. 2. kihí
vó magatartást tanúsít, (lat.)
próza
1. nem verses irodalmi mű: pl. regény, elbeszé
lés, karcolat stb. 2. nem énekes színpadi mű (nem 
opera, operett). 3. átv. a dolgok rideg, anyagias 
oldala, (lat.)
Przemyál
[psemsl] város és erőd a régi Galíciában; az első 
világháború kezdetén a cári csapatok körülfogták, 
és több mint hat havi ostrom után, 1915. március 
22-én elfoglalták. 120 000 védője, közöttük magy. 
ezredek, fogságba estek.
Psyché
1. az ókori gör. mitológiában az emberi lélek 
megszemélyesítése: gyönyörű fiatal leány lepke
szárnyakkal. A szerelemisten, Cupido [ku-] sze
relmes lett belé, és halhatatlansággal ajándékoz
ta meg. 2. a lélek, (gör.) 
pszeudo-
szóösszetételekben: ál- (nem valódi), (gör.)
psziché 
lélek, (gör.)
pszichikum
lelkivilág, lelki alkat. (gör.-lat.)
pszichikus
lelki.
pszichoanalízis
lélekelemzés; a tudatalatti lelki réteg öntudatlan 
jelenségeinek elemzésével igyekszik a lelki be
tegségeket gyógyítani. -»Freud, (gör.)
pszichológia
-»lélektan.
p-típusú félvezető
-»szennyezett félvezetők.
Ptolemaiosz
a hellenisztikus Egyiptom gör. eredetű uralkodói 
háza 13 uralkodójának neve (i. e. 323-30 közt). 
I. ~ Nagy Sándor hadvezéreként került Egyiptom 
trónjára: XIII. ~ Kleopátra uralkodótársa volt. Az
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ország 33. és utolsó dinasztiáját alkották. -»dia- 
dokhoszok.
Ptolemaiosz Klaudiosz
(i. e. 100 körül- 170 táján) alexandriai görög csil
lagász és matematikus. Munkája során a trigono
metria területén kifejtett tevékenysége igen jelen
tős. ГТ nagyságát megközelítőleg 377/120-ban ad
ta meg (kb. 3,141 667). Meghatározta 8000 földraj
zi objektum helyét, 
pubertás 
-►serdülőkor, 
publicista
publicisztikát-» művelő újságíró.
publicisztika
1. közérdekű kérdésekkel foglalkozó színvonalas 
újságírás. 2. ilyen tevékenység terméke, (lat.)
Puccini, Giacomo
[puccs- dzsak-j (1858-1924) ol. operaszerző; csak 
édesanyja sürgetésére szánta rá magát a zeneta
nulásra. Számos világsikerű operája közé tarto
zik a Bohémélet, a Pillangókisasszony, a Manon 
Lescaut stb. 
puccs
államcsíny, összeesküvés felkelésre, lázadásra, 
(ném.)
Pudovkin, Vszevolod lllarionovics
(1893-1953) kiváló szovjet filmrendező (Nahimov 
tengernagy,1947; Visszatért szerelem, 1953).
puffertároló
műsz., sz.tech. információ vagy energia átmeneti 
tárolására szolgáló eszköz.
puhatestűek
ősszájú, szelvényezetlen, fejre, lábra és zsiger- 
zacskóra tagolódó testű állatokból álló törzs. Osz
tályok: csigák, kagylók (fejük elcsökevényese- 
dett), fejlábúak (a láb és a fej fejlábbá alakult).
Pulitzer, Joseph
[-cer dzsozef] (1847-1911) magy. származású 
amerikai publicista, laptulajdonos; St. Louisban 
és más városokban folytatott újságírói gyakorlat 
után New Yorkban megvette a World c. lapot 
(1883), és hamarosan a legjobb és legolvasottabb 
lappá tette. Az 1903-ban a Columbia egy.-en ala
pított újságíró-iskolára bízta végrendeletileg a 
~-díjak odaítélését.
Pulszky Ferenc
(1814-1897) reformpolitikus, régész; Miskolcon, 
Eperjesen tanult, mint jurátus jelen volt az 1832/36. 
évi országgyűlésen, 1839/40-ben követ, a Pesti 
Hírlap cikkírója. 1848-ban államtitkár, majd diplo
mata, az emigrációban Kossuth megbízottja. 
1866-ban hazatért, Deák-párti képviselő volt. 
A Nemzeti Múzeum igazgatója lett, részt vett az 
Esterházy-képtár képeinek gyűjtésében, 
pulzus
az aorta kezdeti részében a bal kamra összehú
zódása alkalmával keletkezett nyomásemelke
dés, mely nyomáshullám formájában végighalad 
az artériás rendszeren, és a nagy és középnagy 
artériák fölött tapintással is észlelhető.

pulzustérfogat
a szív egyetlen összehúzódásakor kipréselt vér 
mennyisége. Nyugalomban embernél kb. 70 ml.
Punett-tábla
dihibrid öröklésmenetek-» F2 nemzedékének 16 
kombinációt tartalmazó táblázata, melyen a ha
sadás jól tanulmányozható.
pun háború
a pun (föníciai) gyarmat: Karthágó és Róma küz
delmei a Földközi-tenger nyugati medencéjének 
és kereskedelmének birtokáért. Az első ~ i. e. 
264-241 közt zajlott: Róma megszerezte Szicíliát, 
s első provinciájává tette. A második ~ i. e. 218— 
201 közt zajlott (-»■Hannibál), és a hispániai pun 
gyarmatok elvesztésével végződött. A harmadik 
~ i. e. (149-146) Karthágó elpusztulásával fejező
dött be. 
punok
azoknak a föníciaiaknak lat. neve, akik Észak-Afri- 
kában és Hispániában stb. megtelepedtek. 
-»Karthago.
pupilla
a szivárványhártya-» közepén elhelyezkedő ke
rek nyílás, amelyen keresztül a fény bejut a szem
be.
purgatórium
tisztítóhely; azoknak a telkeknek a bűnhődési he
lye a katolikus teológia szerint, akiket „halálos 
bűn" nem terhel ugyan, de kisebb bűneik bocsá
nata nélkül haltak meg. A ~ a középkorban buk
kant fel a teológiában, (lat.) 
purinbázisok
az adenin és a guanin, a nukleotidok-» kétgyűrűs 
szerves bázisai.
puritán
vallás hívei a kálvini-» reformációt követve szem
ben álltak az anglikán-» vallással. A hitélet követ
kezetes megtisztítását követelték: maguk is szi
gorú magatartási és erkölcsi szabályok szerint 
éltek. Az üldözés következtében sokan Ameriká
ba vándoroltak, (lat.)
Purkinje, Jan Evangelista
(1787-1869) cseh természettudós, a sejttan egyik 
megteremtője. Először figyelte meg, hogy a sejte
ket kocsonyás anyag tölti ki. Ezt az anyagot pro
toplazmának-» nevezte el.
Puskás Tivadar
(1844-1893) feltaláló; Bécsben tanult, s 1877-ben 
Edisonnak felvetette a telefonközpont eszméjét, s 
munkatársaként 1878-ban Bostonban, 1879-ben 
Párizsban szervezett ilyen központot. A budapesti 
központot öccse, P. Ferenc 1881-ben állította fel. 
Másik nevezetes találmánya a Telefonhírmondó 
volt, amely huzalon, de a műsoros rádió elődje
ként közvetített híreket, zenét stb.
Puskin, Alekszandr Szergejevics 
(1799-1837) orosz költő; liberális nézetei miatt 
Ogyesszába, majd 1824-ben Mihajlovszkoje hely
ségbe száműzték. 1826-ban visszatérhetett a fő
városba; művei cenzúrázását maga a cár végez-
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te. Az orosz költői nyelvet továbbfejlesztette ; tör
ténelmi költeményei (A kapitány lánya, Borisz 
Godunov), valamint a verses regénye: az Anye
gin és lírai versei az orosz költészet remekei.
Putifárné
a bibliai elbeszélés szerint a fáraó főemberének 
felesége; szerelembe esett a náluk szolgáló Jó
zseffel-*, s amikor az visszautasította, hamisan 
bevádolta férjénél.
Pügmalión
ciprusi királyfi, a gór. mitológiában kifaragta Aph
rodité-^ istennő szobrát, s a szobor olyan tökéle
tes lett, hogy ~ halálosan beleszeretett saját 
művébe. A szerelemistennő megsajnálta, s meg
elevenítette a szobrot, aki aztán Galathea néven 
~ felesége lett.
Pürrosz
(i. e. kb. 318-272) Epirosz királya (kb. a mai Albá
nia területe). 296-ban került trónra; meghódította 
Makedóniát, majd a rómaiakkal háborúzott: két 
győzelme (Heraclea, 280; Asculum, 2/9) oly sú
lyos veszteséggel járt, hogy ezt kellett mondania. 
„Még egy ilyen győzelem, és elvesztünk!” (pirru- 
szi győzelem.) Harcolt a punok ellen is. 
püspök
tkp. felvigyázó. 1. az ősegyházban a közösség 
anyagi ügyeit, mindennapi életét irányító sze
mély. 2. később már vallási vezetője is az egyház- 
községeknek, még később egyházmegyéknek, 
(gör.)
Püthagorasz
(i. e. kb. 582-507) gör. matematikus és filozófus; 
a gör. és az egyiptomi tudományok elsajátítása 
után Szamoszban alapított iskolát. Tanait a szá
mok titokzatos összefüggéseinek keresése szí
nezte; ezek során ismerte fel a ~-tételt is, amely 
szerint a derékszögű háromszög két befogója 
négyzetének összege az átfogó négyzetével 
egyenlő. A róla elnevezett tételt már előtte Babi
lonban, Kínában, Egyiptomban ismerték. A pü- 
thagóreus isk. hatása sokáig érvényesült. 
Püthagorasz tételének megfordítása 
Ha egy háromszög két oldala fölé szerkesztett 
négyzetek területeinek összege egyenlő a har
madik oldal fölé szerkesztett négyzet területével, 
akkor a háromszög derékszögű.
Pygmalion
-»Pügmalión.
Pyrker János László
(1772-1847) érsek; Székesfehérvárott, Pécsett ta
nult, majd 20 évesen a cisztercita rendbe lépett. 
Fényes egyházi pályáján volt apát, szepesi püs
pök, velencei pátriárka, dalmát prímás; 1827-ben 
lett egri érsek. Ott tanítóképzőt szervezett, s a 
székesegyházat felépíttette. Német nyelvű verseit 
1830-ban Kazinczy fordította magyarra, de éles 
bírálat érte a szerzőt s a fordítót.

Q
quadrivium
[kvad-] a középkori iskolák felső tagozata, amely
ben a trivium-» után a számtant, a geometriát, a 
zenét és a csillagászatot tanították. A ~ négy
éves volt. (lat.)
Quai d'Orsay
[ké dorszé] Párizsban a Szajna bal partjának 
egyik szakasza; több fontos középülete közül 
egyik a fr. külügyminisztérium, amelyre sokszor 
~ néven utalnak.
quaker
-»kvéker.
quattrocento
[katrocsento] tkp. négyszáz; az 1400-as évek, 
vagyis a 15. sz. elnevezése a művészettörténet
ben. (ol.)
Quetzalcoatl
[kecalko-] a Columbus előtti mexikói maja nép 
egyik fő istene; nevét a gyönyörű quetzal madár
tól vette, s mint termékenység- és természetis
tennek nagy szerepe volt a maja vallásban.
quinquecento
[kvinkvecsento] tkp. „ötszáz , az 1500-as évek, 
vagyis a 16. sz. (ol.)
Quirinus
[kvirinusz] ősi római háborúisten, a római polgá
rok védelmezője.
Quisling, Vidkun
(1887-1945) norvég náci politikus, a ném. meg
szállás után a nácik megbízásából Norvégia ve
zetője. 1945-ben halálra ítélték és kivégezték. Ne
ve a nácikkal együttműködők jelzőjévé lett.
QWERTY billentyűzet
az amerikai, ill. az a rag. szabványú hagyományos 
írógépeknél felülről | második sor ezekkel a bil
lentyűkkel kezdődikД ez lett a megnevezése az 
így elrendezett billentyűzetnek.

R
Rábai Miklós
(1921-1974) koreográfus; kémia szakos tanárként 
szervezte középiskolásaiból az első néptánc
együttest (1946), s e csoport versenysikere (1948) 
után lett hivatásos tánctanárrá, majd a Magyar 
Állami Népi Együttes koreográfusává (1951), ké
sőbb igazgatójává (1971). Az Ecseri lakodalmas
tól (bemutatkozó műsor) kezdve koreografálta az 
együttes 7 programját, amelyek világsikert hoz
tak.
Rabelais, François
[rabié franszoá] (1490-1553) fr. reneszánsz író; 
volt klerikus, szerzetes, orvos. Híressé írásai tet
ték, különösen a szatirikus Pantagruel, amelynek
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óriási sikere volt, s a 3. kötetét korában be is 
tiltották, mint szentségtörőt.
Rab Gusztáv
(1901-1963) író, újságíró; Budapesten tanult, 
majd újságíró lett, 1926-tól az Est-lapok munka
társa. Bátor, a fehérterrort, a frankhamisítást le
leplező publicista volt. A Pesti Hírlapban Hitler- 
ellenes riportsorozatot közölt. Később kormány- 
párti lap munkatársa lett, de ném.ellenessége 
miatt a nyilasok üldözték. Társadalmi regényei 
közönségsikert arattak. 1958-tól Párizsban élt. 
rabszolgaháborúk
a rabszolgák felkelései uraik ellen. Háborús idők
ben sok volt a szabadon született rabszolga, aki 
nem nyugodott bele helyzetébe. Különösen sú
lyos ~ voltak az i. e. 2. sz.-ban Kis-Ázsiában és 
Szicíliában, az i. e. 1. sz.-ban Dél-ltáliában Spar
tacus [szpartakusz] trák gladiátor-» vezetésével. 
A ~ at kegyetlenül leverték, de nyomukban enyhí
tettek a rabszolgák helyzetén.
Ráby Mátyás
(1752-1797 után) II. József híve; 1773-tól az udvari 
kancellárián dolgozott. Elvárták tőle a besúgást 
is ; Pest vármegye azonban mint besúgót bebörtö
nözte, s csak a császár 5 évi sürgetésére engedte 
szabadon 1789-ben. Külföldön írta meg emlékira
tait, amelyek alapján Jókai a róla szóló regényét 
(Rab Ráby, 1878) írta. Élete azonban még kutatás
ra szorul, 
racionális szám
mindazok a számok, amelyek felírhatók két egész 
szám hányadosaként, tehát p/q alakba, ahol p és 
q egészek és q=#=0. Minden racionális szám vég
telen sokféleképpen adható meg p/q alakban. Pl. : 
3/4 = 6/8 = 15/20 = 27/36. .
Ráchel
a bibliai Lábán lánya, akinek Jákob 14 évig dolgo
zott apjánál, hogy feleségül kapja; Jákob fiai kö
zül Józsefnek és Benjáminnak anyja.
Racine, Jean-Baptist
[raszin zsan -tiszt] (1639-1699) fr. drámaíró; pap
nak készült, de Moliére-rel való barátsága a szín
ház felé vonzotta. Hatással volt rá a gór. dráma; 
a fr. klasszikus tragédia fő mestere. Talán legis
mertebb tragédiája a Phaedra (1677). 
ráció
1. ésszerűség, logikus gondolkodás. 2. magyará
zat, igazolás. 3. oki alap. (lat.)
racionális
1. értelmes, ésszerű, logikus gondolkodással 
meghatározott. 2. mat. -»~ szám. (lat.)
racionális függvény
ha adott két polinomfüggvény, f és g, akkor azt a 
h függvényt, amelyet a következő utasítással defi

niálunk: ha X e R, g(x)=#0, akkor h(x) = —, ra

cionális függvénynek nevezzük.
racionalizmus
a rációra-» épülő irányzat 1. fil. a megismerés

racionális, értelmi oldalát kiemelő ismeretelmé
let. 2. a tudományban a vallási elemet elvető 
irányzat, (lat.)
rácsenergia
az az energia, amely szükséges ahhoz, hogy 
1 mól kristályos anyagot szabad ionokra bont
sunk.
rácsrost
vékony, elágazó, hálózatot alkotó, fehérjéből álló 
kötőszöveti rostfajta, mely körülveszi a kapillári
sokat, a zsírsejteket, a simaizomsejteket, és nagy 
mennyiségben található a nyirok- és a vérképző 
szervekben. Ellenálló, hajlékony, rugalmas vázat 
képez.
Rácz Aladár
(1886-1958) cimbalomművész; mint cigányze
nész ifjúkorától játszott e hangszeren, de 1914-től 
Svájcban játszva zeneművészek, köztük Igor 
Sztravinszkij a komoly zene játszására biztatták, 
sőt írtak is számára cimbalomdarabokat. Mint 
koncertzenész főleg régi csembalóműveket adott 
elő, felesége, Yvonne Barblan zongorakíséreté
vel. 1935-ben hazatérve a Zeneművészeti Főisko
la tanára volt haláláig.
Ráday Gedeon
gr. (1806-1873) reformpolitikus; Pozsonyban, 
Pesten tanult. 1839-ben Pest megye országgyűlé
si követe-de a kormány megakadályozta részvé
telét. Kossuth híve s az Iparegyesület választmá
nyi tagja volt, 1847-től a Nemzeti Színház inten
dánsa. 1848-ban nógrádi főispán; a világosi fegy
verletétel után fogságot szenvedett. 1867-től a 
jászkunok főkapitánya, református egyházkerüle
ti főgondnok volt. Értékes családi könyvtárát a 
pesti ref. főisk.-nak adta. 
radiális
sugárirányú; a kör középpontja felé tartó, (lat.)
rádió
drótnélküli hírközlő; feltalálója az olasz Marconi, 
Guglielmo [-ko- gujel-] (1874-1937), 1896-ban.
radioaktív bomlás
atommagok bomlása. Leggyakoribb módjai az a- 
bomlás-», ß-bomläs-» és у-bomlás-». Véletlen- 
szerű folyamat. Egy adott atommagra vonatkozó
an az időegységre eső bomlási valószínűség ál
landó (időtől független), 
radioaktív család
egy radioaktív bomlási sor-» tagjai. A családokat 
a kiinduló radioizotópról szokás elnevezni. A ter
mészetben előforduló három család az urán-238, 
az urán-235 és a tórium. Mesterségesen előállít
ható a neptunium-237 család, 
radioaktív egyensúly
radioaktív család-» egymást követő tagjainál áll 
be elegendően hosszú idő után. Ekkor a család 
minden közbülső tagjából időegység alatt annyi 
bomlik el, mint amennyi az őt megelőző tag bom
lása révén keletkezik. ~ ban a radioaktív család 
minden tagjának (az utolsót kivéve) azonos az 
aktivitása-». Ezért az egyes tagok mennyiségei-
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nek aránya megegyezik a felezési idők arányá
val.
radioaktivitás
nem stabil izotópok-» sajátossága: az atommag 
többféle sugárzás (-»a-, ß-, ill. у-sugárzás) kibo
csátása során átalakul (rendszáma-» megválto
zik); -»magreakció. Az átalakulást az egyes ~t 
mutató anyagok felezési idejével jellemzik: 
mennyi idő alatt bomlik el adott mennyiségének 
fele. (lat.) 
radioaktív izotóp 
-»izotóp.
radioaktív kormeghatározás
radioaktív-» anyagok felezési ideje-» alapján tör
ténő kormeghatározás. Sokféle módja ismeretes. 
Két legjelentősebb ~ a következő: 1. radiokar
bon-módszer. A C-14 radioaktív szénizotópon 
alapszik, melynek felezési ideje 5570 év. Szerves 
eredetű, néhány ezer éves leletek korának meg
határozására használható. 2. Kálium-argon mód
szer . A K-40 radioaktív káliumizotópon alapszik, 
melynek felezési ideje 1,3 milliárd év. Sokmillió 
(esetleg milliárd) éves káliumtartalmú anyagok 
korának meghatározására használható (pl. ásvá
nyok, meteorok, holdkőzet stb.). 
radiobiológia 
-»sugárbiológia, 
rádióhullámok
az elekromágneses sugárzás-» egyik típusa. Hul
lámhossza a végtelentől a mm-ig terjed (frekven
ciájuk 1011 Hz-ig). Színképtartományában még 
megkülönböztetünk néhány hullámhossztarto
mányt: hosszúhullámok (hullámhossz: végtelen
től 1 km-ig, frekvencia: 0-300 kHz), középhullá
mok (1 km- 200 m, 3 ■ 105 Hz-1,5 • 106 Hz), rövid
hullámok (200 m-10 m, 1,5 • 106-3 ■ 107Hz) és mik
rohullámok (1 m-0,3 mm, 3 ■ 108 Hz-1012 Hz). 
Radnai Béla
(1891-1962) gyorsíró, a magy. gyorsírás modern 
rendszerének kidolgozója, tökéletesítője, Buda
pesten tanult. 1919-ben az egységes gyorsírás 
kidolgozásával bízta meg a Tanácskormány. 
1922-től gyorsíróisk.-i igazgató; számos szakcik
ket, könyvet írt, és a magánhangzó-jelölés, vmint 
a rövidítések rendszerét nagymértékben egysze
rűsítette.
Radnóti Miklós
(1909-1944) költő, műfordító; mint árvát rokonai 
kereskedelmi pályára szánták, de a költészet s a 
haladó mozgalmak vonzáskörébe került; ma- 
gyar-fr. szakot végzett Szegeden. 1930-tól szinte 
minden évben kiadott egy kötet verset, s Sík Sán
dor és a haladó költők köréhez tartozott. Lírájá
nak humanizmusa, antifasizmusa egyre mé
lyült. 1944-ben mint munkaszolgálatost meg
gyilkolták.
Radványi Géza
(1907-1986) kiváló magy. filmrendező; egyik vi
lághírű filmje a Valahol Európában.

Rafael
a keresztény hagyomány egyik arkangyala. Neve 
szerepel a Bibliában.
Raffaelo, Santi
[szán-] (1483-1520) itáliai festő, építész; Firenzé
ben, 1508-tól Rómában élt, dolgozott. Madonnái, 
egyházias és világias kompozíciói (Jézus színe
változása, Az athéni isk.) nagy művészi erőt mu
tatnak, 
rágás
a szájüreg működése, a táplálék aprítása, nyállal 
való összekeverése és a falat kialakítása a foga
zat és a nyelv segítségével.
Rajk László
(1909-1949) kommunista politikus, miniszter; 
diákkorától az ifjúsági, majd az országos kommu
nista mozgalom egyik vezetője, ellenálló volt. 
1945 után magas beosztásokban sikeresen dolgo
zott, a MKP egyik vezetője volt. 1949-ben letartóz
tatták, s hamis vádak alapján elítélték, kivégez
ték. Rehabilitálták, s 1956 októberében díszsír
helyre temették, 
rajkó
kisfiú, gyermek (cigányul).
Rajniss Ferenc
(1893-1946) miniszter; a harmincas években kor
mánypártiból fokozatosan szélsőjobboldali lett. 
Mint az Új Magyarság, majd a Magyar Futár szer
kesztőjének nagy része volt a szélsőjobboldali 
eszmék, a ném. „új Európa , a náci típusú anti
szemitizmus terjesztésében. A nyilas puccs után 
a nyilas kormány vallás- és közoktatási miniszte
re. A népbíróság halálra ítélte, és kivégezték, 
rákbetegség
-»daganatos betegségek.
Rákóczi Ferenc I.
(1645-1676) erdélyi fejedelem (ur. 1652-1660), 
II. R. György fia. Felesége, Zrínyi Ilona révén 
bekapcsolódott a Wesselényi-féle összeesküvés
be, s csak nagy összegű váltság ellenében ke
gyelmeztek meg neki.
Rákóczi Ferenc II.
(1676-1735) I. R. Ferenc és Zrínyi Ilona fia; az 
udvar, anyjától elszakítva, jezsuita iskolákban ne
veltette. 1697-ben még nem, 1703-ban már elvál
lalta a szabadságharc vezetését: az Ausztriával 
háborúzó franciák segítségében bízott. Ez azon
ban jelentéktelennek bizonyult, s változó sikerek 
után Károlyi Sándor megkötötte a kompromisszu
mos szatmári békét, de ezt ~ nem ismerte el. 
1717-ben Törökországba ment török-osztrák há
borút remélve. A pozsareváci béke (1718) Rodos
tót jelölte ki tartózkodási helyéül. Ott élt haláláig 
más bujdosókból álló környezetével.
Rákóczi György I.
(1593-1648) erdélyi fejedelem (ur. 1630-1648); 
R. Zsigmond fejedelem fia. Borsodi főispán, majd 
Bethlen generálisa volt. A segesvári gyűlés 1630- 
ban választotta fejedelemmé, s ő erősítette a feje
delemség, de a R. család hatalmát, vagyonát is.
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Sikereket ért el a harmincéves háborúban, s fele
ségével, Lorántffy Zsuzsannával együtt támogat
ta a református egyházat és iskolákat.
Rákóczi György II.
(1621-1660) erdélyi fejedelem (1648-1660); 
I. R. György fia. Még apja életében fejedelemmé 
választották. Becsvágyó terve a lengyel trón meg
szerzése volt, de ezt a török Porta ellenezte. Ami
kor 1657-ben mégis hadat indított Lengyelország 
ellen, a tatárok megrohanták és szétszórták sere
gét. Végül az új fejedelemmé választatott Barcsai 
Ákost támogató török sereg elleni harcban kapott 
halálos sebet.
Rákóczi Zsigmond
br. (1544-1608) erdélyi fejedelem (ur. 1607-1608); 
egri kapitányként Szikszónál győzött a törökök 
ellen (1588), ezért br.-ságot kapott. Nagy birtokait 
házassága által is növelte, s amikor a bécsi udvar 
koholt hűtlenség! perrel ezek megszerzésére tö
rekedett, 1604-ben átállt Bocskai Istvánhoz. En
nek halála után fejedelemmé választották, de kár
pótlás ellenében lemondott a trónról.
Rákosi Jenő
(1842-1929) író, színműíró, újságíró; 1867-ben a 
Pesti Naplóhoz lépett be, 1881-ben megalapította 
a Budapesti Hírlapot, amelynek 1891-1925 közt 
szerkesztője volt. Heves nacionalista agitációt 
folytatott („harmincmillió magyar”), amely nagy 
ellenállást váltott ki. Ady és a modern költészet 
ellensége volt; az első világháború éveiben a 
végsőkig folytatott háborút hirdette, 1919 után a 
revízió előharcosa volt.
Rákosi Mátyás
(1892-1971) a MKP főtitkára; hadifogságban lett 
forradalmár, hazatérve a KMP alapító tagja, 1919- 
ben népbiztos. 1919 után a Komintern munkatár
sa; illegálisan hazatérve (1924) 1925-től 1940-ig 
fegyházban volt. Az 1848-as zászlókért cserébe 
kiengedték a SZU-ba; vezette a moszkvai emigrá
ciót; 1945 elejétől a MKP, majd a MDP vezetője, 
miniszterelnök (1952-1953). 1949 utáni súlyos hi
báiért leváltották (1956. VII. 2.), s a SZU-ba távo
zott.
Rákosi Szidi
(1852-1935) színésznő, R. Jenő húga; a színitano
da után 1870-ben lett a Nemzeti Színház tagja. 
1892-ben színiiskolát nyitott; a Nemzeti Színház 
örökös tagja lett (1909). Mint kiváló jellemszínész 
késő öregkoráig nagy sikereket aratott.
Rákosi Viktor
(1860-1923) újságíró, író; R. Jenő öccse, A Nem
zeti Hírlap, majd a Pesti Hírlap, 1882-től haláláig 
a Budapesti Hírlap munkatársa volt. 1894-ben 
megalapította a Kakas Márton c. élciapot. Humo
reszkjei, vmint romantikus, nacionalista regényei 
és ifjúsági írásai nagyon népszerűek voltak. 1911- 
től haláláig ágyhozkötött beteg volt.
Rakovszky István
(1858-1931) klerikális, legitimista politikus; 1895- 
ben a Katolikus Néppárt egyik alapítója, hosszú

ideig csornai képviselő. 1920-ban a nemzetgyűlés 
elnöke, de a királypuccsok idején IV. Károly olda
lára állt, aki 1921 októberében miniszterelnökké 
nevezte ki. Ezért fogságot is szenvedett, majd 
visszavonult a politikai élettől.
Rakovszky Iván
(1885-1960) politikus, miniszter; 1910-től munka
párti, 1920-tól kormánypárti képviselő volt, 1922- 
1926 közt Bethlen belügyminisztere. 1944. okt. 
15-ig a Lakatos-kormány vallás- és közoktatási 
minisztere volt.
Ráktérítő
az Egyenlítőtől északra 23 fok 27' szélességi kör 
(déli párja a Baktérítő); e két térítő és az Egyenlítő 
közti övét (a trópusokat) az év kisebb-nagyobb 
részében délben merőlegesen érik a Nap suga
rai. Oka, hogy a Föld tengelye 23 fok 27' szöget 
zár be a Nap körüli pálya képzelt tengelyével, így 
a Föld pontjait az év során változó szögben érik 
a Nap sugarai.
RAM
(= Random Access Memory) [rendöm ekszesz 
memöri] műsz. sz.tech. írható - olvasható tár. 
Pontos fordítása - véletlen hozzáférésű tár - fél
revezető értelmű lenne, ezért helyette a megadott 
elnevezés használatos. Számítógépekben-» át
meneti információtárolásra használják. Két fő tí
pusa van: a SRAM-* és a DRAM-».
Ráma
boszniai folyócska és tartomány, amely a közép
korban a boszniai bánság részeként rövid ideig a 
magy. királysághoz tartozott.
Ramapithecus
[ramapitekusz] kb. 14 millió éve élt, kis termetű 
főemlős az emberhez vezető fejlődési ágon. Elő
ször Indiában találták meg maradványait, (hindu- 
gör.)
Ramon y Cajal, Santiago
[ramon i kahal] (1852-1934) bioi. az idegrendszer 
felépítésének kutatója.
Ramszesz
az egyiptomi 19. és 20. dinasztia több uralkodójá
nak neve; a legnevesebb II. ~ (i. e. 1304-kb. 
1238), akinek uralma alatt az ország katonailag 
megerősödött, s aki több fennmaradt középületet 
emeltetett Thébában. Sírját s benne múmiáját is 
megtalálták, méghozzá szokatlan épségben, 
rangsor
1. minőségi sorrend, értékrend. 2. bioi. állatok 
zárt közösségeiben az alá- és fölérendeltségi vi
szonyokat kifejező sorrend, mely a közösségen 
belüli erőviszonyok alakulása szerint állandóan 
változik.
Rankovió, Aleksander
[-vies -szán-] (sz. 1909) jugoszláv politikus, a fegy
veres ellenállás egyik vezetője, Tito közvetlen 
munkatársainak egyike.
Ransanus, Petrus
(1420-1492) ol. dominikánus, humanista történet
író; 1488-ban követként járt Mo.-on, majd megírta
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- Mátyásnak ajánlva - Mo. történetét 1485-ig. 
Munkáját Zsámboki János adta ki Pécsett, 1558- 
ban.
rapallói egyezmény
1922. április 16-án aláírták Szovjet-Oroszország 
és Németország megbízottai, Csicserin népbiztos 
és Rathenau ném. külügyminiszter a ~t, amely
nek értelmében a két ország diplomáciai és gaz
dasági kapcsolatokat létesít, s kölcsönösen le
mond a háborús jóvátételekről. A ~ volt Szovjet- 
Oroszország külpolitikai kapcsolatainak újrafel- 
vételében az első lépés.
Ráskai Lea
(16. sz. eleje) dominikánus apáca; a pesti Nyulak 
Szigetén (Margitsziget) lévő zárdában élt, s öt, 
általa másolt fontos kódex tartotta fenn emlékét. 
Ezek közül is kiemelkedik egyházi nyelvemléke
ink jelentős darabja, a Margit-legenda (1510), 
amely két és fél századdal korábban élt rendtárs
nőjének állított emléket.
Rassay Károly
(1886-1958) politikus, újságszerkesztő; törvény- 
széki, minisztériumi tisztviselő, 1919-ben az el
lenforradalmi szervezkedés résztvevője, majd a 
Huszár-kormányban államtitkár. 1921-ben ő ala
pította a Független Kisgazda, Földműves és Pol
gári Pártot, majd később a liberális Nemzeti Sza
badelvű Pártot (Polgári Szabadságpárt), amely 
polgári szemszögből bírálta a jobboldali és náci
barát irányzatokat. Lapja az Esti Kurír volt. 
rasszok
faj-» alatti szerveződési egységek, melyeket ro
kon populációk alkotnak.
raszkolnyik
az orosz pravoszláv-» egyház szakadárja. 
A ~okat a 17. sz. óta üldözték.
Raszputyin, Grigori) Jefimovics 
(1872-1916) orosz kalandor; mint szerzetes került 
a cári udvarba 1907-ben. Hamarosan nagy befo
lyást szerzett a cár és különösen a cárné felett, 
mert vérzékeny fiúk meggyógyítását ígérte. Befo
lyása révén hamarosan az udvari intrikákba is 
beleszólt; a népszerűtlen cár rossz szellemének 
tekintették. Végül Juszupov herceg meggyilkoltat
ta.
rátermettség
a szervezetek azon képessége, hogy az adott 
környezeti feltételek között utódokat hozzanak 
létre. A ~ a létért való küzdelemben-», a termé
szetes szelekció—» során alapvető tulajdonság, 
mivel a kevésbé rátermettek kiküszöbölődnek, a 
legrátermettebbek viszont fennmaradnak, és 
génjeiket átörökítik az utódpopulációba.
Ráth Mór
(1829-1903) könyvkiadó; Bécsben tanult, majd 
pesti könyvkereskedésben dolgozott. 1857-ben 
saját könyvkereskedést és kiadót nyitott Pesten, 
amely a cenzúrát kijátszva tiltott könyveket is 
kiadott (pl. Széchenyit), de a magy. és külföldi 
klasszikus irodalomra szakosodott (Arany, Vörös

marty, Shakespeare stb.). Üzlete szellemi köz
pont is volt.
Ráth-Végh István
(1870-1959) író, művelődés- és jogtörténész; Bu
dapesten szerzett jogi végzettségével bíró, majd 
ügyvéd volt 1934-ig' Regényei kevésbé népszerű
ek; ironikus művelődéstörténeti munkái viszont 
itthon és külföldön is igen olvasottak, (pl. Az em
beri butaság kultúrtörténete, 1938). 
ratifikáció
jóváhagyás; a tárgyalások folytatására meghatal
mazott személyek által aláírt megállapodás akkor 
lép érvénybe, amikor az érintett államok törvény- 
hozásában a ~t elvégzik, (lat.)
Ratio Educationis
[-ció -kaciónisz] Mária Terézia-» rendelete a köz
oktatás bevezetéséről Mo.-on (1777); intézkedett 
az alsófokú oktatásról is, amelynek kötelezően 
két évig kellett tartania és anyanyelvűnek kellett 
lennie. Célja az Írás, olvasás, elemi számolás 
elsajátítása, az alapfokú ismeretek megszerzése 
s a vallásoktatás volt. A máig is érvényes oktatási 
rendszer alapja a ~. (lat.)
Ravasz László
(1882-1975) ref. püspök; Kolozsvárt tanult, ugyan
ott segédlelkész, majd berlini további tanulmá
nyok után Kolozsvárt teológiai tanár 1907-1921 
közt. 1921-től Pesten lelkész, s a dunamelléki 
kerület püspöke 1948-ig. E minőségében felsőhá
zi tag is volt, s egyháza egyik vezetőjeként szere
pelt a korszakban. Magatartását később bírálatok 
érték. Számos könyve jelent meg.
Ravel, Maurice
[morisz] (1875-1937) fr. zeneszerző; modern zon
goradarabok, balettzene, zenekari művek'alkotó
ja; Bolero c. műve igen népszerű.
rávezető inger
egyes öröklött magatartásformák-» első megjele
néséhez és rögzüléséhez szükséges inger-», (ak
tiválás-».)
Razin, Sztyepan
(kb. 1630-1671) a doni kozákok és Volga»vidéki 
parasztok nagyszabású lázadásának Vezére 
(1667-től); a parpszthadat a cári kormányzat csak 
több évi harc után tudta leverni.
Ré
egyiptomi napisten; eredetileg a Nílus deltájának 
déli végén lévő Heliopoliszban tisztelték. A Kö
zépbirodalom-» idején tisztelete egybefonódott 
Amon-» kultuszával, s közös néven Amon-Réként 
szerepelt, mint napisten, 
reabszorpció 
-»visszaszívás, 
reagál
1. visszahat, vmely hatásra válaszol. 2. ellenhat.
3. kém. két elem, vegyület kölcsönhatásba lép. 
(lat.)
reakció
fiz. 1. ellenhatás, amelyet az akció-» vált ki. 
(-»Newton-törvények). 2. ellenhatás, amelyet a
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társadalmi haladás vált ki ellenfeleiből. 3. a társa
dalmi haladás ellenfeleinek irányzata, csoporto
sulása. (lat.)
reakcióegyenlet
a kém.-i folyamatokat (reakciókat) leíró egyenlet; 
bal oldalán a kiindulási anyagokat, jobb oldalán 
a folyamat eredményét mutatja. Pl. 2 Na + CI2 —
= 2 NaCI. Sokszor az anyagok halmazállapotát is 
jelzi: 2 Na(sz) + Cl2(g) = 2 NaCI(sz). (lat.) 
reakcióhő
az a hőmennyiség, amely vmely kém.-i reakció
hoz szükséges vagy általa felszabadul; egysége 
a kJ/mol. Szükség esetén a reakcióegyenletben 
is jelzik.
reális
tkp. dologi 1. létező, tényleges, nem elképzelt, 
igaz, valódi. 2. mat. racionális vagy irracionális, 
de nem imaginárius-» szám.
reális szaporodóképesség
a populáció-» egyedei által az adott környezeti és 
belső feltételek között létrehozható legnagyobb 
utódszám. A potenciális szaporodóképesség
nek-» csak csekély hányada.
realizmus
művészeti irányzat, amely a romantikával szem
befordulva a kíméletlen igazmondást, a társadal
mi és emberi valóság kendőzetlen feltárását tűzte 
ki céljául, tudatosan bírálva a társadalmi visszás
ságokat. Ezért a 19. sz.-i ~t kritikai ~ nak is neve
zik. (lat.)
Réaumur, René Antoine Ferchault de
[réoműr röné antoan försó dö] (1683-1757) francia 
természettudós. A kísérleti élettan úttörője. Állat- 
élettani kísérlettel igazolta a gyomornedv-» 
emésztő működését. Megalkotta az (alkoholszá
las) hőmérőt, s egy 80 fokos skálát, 
rebellis
tkp. „újra háborúzó"; lázadó, lázadozó, nyugta
lan. (lat.)
Recamier, Jeanne Françoise
[rökamié zsan franszoáz] (1777-1849) gazdag 
bankár lánya, 16 évesen idős pénzmágnás felesé
ge lett, s a napóleoni időkben népszerű szalont 
tartott Párizsban a szellemi és közéleti előkelőek 
részére. Róla nevezték el az általa használt ké
nyelmes kerevetet. Napóleon száműzette, 
recenzió
könyv, folyóiratcikk rövidebb ismertetése, (lat.)
recepció
1. befogadás, elfogadás. 2. szállodákban a beje
lentkezés helye, (lat.)
receptor
az ingerfelvétel és ingerületté alakítás szerve. 
A ~ vagy egyetlen kétnyúlványú érzőidegsejt 
környéki rostjának végső, ingerfelvevő része, 
vagy speciális ingerfelvevő sejtek, főképp érzék
hámsejtek tömege, melyeket egyéb szöveti sejtek 
is segítenek, és ingerületüket érzőidegsejteknek 
továbbítják. Ha a ~ ok a szervezet vmely részén 
tömörülnek, érzékszervről beszélünk.

recesszív szupresszió
génkölcsönhatás-», az egyik gén recesszív ho
mozigóta formában képes elfedni a másik gén 
domináns alléljának hatását. F2 hasadási arány: 
12:3:4. (Pl. az egerek szőrszínének öröklő
dése.)
recesszív tulajdonság
elnyomott, lappangó tulajdonság, mely heterozi- 
góta-» egyednél nem jelenik meg a fenotípus- 
ban-», mert a domináns tulajdonság-» elnyomja.
A ~ csak recesszív homozigóta egyedeknél ala
kul ki.
Récsey Ádám
br. (1775-1852) táborszernagy; a napóleoni hábo
rúkban ezredes lett, katonai pályán maradt ké
sőbb is. 1848. október 3-án - az áprilisi törvények, 
az alkotmány megsértésével - a király magy. 
miniszterelnökké nevezte ki ; bár már 7-én lemon
dott, az országgyűlés elhatározta perbefogását. 
~ Bécsben rövid ideig a bécsi forradalmárok 
fogságában is volt. 
reducensek 
-»lebontó szervezetek, 
redukál
tkp. visszavezet 1. csökkent, kicsinyít, lefokoz. 
2. korlátoz. 3. kém. vegyületből oxigént von el. 
(lat.)
redukció
1. vegyi folyamat, amelynek során egy oxid (pl. 
fém-oxid) leadja az oxigént (színfémmé válik).
2. vegyi folyamat, amelynek során egy részecske 
(molekula, ion, atom) elektront vesz fel.
reflex
meghatározott ingerre akarattól függetlenül sza
bályosan és tipikusan bekövetkező ingerválasz. 
Fajtái: feltétlen —», feltételes —».
reflexió
tkp. visszahajlás 1. visszaverődés, tükröződés. 
2. válasz; szóban vagy írásban nyilvánított véle
ményre tett megjegyzés, (lat.)
reflexív
a reflex-» pályája a receptorsejttől a végrehajtó 
szervig. Legalább két idegsejtből áll, a legtöbb ~ 
azonban többneuronos. A ~ részei: receptor-», 
érzőpálya, központ, mozgatópálya, végrehajtó 
szerv, 
reflexkor
mai ismereteink szerint a reflex pályája nem ív, 
hanem sokkal inkább kör jellegű, mert a receptor 
és a központ között nemcsak az afferens rost 
létesít kapcsolatot, hanem a központból is futnak 
irányító rostok a receptorhoz, pl. az ingerküszöb 
beállítására. A központ és a végrehajtó szerv 
kapcsolata is kör jellegű, mert a végrehajtó szerv
ből is indulnak ki visszajelentő rostok a központ
ba.
reform
újraalakítás 1. javítás, jobbra változtatás. 2. társa
dalmi ~ : a viszonyok, az intézmények általános 
újjáalakítása a társadalom megjavítására, (lat.)



reformáció
vallási, társadalmi és politikai mozgalom a 
16. sz.-i Európában. Az előreformáció-» mozgal
mai nyomán közvetlen kiváltója a pápai búcsú —» 
árusítása volt. Luther-» 1517-ben tette közzé téte
leit, amelyek a ~ kezdetét jelentették. Luther és 
Kálvin-» mérsékelt irányzata mellett létrejött ra
dikális anabaptista-» stb. ága is. A ~ híveit pro
testánsoknak-» is nevezik, 
reformer
1. újító, a dolgok megváltoztatásának, jobbításá
nak híve. 2. (a forradalmárokkal ellentétben) re
formokkal megelégedő, a gyökeres, forradalmi 
változások ellenfele, (lat.)
reformizmus
(a munkásmozgalomban) a forradalommal szem
ben a reformok pártolása, (lat.)
refrakter periódus
ingerelhetetlen, érzéketlen állapot. Ha a memb
ránt az akciós potenciál —»tartalma alatt újabb 
inger éri, hatástalan marad, mert a membrán a 
Na+-iono(< áteresztését fokozni nem képes. A ~ 
miatt terjed az ingerület az idegroston csak egy 
irányba (ingerületvezetés), 
refraktométer
az oldatok törésmutatójának meghatározására 
alkalmas műszer, mellyel az oldatok koncentráci
ója mérhető.
refrén
kifejezés vagy verssor, amely egy költeményben 
— rendesen a strófák végén — szabályosan vissza
tér, ismétlődik, (fr.)
regálé
tkp. „királyi" 1 a középkorban a kir. jogok, külö
nösen a bányajog, sóvám és más haszonvételek 
elnevezése. 2. az újkorban az állami egyedárusí- 
tási jogok, pl. dohányregálé, (lat.)
regeneráció
újraképzés, az élőlények képessége, amellyel uj- 
rafejlesztik sejtjeiket, egyes elvesztett szerveiket, 
esetleg egész testrészeiket. Fajtái: az élettani 
---- » és a reparativ ~ -».
regényciklus
több regény, amelyeket a szereplők, a színhely 
stb. azonossága köt össze, de önálló művekként 
is érthetők.
régió ,
1. terület, vidék. 2. a légkör azonos magasságú 
rétege pl. alsóbb ~ja. (lat.)
Regiomontanus, Johannes Müller 
[usz -sz] (1436- 1476) ném. matematikus és csil
lagász. Könyvnyomtatással is foglalkozott. Vitéz 
János esztergomi érsek meghívására néhány 
évet Esztergomban töltött. 1468—1471-ig Mátyás 
király udvarában élt, ahol a Corvina könyvtár gör. 
kódexeit rendezte. 1464-ben kiadta az első mate
matikatörténeti összefoglalást, 
regionális
csak bizonyos területre vonatkozó, (lat.)

regresszió
1. visszalépés, visszafejlődés. 2. a fejlődést ellen
ző irányzat, (lat.)
regulátorgén ,
az operátorrégió-» működését gátló feherjet 
(represszor anyagot) termeltető gén az operon- 
modellben-».
Reguly Antal
(1819-1858) nyelvtudós, etnográfus; a finnugor 
nyelvészet kutatója. Győrött, Pesten tanult, 1839- 
ben Finnországban a lapp, 1841-ben az észt nyel
vet tanulmányozta, majd 1843-ban a Volga-vidé- 
ken átjutva a vogul, majd az osztják nép körében 
nyelvi anyagot és népköltészetet gyűjtött. 1848- 
ban hazatért, s hozzálátott óriási anyaga feldol
gozásához. Hagyatékának kiadása évtizedekig 
tartott.
Reichstadti herceg
François Charles Joseph Napoléon Bonaparte 
[-szoá sári zsozef] (1811-1832) Napóleon fia Mária 
Lujza osztrák hercegnővel kötött házasságából.
A „sasfiókát" Napóleon bukása után anyja Bécs- 
be vitte magával, ahol nagyapja, Ferenc császár 
a ~ címmel ruházta fel (1818). Tüdővészben, ifjan 
halt meg.
Reichstag-per
1933. február 27-én a nácik-» felgyújtották a nem. 
parlament, a Reichstag [reihsz-] épületét; a me
rénylet ürügyén letartóztatták ellenfeleiket. A Né
metországban tevékenykedő bolgár kommunista 
vezetőt, Dimitrovot vádolták a tettel. A ~ során 
Dimitrov nemcsak a maga ártatlanságát bizonyí
totta be, de azt is, hogy a tettet maguk a nácik 
követték el; kénytelenek voltak felmenteni. 
Reinhardt, Max
(1873-1943) osztrák-ném. színész, rendező; 
egyéni felfogású színpadi munkájának sajátos 
gondolata a színpad és a közönség közötti merev 
válaszfalak ledöntése volt. Működése új szakaszt 
nyitott a színháztörténetben. 1934-től az Egyesült 
Államokban a filmgyártásban tevékenykedett. 
Reismann János
(1905-1976) fotóművész; 1925-ben Franciaor
szágban kezdett fotózni, majd Berlinben (1927- 
1931), Moszkvában (1931-1938), újra Párizsban 
(1938-1947) dolgozott. Franciaországban illegális 
kommunista lett, részt vett az ellenállásban. Ha
zatérve a Szabad Nép munkatársa; 1949-1954 
közt koholt vádak alapján börtönben volt. Rehabi
litálása után riporterként dolgozott, vonzó szép
ségű albumokat alkotott.
Reisz Frigyes
(1880-1956) világhírű magyar matematikus. A fel
sőbb matematika területén munkálkodott. 1905- 
ben lineáris halmazelméleti tételeket általánosí
tott „n" dimenziós terekre. A valós függvénytan
ból ismeretes a ~ — Fischer-tétel. A topologikus 
terek tanának egyik megalapítója. Tagja volt az 
MTA-nak, a párizsi, a müncheni akadémiának.
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Reitter Ferenc
(1813-1874) mérnök; a Tisza és a Maros térképe
zésével foglalkozott 1844-ig. Később megtervezte 
a budapesti rakpartokat, majd a Fővárosi Köz
munkatanács megalakulása után a főváros úthá
lózatának és csatornázásának tervezője volt. Tő
le származik a Sugár út (Népköztársaság útja) és 
a Nagykörút terve is. A főváros nagyvárosias ar
culatának egyik alakítója volt.
Rejtő Jenő
(1905-1943) író; színiiskolát végzett, majd operet
tet írt; sok kabarétréfáját is előadták. Legnagyobb 
sikereit azonban azokkal a kalandregényekkel 
aratta, amelyeket külföldi útjainak tapasztalatai 
alapján, P. Howard álnéven írt. Száraz, egyéni 
humora volt sikerének fő titka. A háborúban bete
gen munkaszolgálatra hívták be. s ott elpusztult, 
rekatolizáció
újra katolikussá levés; az ellenreformáció célki
tűzése. (lat.)
rekombináció
az egyebek génkészletének folyamatos kevere
dése és újrarendeződése, mely a meiózis-» so
rán valósul meg. Forrásai; allélkicserélődés-*, 
kombinálódás-*.
rekord
a (feljegyzett) legkiválóbb teljesítmény vmely te
vékenységi területen, (ang.)
rekuperálók
-»visszamentő szervezetek.
rekviem
halotti mise; a miseszöveg e sora nyomán: „Re
quiem aeternam [et-] dona eis [eisz], Domine!” 
(Adj nekik örök nyugalmat, Uram!) (lat.)
relatív
viszonylagos, viszonyított, feltételes, (lat.)
relatív gyakoriság
ha n kísérletből egy A esemény k-szor követke
zett be, akkor а к számot az A esemény gyakori
ságának, a k/n hányadost az A esemény ~ának 
nevezzük.
relativitás elmélete
Einstein-* elmélete a fizikai törvényeknek az ész
lelő mozgásállapotától független meghatározásá
ra. A speciális ~ (1905) az egymáshoz képest 
mozgó rendszerek tér-idő viszonyait, az általános 
~ (1915) a tehetetlenség és a tömegvonzás viszo
nyát elemzi. A ~ a modern fizika alapjává lett. 
relatív megnyúlás
a tényleges hosszváltozás és az eredeti hossz 
hányadosa -»nyújtásnál.
relatív perméabilités
az anyagok mágnesezhetőségét jellemző meny- 
nyiség. A relatív permeabilitás azt mondja meg, 
hogy hányszorosára változik a mágneses induk
ció nagysága, ha vákuum helyett vmilyen anyagot 
helyezünk a mágneses térbe, 
relatív vízgőztartalom
a levegő vízgőztartalma az adott hőmérsékletű 
levegő telített vízgőztartalmának %-ában.

relief
1. dombormű. 2. vminek a körvonalai, (fr.)
Remarque, Erich Maria
[römark] (1898-1970) ném. regényíró; az első vi
lágháború utolsó évében önként jelentkezett a 
frontra; kiábrándulásának kifejezője híres regé
nye, a Nyugaton a helyzet változatlan (1929), 
amelyet sok nyelvre fordítottak le. Több regényt 
szentelt még nemzedéke problémáinak. 
Rembrandt, Harmensz van Rijn 
(1606-1669) kivételes tehetségű németalföldi fes
tőművész; nyugtalan, bátor szellemű művész 
volt, aki mind témáiban (pl. Anatómiai előadás, 
Éjjeli őrjárat), mind technikájában, színeiben s a 
fény és árnyék ellentéteinek ütköztetésében nagy 
hatású alkotó volt. Megkapóak önarcképei. Egész 
életében anyagi gondokkal küzdött. 
Reményi-Schneller Lajos
(1892-1946) bankár, szélsőjobboldali politikus, 
pénzügyminiszter (1938-1944); tájékoztatta a ná
cikat a magyar kormány tevékenységéről, s a 
magyar gazdaság eszközeivel támogatta a német 
háborús erőfeszítéseket. Mint háborús főbűnöst 
halálra ítélték, és kivégezték.
Remus
[-usz] -»Romulus.
rend
bioi. családokat-* magába foglaló rendszertani 
egység.
rendek
a középkorban egy ország azonos jogállású sze
mélyei alkottak egy rendet; a forradalom előtti 
Franciaország három rendje a papság, a nemes
ség s a polgárság (a „harmadik rend”) volt.
rendezett számpár
két számból álló rendezett halmaz.
rendi gyűlés
a fr. királyok tanácsadó testületé, amely a rendek 
(papság, nemesség, s a „harmadik rendnek” ne
vezett polgárság) képviselőiből állt, s amelyet 
évtizedekig sem hívtak össze. XVI. Lajos 1789- 
ben az államcsőd miatt kénytelen volt összehívni 
a ~t, amely azonban nemzetgyűléssé nyilvánítot
ta magát, s a forradalom szervezetévé vált. 
rendszám
kém. az atommagban lévő protonok száma; meg
határozza az elem helyét a periódusos rendszer
ben-*.
rendszer
részekből álló olyan együttes, amely egészként 
viselkedik. A ~ általában (a technikában mindig!) 
csak a környezetével együtt értelmezhető. A ~ 
része maga is ~ v. elem. Az elem a ~ olyan 
része, amelyet további részekre nem bontunk, 
rendszerelmélet
az események, jelenségek, objektumok vizsgála
tának, leírásának és tervezésének olyan módja, 
amely nemcsak egy szűkebb szakmai szempontot 
vesz figyelembe, hanem a járulékos hatásokat 
felmérve, átfogó összefüggésekre irányítja a
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figyelmet. A ~ű ember lényegében sokszempon
tú, alkotó és mások gondolatait is megismerni 
kész, aki tisztában van saját szakterületének kor
látáival.
rendszertan
szisztematika; az élőlények rendszerezése.
A természetes rendszer az élőlények közötti 
származási viszonyok felderítésével foglalkozó 
biológiai tudomány. Fajtái: növény~, állat~.
reneszánsz
tkp. újjászületés; az antik irodalom, művészetek, 
életfelfogás felelevenítésére irányuló mozgalom 
a 15. sz.-tól. Elvetette a középkor szellemiségét, 
a vallás mindenhatóságát. Hatott rá a Bizánc el
foglalása (1453) után nyugatra menekülő bizánci 
tudósok és az általuk hozott antik gör. művek 
szelleme is. (fr.)
Renoir, Auguste
[rönoár ozsüszt] (1841-1919) az impresszionista 
irányzat talán legnagyobb festőművésze; a szé
pet s esztétikusát kereste és ábrázolta portréi
ban, csoportképeiben, tájképeiben és csendélete
iben is. Különösen a női szépség ábrázolásában 
tűnt ki tehetsége.
Renoir, Jean
[rönoár zsan] (1894-1979) a festőművész fia, je
lentős fr. filmrendező a harmincas évektől.
rentábilis
hasznot hozó, kifizetődő, (fr.-ném.)
Rényi Alfréd
(1921-1970) matematikus; egy. tanulmányait 
munkaszolgálat után 1945-ben Szegeden fejezte 
be. 1947-ben benyújtott kandidátusi disszertáció
ja tudományos szenzáció volt; egyetemi tanár, 
majd a matematikai kutatóintézet igazgatója 
(1950), a valószínűség-számítási tanszék vezető
je (1952) lett. A mat. minden ágában, leginkább 
azonban a valószínűség-számításban világhírű 
lett.
reparativ regeneráció
szervek vagy szervrendszerek újraképzése. Má
sodlagos fejlődésnek is tekinthető, mert egyes, 
már differenciálódott sejtek kevéssé differenciá
lódott sejteket hoznak létre, melyekből a fejlődési 
folyamat újraindul, 
repertoár
egy színház, színész vagy énekes által betanult, 
s bármikor előadható szerepek/művek összes
sége. ~-színház: olyan együttes, amely szá
mos darabot betanult, s váltogatva műsorra 
tűz. (fr.) 
repertórium
adattár; vmely műre vagy témakörre vonatkozó 
könyvészeti adatok, könyv- és folyóiratcikk címek 
rendszerezett jegyzéke, (lat.)
replikáció
a genetikai anyag (DNS-»), NI. a kromoszóma-»
megkettőződése.
represszió
fn. elnyomás, (lat.)

represszor
gátlóanyag, a molekuláris genetikában a génmű
ködést gátló szabályozó molekula. Általában fe
hérje, mely az operátorgénhez kapcsolódva gá
tolja az operon-» működését.
reprezentál
1. képvisel vmit, vkit. 2. méltó módon lép fel, 
jelenik meg. (lat.)
reprezentatív
1. reprezentálásra-» képes. 2. vmit képviselő.
3. mutatós, előnyös megjelenésű személy. 4. szín
vonalas, mutatós, magas szintű (pl. lakás), (fr.)
repríz
felújítás; egy korábban már előadott mű újra elő
adása. (fr.)
reprodukál
tkp. újratermel 1. másolatokat készít vmiről.
2. emlékezetben felidéz, újra elmond, (lat.)
reprodukció
1. közg. újratermelés. 2. másolás, sokszorosítás.
3. emlék felidézése, (lat.)
reproduktív hajtás 
a virág, 
reputáció
jó hír, tekintély, (lat.)
repülőgép
feltalálói : az amerikai Wright-fivérek [rájt], Wilbur 
(1862-1912) és Orville [-vil] (1871-1948). Első si
keres repülésük éve: 1905.
Rerum novarum
XIII. Leó pápa enciklikájának-» kezdő szavai 
(1891); a természetjogra hivatkozva igazolja az 
emberek közti (vagyoni) különbségeket, de arra 
inti a munkáltatókat, hogy ne fosszák meg a va
gyontalanokat méltányos megélhetésüktől. Enge
délyezi a munkások valláserkölcsi alapon való 
szervezését is (-»keresztényszocializmus).
RÉS
retikuloendoteliális rendszer; a szervezetet át
szövő, behálózó falósejtek-» rendszere, mely az 
immunrendszerrel-» együtt a szervezet immuni
tását (védettségét) biztosítja. A ~ falósejtjei a 
recés (retikuláris) kötőszövetben, a hajszálerek 
körül, a májban, a vöröscsontvelőben és a vérben 
találhatók.
RESET
[részét] műsz. sz.tech. 1. számítógépek és perifé
riák speciális kézelőgombja, melynek működteté
sével az eszköz alapállapotba hozható. 2. a szá
mítógépen futó, ilyen funkciót ellátó program 
vagy programrész neve. 
respirációs levegő 
-»légzési levegő, 
respublika
tkp. „a közösség dolga"; köztársaság, (lat.)
restauráció
helyreállítás 1. tárgyak, pl. megrongálódott fest
mények, épületek helyreállítása. 2. a politikában: 
a forradalom által megdöntött vagy elűzött ural
kodóházak uralmának helyreállítása, (lat.)

/
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a Thaly Kálmán által közölt kuruc balladák egy 
részét Thaly maga írta.
Riemann, Georg Friedrich Bernhard 
(1826-1866) ném. matematikus. Kutatási terüle
tei: az Ábel-függvények, a komplex változós va
lós függvények. A R.-féle geometria átfogó elmé
lete lehetővé teszi, hogy minden geometriai rend
szert osztályozzunk.
Rienzi, Cola de
[-ci] (1313-1354) római „néptribun” ; a várost meg 
akarta szabadítani a pápaság és a nemesek zsar
nokságától, hogy az ősi Róma dicsőségét helyre
állítsa. A nép lelkesen támogatta; szigorú rend
szabályai azonban felkeléshez vezettek. Elmene
kült Rómából, de később visszatért, s újra hatal
mat nyert. Egy újabb felkelés során azonban 
megölték.
Ries István
(1885-1950) szociáldemokrata politikus; Buda
pesten jogot tanult, a Galilei-kör tagja volt. A Ta
nácsköztársaság idején pártisk.-i előadó volt, 
majd Bécsbe emigrált; hazatérve az SZOP tagja, 
vezetőségi, majd 1943-ban elnökségi tag lett. 
1945-1950 közt igazságügyminiszter. Az MLSZ 
elnöke is volt. 1950-ben koholt vádak alapján le
tartóztatták, s a börtönben meghalt.
Riesz Frigyes
(1880-1956) matematikus; Budapesten, Zürich
ben és Göttingenben tanult, középisk.-i, majd 
1911-től a kolozsvári, később a szegedi, 1945-től 
a budapesti egy.-en tanár. 1907-ben tette közzé 
első nemzetközi érdeklődést keltő dolgozatát; a 
függvénytan, a funkcionálanalízis területén világ
hírű lett, s a magy. matematikai isk. egyik legna
gyobb egyénisége volt. 
rigómezei csata
(Koszovo Polje-i) az I. Murad szultán vezette osz
mán-törökök és a Lázár fejedelem vezette szer- 
bek és szövetségesei közt 1389-ben; a törökök 
győzelme véglegessé tette balkáni uralmukat, s 
fenyegetővé jelenlétüket a magy. határon. A szul
tánt a csatában meggyilkolták; trónján fia, I. Baja- 
zid-> követte, 
riksa
eredetileg dzsinrikisa: kétkerekű jármű, amely
nek rúdját egy ember húzza; 1871-ben találta fel 
egy Jokohamában élő amerikai baptista misszio
nárius, s hamarosan elterjedt Kelet- és Délkelet- 
Ázsiában. (jap.)
Rimay János
(1570-1631) költő; Balassi Bálintnak ifjú korától 
barátja, s a költészetben követője. Bocskai István, 
később Bethlen Gábor híve, kétszer is követség
ben járt Isztambulban. A magy. irodalomtörténet 
egyik kiváló formaművésze, verseit Balassiéival 
együtt többször is kiadták. Költeményeinek legja
vát gondolati mélység és szép csengés, néha 
meghökkentő hasonlatok és képek jellemzik. 
Rimszkij-Korszakov, Nyikolaj 
(1844-1908) orosz zeneszerző, a szentpétervári

konzervatórium tanára. 1865-től szerzett zenét, 
számos operát, zenekari művet írt. Seherezáde 
szvitje is gyakori hangversenyszám.
Ringer-oldat
fiziológiás oldat-»-. Fajtái: rovar ~, béka ~.
riolit
vulkanikus kőzet, (gór.)
riport
1. jelentés. 2. újságíró írásos beszámolója vmely 
eseményről, a helyszínen szerzett értesülések 
alapján, (ang.)
riportázs
színvonalas, irodalmias riport—
Rippl-Rónai József
(1861-1927) festőművész, a modern magy. festé
szet egyik nagy egyénisége; Münchenben, Pá
rizsban (egy ideig Munkácsytól) tanult, de poszt
impresszionista és szecessziós hatásra önálló 
stílust alakított ki. A századfordulóig Párizsban 
dolgozott, és nagy sikereket ért el; 1900-tól itt
hon élt; üvegablakokat is tervezett, az első vi
lágháború után a kiváló magy. írókról portré
kat festett. (Móricz Zsigmond, Babits Mihály 
stb.)
Rip van Winkle
[vinkl] W. Irving 1809-ben megjelent művének hő
se, aki húsz évet átaluszik, s felébredve azt látja, 
hogy körülötte minden megváltozott.
ritmus
1. szabályosan ismétlődő mozdulatok, hangok 
stb. üteme, pl. a hullámverés ~a. 2. irod.: ismét
lődő szavak, kifejezések ~a (gondolata); hosz- 
szú és rövid szótagok szabályos lüktetése, (gör.)
RNS
kém. egy nukleotidláncból felépülő, változatos 
lánckonformációjú-» nukleinsav-»-, amelynek 
nukleotidjaiban a pentóz ribóz-», a szerves bázis 
vagy adenin, vagy uracil, vagy guanin, vagy cito- 
zin. Az ~ a fehérjeszintézisben vesz részt. Fajtái :
hírvivő---- », szállító -—», mitokondriális
RNS-polimeráz
az RNS szintézisét katalizáló enzim.
robbanómotor
-»belső égésű motorok.
Robespierre, Maximilien
[ropszpier] (1758-1794) fr. forradalmár; jogász
ként választották be 1789-ben a rendi gyűlésbe, s 
mint jakobinus szónok lett népszerűvé. 1791-ben 
közvádló, majd a konvent tagjaként Marat-val és 
Dantonnal XVI. Lajos elítéléséért harcolt. 1793-tól 
a terror irányítója, élet-halál ura; 1794 júliusában 
azonban vád alá helyezték, s 21 követőjével 
együtt kivégezték.
Robin Hood
[húd] ang. népmeséi hős, a szegények pártfogója 
s a gazdagok megbüntetője. Számos népi ballada 
mondja el tetteit: a kirabolt módosok kincseit ki
osztotta a köznép közt; Walter Scott [szkot] műve, 
az Ivanhoe [ájvenhú] e mesék anyagát dolgozza 
fel.
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Robinson Crusoe
[rabinszn kruszo] -»Selkirk, Alexander.
robot
1. a jobbágyok meghatározott mennyiségű in
gyenmunkája a földesúr gazdaságában. A gya
log— hoz egymagának, az igás ~hoz állataival 
együtt kellett megjelennie; sokszor szállítást is 
végeztettek ~ban. A késői feudalizmusban mér
téke heti egy nap volt. Termelékenysége oly ala
csony volt, hogy maguk a földesurak is megszün
tetését kívánták. 2. manipulátor, melynek műkö
dését -»számítógép irányítja. Jelenleg a robotok 
három generációját különböztetjük meg: az 
1. generációs ~ mozgását csak az adott program 
vezérli, a környezet változásaira önállóan nem 
képes reagálni, nincsenek érzékelői; irányítási 
rendszer -»vezérlés; a 2. generációs ~ érzéke
lőkkel van ellátva, amelyek a környezettel folya
matos kölcsönhatásban állnak, a ~ mozgását 
ezek jelei alapján, a pillanatnyi helyzet figyelem- 
bevételével, az adott cél elérésére vonatkozó al
goritmus vezérli; irányítási rendszer -»szabályo
zás; a 3. generációs ~ mesterséges intelligenci
ával’ rendelkezik, amely környezetének komplex 
érzékelésével, alak- és helyzetfelismerési képes
ségével önálló döntéseket tud hozni, és összetett 
feladatok megoldására is képes.
Roboz Imre
(1892-1944) színigazgató; fiatalon az akkor induló 
magy. filmgyártásban dolgozott, 1921-től a Víg
színház és a Fővárosi Operettszínház igazgatója 
volt, 1926-1938 közt a Vígszínház bérlő igazgató
ja; Jób Dániel művészeti igazgatóval együtt az 
egyik legjobb, gazdaságilag is szilárd magy. szín
ház maradt a Vígszínház az igazgatása alatt. 
A nyilasok meggyilkolták.
Rockefeller, John Davidson 
(1839-1937) amerikai olajmágnás; 16 éves korá
tól kereskedelemben dolgozott. 1859-ben alapí
totta a társas vállalkozást, amelyből a Standard 
Oil kinőtt, majd tisztes és tisztességtelen eszkö
zökkel kiirtotta versenytársait. A századfordulóra 
óriási vagyont szerzett, amelynek egy részét, 
500 millió $-t emberbaráti és tudományos alapít
vány létesítésére fordította.
Rodin, François Auguste
[roden franszoá ozsüszt] (1840-1917) fr. szob
rász; sokáig kereste egyéni kifejezési módját, s 
első nagy kiállításától, 1895-től nem csak elisme
rés, de dühödt bírálat is fogadta műveit. Gondola
tilag mély s jellegzetes stílusú munkái világhírt 
hoztak számára. Festőként is jelentős volt, írásai 
is feltűnést keltettek, 
rodopszin
az ideghártya—» pálcikáinak—» anyaga, mely fény 
hatására opszin fehérjére és А-vitaminra bomlik, 
sötétben pedig újra felépül. Ez a fotokém.-i reak
ció a pálcikákban elektromos potenciálváltozást 
kelt.

Rogerius
[-usz] (1201 után-1266) ol. születésű érsek; papi 
pályáján 1241 után Mo.-on először váradi, majd 
soproni főesperes volt, 1249-től spalatói érsek.
A tatárjárás idején Nagyváradon élt, s szörnyű 
élményeit, a tatár támadás lefolyását Carmen mi
serabile [kar- mize-j (Siralmas ének) címmel 
utóbb megírta. Műve - mint élesszemű szemta
núé - igen becses történelmi forrás.
Roheim Géza
(1891-1953) néprajztudós, pszichológus; Lipcsé
ben, Berlinben tanult, s a néprajz és a lélektan 
kettős vonzásában élt. Mint néprajzos a magy. 
néphit és népszokások feldolgozásával tűnt ki 
(1925), később Afrikában, Ausztráliában, Észak- 
Amerikában is gyűjtött. 1939-ben pszichoanaliti
kus praxist kezdett New Yorkban. Lélektanilag 
elemezte a magy. és a vogul hitvilágot, sámániz
must, 
rok-madár
az ar. mesék csodalénye; képes akár egy elefán
tot is a levegőbe emelni. Hasonlóan csodás erejű 
madarakat sok nép hiedelemvilága ismer.
rokokó
építészeti, képző- és iparművészeti stílusirányzat 
a 18. sz. közepén ; a kecses formák, túlcicomázott, 
aprólékos díszítések jellemezték. Nevét a bútoro
kon alkalmazott gyöngyházberakásokról nyerte, 
(fr.)
Roland
Nagy Károly főembere, aki hősiességéről és ural
kodója iránti hűségéről volt nevezetes. A Spa
nyolországban uralkodó mórok elleni hősies har
cairól szól a középkor egyik legelterjedtebb, ná
lunk is jól ismert hősi eposza, a ~ének.
Rolland, Romain
[rolan romén] (1866-1944) fr. író; terjedelmes re
gényeinél fontosabbak jelentős művészekről írt 
életrajzi könyvei (Michelangelo, Beethoven, 
Tolsztoj).
ROM
(= Read Only Memory) [ríd onli memöri] műsz., 
sz.tech. csak olvasható tár. Olyan digitális-» in
tegrált áramkör-», amely információtartalmát 
gyártáskor kapja a megfelelő áramköri elemek 
összeköttetésének létrehozásával. A tárolt infor
mációk törlésére, módosítására nincs lehetőség, 
római hosszmértékek
a testméreteken alapultak. 1 ujj = 18,5 mm; 
1 tenyér = 74 mm ; 1 láb = 30 cm; 1 rőf = 45 cm ; 
1 lépés = 75 cm s egy kettős lépés = 1,5 m. Egy 
római mérföld = 1000 kettős lépés =1,5 km.
római naptár
a Caesar-féle reform után a szökőévek számítá
sának kivételével azonos a mienkkel. A hónapok 
napját azonban másként adták meg: három nap
hoz viszonyítva. Ezek: Kalendae [-dé] (a hó első 
napja), Nonae [-né] (a hó 5. vagy 7. napja) és Idus 
[-usz] a hó 13. vagy 15. napja. A napokat ezektől
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számolták visszafelé, pl. márc. 29-e „április Ka- 
lendae-je előtti negyedik nap” stb.
római pápák
Róma püspökei ; később, mikor a keresztény világ 
négy patriarchátusra-» oszlott, Róma patriarchái. 
A hagyomány szerint Jézus Krisztus apostola-», 
Szent Péter volt az első ~, ezen az alapon utódait 
Krisztus földi helytartóiként tisztelik a katolikus 
egyházban. A tridenti zsinat-» óta a zsinat fölé is 
helyezett korlátlan tekintélye van. Névsorukat -» 
a Függelékben, 
római súlymértékek
alapja a font vagy libra = 327,5 g; ennek 1/12 
része az uncia = 27,29 g. A legkisebb súly az 
obulus [-usz] = 0,57 g.
római űrmértékek
alapja a congius [kongiusz] = 3,275 I; ennek 
hatoda a sextarius [szeksztáriusz] = 0,546 I. 
8 congius egy amphora [-fo-] = 26,2 I; 160 con
gius = 1 culleus [kulleusz] = 524 I. A gabona 
mértéke a modius [-usz] = 8,74 I; 6 modius =
1 medimnus [-usz] = 52,4 I. 
románc
1. szerelmi történet. 2. könnyed, kalandos, hősi és 
szerelmes elbeszélő költemény. 3. 17. sz.-i drá
mai műfaj, a „regényes színjáték”, amellyel elő
ször Shakespeare jelentkezett. 4. átv. szerelmi 
viszony, (fr.) 
román építészet
az ókori Róma építészeti elemeit felhasználó stí
lusirányzat kb. 1000-től ; boltozatként a dongabol
tozatot-» és keresztboltozatot-» alkalmazta, az 
ablakok és ajtónyitások feletti fal súlyát jellegze
tes félköríves szerkezet váltja ki. A ~ teherhordó 
elemei sokszor vaskosak, túlméretezettek, 
romanizálás
a római kultúra, a lat. nyelv és a római vallás 
elterjesztése a nem lat. tartományokban, (lat.) 
Romanov, Mihail Fjodorovics 
(1598-1645) orosz cár (1613-tól), a Romanov- 
dinasztia alapítója. Anyai ágon Rurikhoz, a kijevi 
fejedelemség alapítójához vezette vissza szár
mazását. Uralma az európai befolyás kezdetét 
jelentette Oroszországban. Fiúági, Nagy Péter 
után leányági leszármazottai, majd a Romanov- 
Oldenburg-ház tagjai uralkodtak Oroszországban 
az 1917-es polgári forradalomig, 
romantika
irodalmi és művészeti irányzat a 18. sz. utol- 
só-19. sz. első harmadában; a klasszicizmus
sal-» (de a felvilágosodással, a forradalom esz
méivel is) szembefordulva nem a szigorú formák, 
racionális meggondolások, ünnepélyesség szel
lemét, hanem az egyéniség keresését, a már tá
volivá lett középkor regényes légkörét, szerelmi 
bonyodalmakat - az építészetben régies stílust - 
keresett, (fr.) 
rombusz
olyan négyszög, amelynek minden oldala egyen
lő.

Römer Flóris Ferenc
(1815-1889) régész, művészettörténész; ifjan 
bencés-» szerzetes lett, majd bölcsészdoktor, kö- 
zépisk.-i tanár. 1848-ban honvéd kapitány volt, 
ezért börtönt is szenvedett. Szabadulása után ré
gészettel kezdett foglalkozni, 1861-ben kivált a 
rendből, s 1868-ban a régészet egy. tanárává ne
vezték ki. A M. Történelmi Társulat alapító tagja 
volt, a régészet tudományának hazai megalapo
zója.
Romulus
[-usz] Róma város legendás alapítója. Fivérével, 
Remusszal együtt farkas nevelte fel, miután elő
kelő származású anyjuk kitette őket. Mikor i. e. 
753-ban Rómát megalapították, s első falait meg
építették, fivére az alacsony falat gúnyosan átug
rotta ; a feldühödött ~ megölte.
Rónai Dénes
(1875-1964) fotóművész, bábművész; mint ifjú fo
tós Lyonban Lumière mellett dolgozott a születő 
mozgófényképészet kifejlesztésén. Hazatérve 
kora nagy művészeiről készített portréfotókat, 
fényképészeti találmányai voltak, s szerkesz
tette a Fényképészeti Lapok c. újságot. 1917- 
ben megalapította az első hazai művészi báb
színházát, s a legnagyobb írók, költők lettek 
darabírói.
Rónai Sándor
(1892-1965) szocialista politikus, miniszter, az Or
szággyűlés elnöke; mint fiatal kőműves lépett az 
SZDP-be 1910-ben, s ott, valamint az Építőmun
kás Szövetségben magas tiszteket töltött be. 1945 
után miniszteri tárcákat kapott, 1950-1952-ben az 
Elnöki Tanács elnöke, majd az Országgyűlés el
nöke volt 1963-ig. Az MSZBT elnöki tisztségét 
haláláig töltötte be.
Rónay György
(1913-1978) katolikus költő, író, műfordító; Buda
pesten és Szegeden tanult, 1937-től a Révai Kiadó 
lektora, 1945-től a Vigilia szerkesztőségi bizottsá
gának tagja, 1969-től főszerkesztője volt. A Nyu
gat „harmadik nemzedékének” tagja, finom han
gú költő, műfordító volt; számos elbeszélést, re
gényeket, esszéket, visszaemlékezéseket publi
kált.
Rónay Jácint János
(1814-1889) természettudós; bencés szerzetesta
nár 1840-től, 1848-ban nemzetőr pap, majd tábori 
pap, a világosi fegyverletétel után Londonba 
emigrált. Ott ismerkedett meg a darwinizmussal, 
amelynek hazai terjesztője lett. 1866-ban tért ha
za, képviselő, nagyprépost lett. Londonban Kos
suth gyermekeinek, 1871-től Rudolf trónörökös
nek, 1875-től pedig Mária Valéria főhercegnőnek 
oktatója volt. 
rondó
1. zene: műforma, amelynek altémái egy alapté
mához térnek vissza. 2. írod. versforma, amely
ben a kezdő szavak később refrénként-» vissza
térnek. (fr.)
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Roosevelt, Franklin Delano
[róze- frenk- dole-] (1882-1945) az Egyesült Álla
mok elnöke (1933-tól); 1910-től részt vett a politi
kában. Wilson híve volt. 1921-től gyermekbénu
lásban szenvedett. 1932-ben, a válság csúcsán 
elnökké választották: a New Deal-* politikával 
alapjaiban változtatta meg a társadalom képét; 
háromszor is újjáválasztották. A náciellenes szö
vetség oszlopa volt a háborúban.
"zen" Ethel (1916-1953) és Julius (1918-1953) 

amerikai házaspár; azzal vádolták őket, hogy a 
SZU számára elárulták az atombomba titkát, 
ezért elítélték és kivégezték őket. A vádat mind
végig tagadták.
Rossini, Gioacchino Antonio 
[rossz- dzsoakíno] (1792—1868) itáliai zeneszer
ző; első operáját 1810-ben, Bécsben mutatták be. 
Mintegy húsz népszerű operája közül a legismer
tebb a Sevillai borbély <1816). Komponált más 
zeneműveket is.
Rostand, Edmond
[rosztan] (1868-1918) fr. író, színműíró; világsi
kert aratott ötfelvonásos verses drámája, a Cyra
no de Bergerac-* (1897), de más művei is sikere
sek voltak. A fr. Akadémia tagjává választotta.
Rosty Pál
(1830-1874) író, fényképész; a szabadsagharc bu
kása után külföldre menekült, s Párizsban megta
nulta a fényképezést. 1856-ban földrajzi és nép
rajzi kutatásokat folytatott az amerikai földrészen, 
különösen Mexikóban és Kubában; ekkor készült 
fényképei páratlan dokumentumok. 1859-ben je
lent meg Úti emlékezetek Amerikából c. munkája, 
amelynek ábrái a fényképek alapján készített 
metszetek.
rothasztó baktériumok
a talajban élő baktériumok, melyek az elpusztult 
élőlények fehérjéit ammóniává alakítják.
Rothermere, Harold
[radzermör he-] lord (1868-1940) ang. sajtómag- 
nás; bátyjával megvette az Evening News [iv- 
nyúz], majd alapította a Daily Mirror [déjli mirör] 
és a Daily Mail [méjl] c. népszerű lapokat; később 
egyedüli tulajdonosuk lett. 1914-ben br.-ságot ka
pott. A háború után egyes magy. körök felkapták 
azt az eszmét, hogy ~ fogja orvosolni (esetleg 
mint magyar király) a trianoni igazságtalanságo
kat.
Rottenbiller Lipót
(1806-1870) főpolgármester; Pesten tanult, s 
1828-tól ügyvédként tevékenykedett. 1843-tól Pest 
alpolgármestere, 1848-tól főpolgármestere volt. 
A szabadságharc után lemondatták, de utána 
1861-től megszakítással újra elfoglalta állását. 
A város árvlzmentesítését szolgáló feltöltéseket 
s a pesti vízvezeték építését ő kezdte meg. 1864- 
ben megalapította az Iparbankot.
Rousseau,Jean Jacques
[russzo zsan zsák] (1712-1778) fr. nyelvű svájci

regényíró és filozófus; 1741-ben Párizsban tele
pedett le. Bírálta a civilizáció ártalmait, sürgette 
a természethez, az ősi állapotokhoz való vissza
térést. Nagy hatással volt a nevelésre (Emile, 
1762) s a felvilágosodás politikai elméleteire (Tár
sadalmi szerződés, 1762), mivel a kormányzás 
alapjául a kormányzottak egyetértését tételezte. 
Igen nagy hatással volt kortársaira, de utókorára, 
a fr. forradalomra is. 
rovarállam
az államalkotó rovarok-* közössége, melyet bo
nyolult biológiai mechanizmusok szabályoznak. 
Jellemzői a nagy rovarlétszám, a közös fészek
építés, a rendszeres lárvagondozás, a kasztrend
szer és a közös védelem, 
rovaremésztő növények
lapos, nitrogénben szegény talajú termőhelyeken 
élő növények, melyek nitrogénszükségletüket ro
varokból szerzik meg oly módon, hogy módosult 
leveleikkel foglyul ejtik őket, fehérjetartalmukat 
megemésztik, és az oldható nitrogénvegyületeket 
felszívják (pl. kancsóka), 
rovarok
az ízeltlábúak-* egyik osztálya.
Rozgonyi Cecília
(7-1439 előtt) ~ István pozsonyi és temesi ispán 
felesége; 1428-ban férje ostromolta a töröktől 
megszállt Galambóc várát, s ekkor felesége a 
Dunáról hajóról segítette az ostromot. Érdeméért 
Zsigmond király birtokot adományozott neki. Az 
asszony! hősiesség e példáját Arany János balla
dában örökítette meg.
Rózsa Ferenc
(1906-1942) mérnök, kommunista vezető; ~ Ri- 
chárd öccse. Bátyja révén jutott kapcsolatba a 
munkásmozgalommal. Karlsruheban és Drezdá
ban tanult. 1931-től hazatérve a Kommunista 
szerkesztője volt, 1935-től KIMSZ-vezető, 1939-től 
az illegális vezetőség, 1940-től a Titkárság tagja. 
1942-től a Szabad Nép szerkesztője is volt. 1943- 
ban letartóztatták, s vallatás közben meggyilkol
ták.
rózsafüzér
Szt. Domonkos által bevezetett eszköz: gyöngy
sor, amelyen tíz kisebb gyöngy után egy nagyob
bat fűznek, összesen ötször, s a végén kereszt 
függ. A kisebb gyöngyökre egy-egy Üdvözlégyet, 
a nagyobbakra Mi atyán kot imádkoznak. 
Rózsahegyi Kálmán
(1873-1961) színművész; a színiakadémia elvég
zése után vidéki társulatoknál, 1898-tól Budapes
ten játszott a Magyar, majd a Nemzeti Színház
ban. Később jó nevű színiiskolát is alapított. Ope
rettekben, népszínművekben, de minden más 
műfajban is egyszerű eszközökkel kiváló alakítá
sokat nyújtott; a realista színjátszás egyik nagy 
és népszerű mestere volt. 
rózsakeresztesek
titkos vallási-filozófiai társaság, amely szerint 
tagjai a természet titkos erői révén rejtélyes hata
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lommal rendelkeznek a lélek felett; a 17. sz. ele
jén alakult ~ magukba olvasztották a kor vala
mennyi tudálékos: alkimista, mágus, hermetikus, 
pitagoreánus, platonista stb. szervezetét. Páho
lyaik a szabadkőművesekhez voltak hasonlato
sak. Jelvényük: kereszt közepén egy rózsa, 
rózsák háborúja
Angliában (1455-1485). A gyengekezű Lancaster- 
királyokat (VI. Henriket és fiát - „vörös rózsa”) a 
bárók-» többsége segíti, de a York-család (Ri- 
chárd, IV. Eduárd - „fehér rózsa") a rendet kívá
nókra támaszkodva 1471-ben győz 1485-ben Tu
dor [tyudor] Henrik, a Lancasterek rokona legyőzi 
a népszerűden III. Richárdot, de elveszi unokahú
gát, s ez a rózsák harcát lezárja.
Rózsa Richárd
(1904-1943) vegyész, kommunista vezető; 1924- 
től mint baloldali szociáldemokrata, 1926-tól 
KIMSZ-vezető, 1929-ben letartóztatták, s 3 és fél 
év fegyházra ítélték. 1934-ben a budapesti PB 
tagja, majd a Parasztbizottság vezetője. 1935 au
gusztusától újra börtönben volt, szabadulása 
után Moszkvába ment. A háború alatt partizán
ként akart visszatérni, Varsónál szállt le, s nyoma 
veszett.
Rózsa Sándor
(1813-1878) pásztor, betyárvezér; 1836-ban állat
lopásért lefogták, de megszökött: betyárként élt 
Szeged környékén. 1848-ban felajánlotta szolgá
latait a hazának; szabadcsapata vitézül, de fe
gyelmezetlenül harcolt, s feloszlatták. 1853-ban 
10 000 ezüstöt tűztek ki fejére; 1857-ben elfogták, 
1868-ban kegyelemmel szabadult, de Ráday Ge
deon-» 1869-ben újra elfogta. Börtönben halt 
meg.
Rózsavölgyi Márk
(kb. 1787-1848) hegedűművész, zeneszerző; Prá
gában tanult, s előbb Pesten, majd Baján, Pé
csett, Temesvárt, újra Baján, végül Pesten mint 
zenekari hegedűs, szólista működött. Országos 
hírű lett szerzeményei által: a verbunkos zene 
egyik utolsó, s a csárdás első nagy zeneszerzője 
volt. Petőfi is igen nagyra becsülte. Fia, R. Gyula 
lett a ~ Zeneműkiadó alapítója.
Rozsnyai Sándorné
(1896-1945) Miss Arizona; operettszínésznő, 
majd artista volt; férjével együtt az Arizona Trupp 
szervezője. Európa-szerte népszerűek voltak; 
hazatérve megnyitották a budapesti Arizona mu
latót, mint világvárosi szintű szórakozóhelyet. 
A nyilas terror idején férjét is, őt is meggyilkolták. 
Rozsos István
(1922-1963) színművész; 1945 után több budapes
ti színház tagja volt. Nagyszerű jellemszínész 
volt, s különösen a modern, némileg szatirikus 
szerepekben remekelt. A Vidám Színpadon is ját
szott, s érzelmes-humoros alakításai a közönség 
kedvencévé avatták.
Rock István
(1773-1850) mezőgazdasági gépgyáros; 1804-

ben indította meg rostaüzemét Pesten, s ebből 
fejlődött ki az ország egyik első mezőgazdasági 
gépgyára, amelyet 1840-ben fia, ugyancsak ~ 
vett át. E gyár a 60-as évekig főleg cséplőgépeket, 
majd mindenféle más mezőgazdasági és ipari 
gépet, gőzkazánokat is gyártott. A gyár utóda a 
mai Április 4. Gépgyár, 
rőf
régi hosszmérték, értéke változó volt: 60...78 cm 
közötti.
rögzített (fix) ár
melyet az árhatóság összegszerűen állapít meg, 
attól sem lefelé, sem felfelé nem szabad eltérni.
röntgensugárzás
az elektromágneses sugárzás-» egyik típusa. 
Hullámhossza 2 • 10~9 m — 6 • 10~12 m-ig terjed. 
Keletkezése általában két módon történhet: egy
részt úgy, hogy a gyors elektronok-» az anyagban 
való fékeződéskor bocsátják ki, másrészt az 
anyag atomjainak belső elektronhéjára történő 
elektronátmenetkor sugárzódik ki.
Röntgen, Wilhelm Konrad
(1845-1923) ném. fizikus, egy. tanár; 1895-ben 
felfedezte a később róla elnevezett X-sugarakat, 
egy elektromágneses sugárzást, amely rövid hul
lámhossza miatt keresztülhatol átlátszatlan teste
ken is. A ~-sugarakat orvosi célokra, de az ipar
ban is sokféle célra használják, 
rövidlátás
a szemgolyó tengelye hosszabb a normálisnál, 
vagy a szaruhártya törőképessége nagyobb az 
átlagosnál, és a fénysugarak már az ideghártya-» 
előtt találkoznak.
rövid nappalos növények
virágzásukhoz napi 12 óránál rövidebb megvilá
gítást igényelnek. Általában trópusi területekről 
származó növények, nálunk vegetációs idősza
kuk a tavasz vagy az ősz. (Őszirózsa, rizs, gyapot, 
szója, kukorica, köles, kender, dohány, paprika, 
bab, dália stb.) 
rubato
tempóját szabadon változtató zene. (ol.)
Ruben
-»Jákob.
Rubens, Pieter Paul
[-bensz] (1577-1640) ném.alföldi festő ; itáliai út
ján (1600) a mantuai herceg számára, hazatérve 
(1608) a ném.alföldi régens szolgálatában festett, 
majd Angliában dolgozott, s mindenütt festett val
lási tárgyú képeket, és sok portrét. I. Károly ang. 
király lovaggá ütötte, 
rudaplthecus hungaricus
1967-ben Rudabányán feltárt 10 millió éves Ra- 
mapithecus-» lelet.
Rudas László
(1885-1950) filozófus; Budapesten tanult, diákko
rában a SZOP baloldalához csatlakozott. 1918 vé
gén a KMP alapító KB tagja. 1922-től Moszkvában 
tanított, lapokba írt; hazatérve a KB tagja, ideoló
gusa volt.
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Rudolf, I.
Habsburg, gr. (1218-1291), választott ném. ural
kodó (1273-tól). II. Ottokár-> cseh királytól elfog
lalta Ausztriát és Stájerországot (1276), és ezeket 
családja örökös tartományaivá tette ; magy. segít
séggel végleg megverte II. Ottokárt, s ezzel meg
alapozta a Habsburgok közép-európai hatalmát. 
Rudolf, I.
(1552-1612) magy. király (ur. 1576-1608) és 
II. R.-ként német-római császár (ur. 1576-1612); 
asztrológiai érdeklődéséről volt híres. Uralkodá
sa idején indult meg az ellenreformáció. A törö
kök elleni 15 éves háború tönkretette az országot. 
Az elégedetlenség miatt 1604-ben kitört a Bocs- 
kai-felkelés. 1606-ban a család akaratából öccse, 
Mátyás békét kötött Bocskaival, s 1608-ban le
mondatta ~t a trónról.
Rudolf trónörökös
Ferenc Károly József (1858-1889) Ferenc József 
és Erzsébet fia; katonai pályát járt be, altábor
nagy, a gyalogság felügyelője lett. Szívesen fog
lalkozott néprajzzal, földrajzzal, természettudo
mánnyal; megindította Az osztrák-magy. monar
chia írásban és képben c. 21 kötetes sorozatot. 
Felesége a belga király lánya volt; a 17 éves 
Vetsera Mária br.nővel együtt lett öngyilkos, 
rugalmas energia
rugalmas deformációkhoz rendelhető -»helyzeti 
energia. A rugalmas energia egyenesen arányos 
a feszültségmentes állapothoz képesti megnyú
lás négyzetével 1. rugó esetén az arányossági 
tényező kétszeresét rugóállandónak vagy direk
ciós erőnek hívjuk. 2. megfeszített rúd esetén az 
arányossági tényező kétszeresét megkapjuk, ha 
a -»Young-modulus és a rúd keresztmetszetének 
szorzatát elosztjuk a rúd hosszával, 
rugalmas feszültség
a deformálható test egy adott pontját tartalmazó 
kis síkdarabra ható erő és a síkterület hányadosa.
rugalmassági modulus 
-»Young-modulus 
rugalmas rost
kötő- és támasztószöveti rostfajta, melyet kétféle 
fehérje molekulái építenek fel. A ~ különböző 
vastagságú, elágazó, gyakran hálózatot képez. 
Hosszúságának 50-80%-áig nyújtható. Sok ~ 
van a tüdőben, a rugalmas rostos porcszövetben, 
a vérerek falában és a rugalmas szalagokban, 
rulett
1. szerencsejáték, amelyben forgó korongra do
bott golyó a 36, váltakozóan vörös és fekete, szá
mozott mélyedés vmelyikében megáll, s az azt 
eltalálok nyernek; ha a 0 jön ki, mindenki veszít, 
a bank nyer. 2. a szerencsejátékban használt for
gatható, számozott peremű korong, (fr.)
Rurik
a Kijevi Oroszország első dinasztiájának-» (862- 
1598) megalapítója.
Russell, Bertrand
[rasszel börtrend] (1872-1970) ang. filozófus, ma

tematikus; a modern tudomány - különösen a 
fiz. - népszerűsítője s népszerű filozófiai művek 
szerzője volt; foglalkozott a neveléssel, a vallás 
és a tudomány viszonyával is.
Rutherford, Ernest
(1871-1937) ang. fizikus. Főbb munkái: 1. Nagy- 
frekvenciás elektromágneses rezgések mágne
ses hatásai. 2. Ionizált gázok tulajdonságai. 3. 
A radioaktív sugárzás vizsgálata (az alfa- és a 
béta-sugárzás felfedezése). 4. Az exponenciális 
bomlástörvény. 5. Ftutherford-kísérlet-». 6. Ru- 
therford-féle atommodell. 7. Első mesterséges 
atommag-átalakítás.
Rutherford-féle atommodell 
a pontszerűen kicsi, nagy tömegű, pozitív töltésű 
atommag körül kisebb-nagyobb sugarú körpályá
kon kis tömegű, negatív töltésű elektronok kerin
genek. Már a modell megalkotásának pillanatá
ban felmerültek a vele kapcsolatos nehézségek, 
így pl. az, hogy a keringő elektronok gyorsulnak. 
A klasszikus elektrodinamika szerint a gyorsuló 
töltések pedig elektromágneses sugárzást bocsá
tanak ki, tehát a sugárzás a keringő elektron 
energiáját felemésztené, és az végül belezuhan
na az atommagba. Egy ilyen atom tehát nem le
hetne stabil.
Rutherford-kísérlet
Rutherford-» és tanítványa Mardsen kísérletileg 
kimutatta, hogy az atomok belsejében egy kb. 
tízezerszer kisebb sugarú atommag-» van, amely 
az atom tömegének legnagyobb részét hordozza, 
s amelynek annyi egységnyi pozitív töltése van, 
amennyi az atom rendszáma. A kísérlet során 
vákuumba helyezett nagyon vékony aranyfólián 
szórattak radioaktív anyagból nyert, nagy ener
giájú alfa-részecskéket-». A szóródott részecs
kék okozta szcintillációs—» felvillanásokat sötét
hez szoktatott szemmel figyelték és számolták. 
Az atommag létét az a megfigyelés bizonyította, 
hogy bár az alfa-részecskék legnagyobb része 
alig eltérülve áthatolt az aranyfólián, kis hánya
duk azonban nagyon nagy szögű eltérülést szen
vedett, s szinte „visszapattant”.

S
s
a secundum [szekun-] = másodperc szó rövidíté
se. (lat.)
SA
[sz a] a ném. Sturmabteilung (rohamosztag) kife
jezés rövidítése; a ném. nemzetiszocialista párt 
fegyveres osztagaiként már az 1920-as években 
hírhedt volt erőszakos fellépéséről. A hatalomát
vétel után vezető rétegük kényelmetlenné vált 
Hitler számára, ezért a „hosszú kések éjszaká
ján"-» leszámolt velük; maga az SA pedig háttér
be szorult.
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Sába királynője
a Biblia elbeszéli a mai Jemen helyén élő ~nek 
látogatását Salamon-* királynál. Sába a tömjén, 
az illatszerek, fűszerek, drágakövek kereskedel
mének központja volt az i. e. 1. évezredben; a 
zsidó királyság is kereskedett vele. A látogatás e 
kapcsolatok eredménye volt; a Biblia elmondja, 
hogy a látogató a király bölcsességét, udvarát és 
országát igen nagyra tartotta.
Sabin, Albert Bruce
(sz. 1906) lengyel származású amerikai mikrobio
lógus, orvos. A gyermekbénulás legyőzője; 1957- 
ben állított elő a szervezet aktív immunizálá
sát-* elősegítő oltóanyagot a pusztító beteg
ség ellen, 
sablon
minta. 1. kivágott minta azonos munkadarabok 
készítésére. 2. átv. gépies ismétléssel, merev 
utánzással létrejött dolog, (ném.)
Sacco di Roma
[szakko] tkp. Róma kifosztása; miután V. Károly 
császár-» és I. Ferenc fr. király (1515-1547) har
cában 1525-ben a császár győzött, és megszerez
te Lombardiát, VII. Kelemen pápa a kiújult hábo
rúban fr. oldalra állt. A győztes császáriak bosz- 
szúból megrohanták és kifosztották Rómát; ezzel 
a pápaság végleg megszűnt hatalmi tényező len
ni. (ol.)
Sacco és Vanzetti
[szakko vanc-j ol. származású amerikai munká
sok, radikális szocialisták voltak; egy pénztáros 
meggyilkolásával vádolták (1921. máj.-júl.), és 
halálra ítélték őket. A per során nem bizonyíté
kokra, hanem a vádlottak politikai álláspontjára 
helyezték a súlyt. A fellebbezéseket, a perújítási 
kérelmeket, végül a kegyelmet is elutasították, s 
kettőjüket 1927. aug. 23-án kivégezték. 
Sadoveanu, Mihail
[sza-j (1880-1961) román regényíró; életműve 
rendkívül gazdag. Kedvelt témája a paraszti világ 
tudata, szokásai, szertartásai. Sok regénye jelent 
meg magyarul is.
Ságvári Endre
(1913-1944) jogász, a magy. kommunista mozga
lom harcosa; Budapesten tanult, majd tisztviselő, 
SZPD-tag, az OIB munkatársa lett. Részt vett a 
Tompa utcai nyilas gyűlés szétverésében (1937); 
8 hónap börtönre ítélték. Szabadulása után KMP- 
tag, 1940-től az OIB vezetője, a népfront szerve
zője volt. 1944 nyarán fegyveres ellenállás során 
lelőtt három nyomozót, de maga is halálos sebet 
kapott.
Saint-Simon, Claude Henri de Rouvroy
[sze-szimó klód anri dö ruvroá] gr. (1760-1825) fr. 
utópista szocialista; a gazdaságot tekintette a fő 
meghatározónak, s a termelőket felszabadítani, 
az uralkodó osztályt pedig gazdasági és politikai 
hatalmától megfosztani akarta. „Mindenkit ké
pességei szerint, minden képességet tevékeny 
volta szerint” kell bérezni - vélte.

saját frekvencia
az a -»frekvencia, amellyel a magára hagyott 
rezgő rendszer rezeg.
sajátrezgés
1. olyan -»rezgés, amelynél a testre csak a saját 
kitérése által előidézett erő hat. Frekvenciája a 
-»saját frekvencia. 2. egy testben (vagy közeg
ben) kialakult állóhullám-».
Sajnovics János
(1733-1785) jezsuita csillagász, nyelvész; Nagy
szombaton, Győrött, Bécsben tanult; 1758-tól csil
lagvizsgálóban kutatott. 1768-ban Észak-Norvé- 
giában megfigyelte a Vénusz bolygót, de a lapp 
nyelvet is. Eredményeiről előadásban: A magy. 
és lapp nyelv azonosságának megmutatása szá
molt be Koppenhágában, s ezt kiadta itthon is. Ez 
volt a finnugor nyelvrokonság első bizonyítása. 
Salamon
(i. e. kb. 1033-980) a Bibliából is ismert király, 
Dávid király fia; bölcs és erőskezű királyként mu
tatja be a Biblia, amelynek két könyvét is nevéhez 
kapcsolta a hagyomány. Országát kiterjesztette, 
s külpolitikáját azzal is erősítette, hogy a szom
szédos uralkodók lányait - a fáraóét is - feleségei 
közé kérte. Mint bíró is igazságosságáról volt 
híres.
Salamon
(1052-1087 vagy 1088) magy. király (ur. 1063- 
1074); I. András idősebb fia. I. Béla halála után 
került a trónra, de unokatestvéreit tette örökösei
vé, hercegekké (1064). Hadakozott a kunokkal s 
besenyőkkel, de Bizánccal is; 1074-ben összeüt
közésbe került a hercegekkel, és Mogyoródnál 
vereséget szenvedett. Sógora, IV. Henrik sem 
tudta visszasegíteni a trónra. Később a kunokhoz 
csatlakozott.
Salamon Béla
(1885-1965) színész, színigazgató; mint műked
velő kezdett 1914-ben kabarészámokat előadni. 
A húszas évektől vált népszerűvé; 1923-tól Nagy 
Endrével igazgatta a Teréz körúti Színpadot.
1951-től a Vidám Színpadon játszotta kedves kis
emberfiguráit; emellett könyvet, számtalan krokit 
írt.
Sallai Imre
(1897-1932) a kommunista mozgalom kiemelkedő 
vezetője. Szabó Ervin körében ismerte meg a 
haladó mozgalmat. Antimilitaristaként 1918-ban 
letartóztatták. 1919-ben a belügyi népbiztosságon 
dolgozott; emigránsként Bécsben s Moszkvában 
végzett pártmunkát. 1931-ben a párt hazai vezető
je lett. 1932-ben letartóztatták, statáriálisan halál
ra ítélték, és Fürst Sándorral együtt kivégezték. 
Sallustius, Gaius Crispus
[szalusztiusz -usz kriszpusz] (i. e. 86-35) római 
államférfi, történetíró; néptribun, majd Africa pro- 
consula volt. A CatiIina-összeesküvés, valamint a 
Jugurtha elleni háború c. műve (éppúgy, mint 
Caesarhoz irt két nyílt levele) a római társadalom 
állapotának bírálatát célozta; igen értékes forrá

326



sai korának. Fényűző villája és kertjei századokig 
Róma ékességei voltak.
SALT
[szalt] a Stratégiai Fegyverkorlátozási Tanácsko
zások nevének rövidítése.
SALT I.
egyezmény a SZU és az Egyesült Államok közt a 
stratégiai támadó fegyverek, vmint a rakétaelhá
rító rendszerek fejlesztésének korlátozásáról. Az 
egyezményt Nixon amerikai elnök és Brezsnyev, 
az SZKP főtitkára moszkvai tanácskozásain 
(1972. május 22-29.) véglegesítették, s aztán a 
törvényhozásban is ratifikálták.
SALT II.
megállapodás a SZU és az Egyesült Államok közt 
a stratégiai támadó fegyverrendszerek további 
korlátozásáról. Carter amerikai elnök és Brezs
nyev, az SZKP főtitkára a bécsi tanácskozásain 
(1979. június 18-án) véglegesítették, de az ameri
kai szenátus nem ratifikálta. A felek azonban 
megállapodtak abban, hogy az ekként nem jogér
vényes szerződést betartják, 
sámán
a samanisztikus közösségek vallási vezetője; 
már születésekor rendkívüli jeleket hord, pl. 
számfeletti ujjal vagy foggal születik stb. Avatása
kor a szellemek „ízekre szedik", de újból össze
ragasztják. Bódító szerektől vagy dobja hangjától 
esik révületbe; dobját: „lovát" parázs fölé tartja, 
„parázzsal eteti", hogy a bőr megfeszüljön rajta. 
Magy. neve „táltos” volt. Női sámán is volt. 
sámánizmus
elterjedt vallási forma: a transzcendens-» világ
gal a sámán-» tartja a kapcsolatot, többnyire ré
vült állapotban, dobját verve, esetleg táncolva és 
énekelve. Eközben képzeletében a világfán-» fel
megy a szellemi lények világába, s közvetíti hoz
zájuk a kívánságokat. A ~ ra többfelé más vallási 
rendszerek (buddhizmus-», kereszténység, isz
lám-») hatottak.
Samas
sémi napisten Mezopotámiában, később Kánaán
ban.
Sambucus
-»Zsámboky János.
Sámson
legendás bibliai hős, aki a filiszteusok elleni harc
ban tűnt ki; filiszteus feleségétől, Delilátói azon
ban megtudták, hogy ereje hosszú hajában rejlik, 
így azt levágva legyőzték, s malmot hajtattak ve
le. Azonban haja idővel megnőtt, s így ereje is 
visszatért; egy ünnepségen kirántotta a ház osz
lopát, s a romok alá temette, magával együtt, 
legyőzőit. Történetébe egy korábbi Napisten- 
mítosz vegyül (semes = Nap).
Sámuel
a Bibliában a zsidó törzsek egyik „bírája”, vallási 
vezetője a királyság kialakulása előtt; ~ idejében 
a szomszéd, fejlettebb népek, különösen a midia- 
niták—» és a filiszteusok-» betörései szorosabb,

állami szervezetet kívántak a laza törzsi keretek 
helyett, ezért a nép azt kérte ~tői, hogy adjon 
nekik királyt, ö aztán Jahve sugallatára Sault-» 
tette királyukká.
Sanctum officium
[szánk-] szent hivatal; az inkvizíció-» neve az
után, hogy III. Pál pápa 1542-ben az ellenreformá
ció-» szolgálatára újraszervezte, (lat.)
Sand, George
[szánd zsorzs] (1804-1876) fr. írónő; eredeti neve 
Aurore Dupin volt, s 18 évesen férjhez ment, két 
gyermeket szült. 27 évesen ~ néven kiadta első 
regényét, és Alfred de Musset író élettársa lett, 
később regényt írt kapcsolatukról. Hosszú viszo
nya volt Frederic Chopin lengyel zeneszerzővel 
is. Terjedelmes írásai a békés társadalom s az 
egyszerű falusias élet méltatásai.
Sandino, Augusto Cesar
[szán- -gusz- csezar] (1893-1934) nicaraguai for
radalmár; Hondurasban született, több közép
amerikai országban dolgozott, s csatlakozott a 
nicaraguai felszabadító harcokhoz. Egy 1927. évi 
egyezmény ellenére követőivel tovább harcolt, az 
egyezményt ellenőrző USA katonák ellen is. Ami
kor egyszer elhagyta az elnöki palotát, hitszegő- 
en elfogták, s áruló módon végeztek vele. 
Sándor, II.
(1818-1881) orosz cár (1855-1881); a krími háború 
meggyőzte a reformok szükségességéről, s 1861- 
ben felszabadította a jobbágyokat birodalmában. 
Fejlesztette országa vasúti hálózatát is; pánszláv 
jelszavak alapján háborúzott a török birodalom
mal a balkáni szlávok szabadságáért. Anarchista 
merénylet áldozata lett.
Sándor, III., Nagy 
-»Alexander.
Sándor József
(1853-1945) újságíró, politikus; háromszéki apja 
Bem seregében harcolt, s Havasalföldre emig
rált. ~ Bukarestben, Budapesten és Kolozsvárt 
tanult, 1885-ben alapította meg az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesületet (EMKE), amelyből 
aztán 1891-ben kisarjadt az Erdély-részi Kárpát 
Egylet. Egyik alapítója volt 1892-ben a Székely 
Szövetségnek, s 1921-ben az Erdélyi Magyar 
Pártnak.
Sándor Kálmán
(1903-1962) író; Budapesten, Párizsban tanult, s 
1927-től írásaiból élt mint újságíró és elbeszélő. 
A 30-as években regényeket is írt a kisemberek 
életéről. 1944-ben Dachauba deportálták; hazaté
rése után írásai kiteljesedtek; drámákat is írt. 
A felszabadulás utáni irodalmi élet kibontakozá
sának egyik főszereplője volt.
Sándor Lipót
főherceg (1772-1795) II. Lipót fia, nádor (1790- 
1795); apja, s annak halála után bátyja, I. Ferenc 
bizalmasa. Főszerepet játszott a magy. jakobinu
sok elleni per irányításában, a kegyetlen ítéletek 
meghozatalában, s utána magyarellenes, ön
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kényuralmi kormányzatot javasolt. Mint műked
velő pirotechnikus-» egy tűzijáték előkészítésén 
dolgozott, s egy váratlan robbanás ölte meg.
Sándor Móric
gr. (1805-1878) földbirtokos, bravúros lovas és 
vadász. A kialakuló sportélet egyik kiválósága, 
úszóként is híres volt. Könyvtárát az Országos 
Széchényi Könyvtárnak ajándékozta.
Sándor Pál
(1901-1972) filozófus; 1919-től a KMP tagja volt,
1921-től emigrációban, majd 1927-től hazatérve 
az MSZMP-ben, a baloldali folyóiratoknál tevé
kenykedett. Több ízben letartóztatták. A Történel
mi Emlékbizottság tagja volt. 1945 után különböző 
párttisztségeket töltött be. 1950: koholt vádakkal 
letartóztatták. 1954-től rehabilitálva elsősorban 
filozófiaprofesszorként tevékenykedett, 
sansculotte
[szánkülot] tkp. „culotte nélküli” ; a fr. forradalom 
idején így hívták a társadalom alsóbb rétegeihez 
tartozókat, akik nem viselték az úri öltözethez 
tartozó térdnadrágot, a culotte-ot. Büszkén ne
vezték így magukat a következetes forradalmá
rok.
Santa Claus
[szanta klausz] -»Miklós, Szt.
sanzon
tkp. „dal”; játékos, ironikus vagy érzelmes dal, 
amelyet hangszeres kísérettel sanzonénekes 
vagy gyakrabban énekesnő ad elő. (fr.)
Sára
Ábrahám felesége a Bibliában; idős korában 
szülte fiát, Izsákot.
Sárdy János
(1907-1969) énekes; tanító, műkedvelő énekes 
volt, s csak később képezte hangját. 1936-ban 
lépett fel először az Operában, 1938-tól az Opera
ház művésze tenor szerepekben. A Te vagy a dal 
c. film (1940) alapozta meg nagy népszerűségét; 
1958-tól az Operettszínház tagja volt, s mint 
magy. dalénekes is sokszor fellépett. Több zenés 
filmben is főszerepet játszott, énekelt, 
sárgafolt
a szemgolyó ideghártyájának-» azon része, 
amelyben a legtöbb fényérzékelő csapreceptor 
található, az éles látás helye.
sárgatest
az ovuláció után a megrepedt Graaf-tüsző-» he
lyén kialakuló hormontermelő testecske. Ha a 
petesejt nem termékenyül meg, a ~ visszafejlő
dik. Ha a fogamzás megtörtént, a ~ progeszteron 
—»hormonjával biztosítja azokat a hatásokat, me
lyek felkészítik a méhnyálkahártyát a terhesség
re, ill. fenntartja a terhességet, 
sárgatestserkentő hormon
az emlősállatokban és az emberben a hipofízis 
elülső lebenyének hormonja. Nőstényben a sár
gatest progeszterontermelését idézi elő, ill. ser
kenti a sárgatest fejlődését (Luteinizáló hormon 
-LH). Hímekben a here androgénhormon-terme-

lését serkenti. (Intersticiális sejteket stimuláló 
hormon - ICSH.)
sarjadzás
egyes gombák és csalánozók ivartalan szaporo
dási-» módja. Telepképződéshez is vezethet 
(élesztőgombák).
Sarkad!Imre
(1921-1961) író, újságíró; nyomdász, joghallgató,
1946-tól a Szabad Szó szerkesztője. A magy. pa
rasztság életének, konfliktusainak irodalmi meg
fogalmazója volt, különös adottsággal a drámai 
látásmódhoz. Nemzedéke irodalmi vezérének te
kintette; utolsó éveiben általánosabb témákat 
dolgozott fel elbeszéléseiben. A felszabadulás 
utáni irodalmi élet legnagyobb ígérete volt. 
sarkköri öv
igen hideg földrajzi öv a sarkkörök közelében; 
jégmentes tengerektől távol 0—20 °C évi közép
hőmérséklettel, nagy hőingással. Nyara rövid, hű
vös, tele hosszú és igen zord. Tundra-» talaja 
télen mélyen átfagy, nyáron vizenyős. Fő állata a 
rénszarvas, nyáron sok rovar. Növényzete moha, 
zuzmó, törpe fák. Igen gyéren lakott, 
sarkkörök
az Északi-, ill. a Déli-sarktól 23° 27' távolságban 
húzódó szélességi körök (az északi és a déli 
66° 33' szélesség); e körökön belül az évnek rövi- 
debb-hosszabb részében télen nem kél fel, nyá
ron nem nyugszik le a Nap (a sarkokon az évsza
kok és napszakok egybeesnek: féléves nappal s 
féléves éjszaka van). -»Ráktérítő.
Sárközi György
(1899-1945) költő, író, műfordító; 1917-től a Nyu
gat közölte írásait, 1919-től az Athenaeum lektora 
volt. Szerkesztette a Válasz c. folyóiratot, s a Mo. 
felfedezése c. sorozatot. A népi írók megjelente
tését támogatta, később a Márciusi Front egyik 
szervezője is volt. Műfordításai a világirodalom 
klasszikusait juttatták a magy. közönséghez.
1944-ben elhurcolták. A balti munkatáborban halt 
meg.
sarkvidéki öv
az örök fagy hona az Északi- s a Déli-sarkon. Évi 
középhőmérséklete — 30 °C körül, hőingása 25- 
55 °C. Élővilága minimális. Lakatlan.
Sarolt
fejedelemasszony (kb. 954-997 után) az erdélyi 
Gyula lánya, Géza fejedelem felesége, I. István 
anyja; két lánya is született. Apjával együtt a gör. 
kereszténységet vette fel; férje központosító tö
rekvéseit támogatta.
Sartre, Jean Paul
[szartr zsan pol] (1905-1980) fr. író, filozófus, drá
maíró; a nemvallásos egzisztencializmus fő kép
viselője (A lét és a Semmi, 1943). Baloldali köz
életi ember. Esszéi mellett regényei (A szavak, 
1964) s főleg drámái (Temetetlen holtak, 1946; Az 
ördög és a jóisten, 1951 stb.) arattak nagy sikert. 
Sasfiók
-»Reichstadti herceg.
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Saul
a Bibliában a zsidó törzsek első királya, -»Sámu
el. Uralkodásán végigvonul a filiszteusok-» elleni 
harc és a vetélytársai elleni küzdelem. Korát az 
i. e. 11. sz. végére teszik.
savak
olyan anyagok, amelyek molekulái vizes oldatban 
a vízmolekuláknak egy vagy több protont (H+) 
képesek átadni (protolitikus reakció).
Savanyú Jóska
(1845-1907) híres bakonyi betyár; apja számadó 
juhász volt Veszprém megyében. Híressé 1878 
után lett, s országos körözésre 1884-ben a halápi 
csárdában elfogták. 11láván, majd 1901-től Vácott 
volt a fegyház lakója, míg 1906-ban a váci püspök 
közbenjárására kegyelmet kapott.
Savonarola, Girolamo
[sza- dzsi-] (1452-1498) dominikánus szerzetes 
Firenzében. Tüzes erkölcsi szónoklataival elő
ször a Mediciek-» ellen lázította a lakosságot, 
majd azok elűzése után (1494) maga lett a város 
tényleges vezetője, puritán szigorúságú rendet 
vezetve be. Bírálta a pápai udvar romlottságát is. 
Fokozatosan elvesztette népszerűségét; 1498- 
ban megbukott, és ellenségei máglyára küldték. 
Savoyai Jenő
herceg, Prinz Eugen [princ ajgén] (1663-1736) a 
törökök elleni felszabadító háború egyik legkivá
lóbb osztrák hadvezére; különösen nagy szere
pet játszott a dél-magyarországi harcokban. 
A háború végét jelentette zentai győzelme (1697), 
amely után a szultán kénytelen volt békét kérni, 
sávszerkezet
kristályos szilárd testekben makroszkopikus mé
retű, sok atomra kiterjedő elektronállapotok van
nak, amelyek energiája egymáshoz nagyon közel 
esik. Ezek rendszerét nevezzük megengedett sá
voknak. Vannak azonban olyan energiatartomá
nyok, amelyekben egyetlen energiához sem tar
tozik elektronállapot. Ezek a tiltott sávok. A szi
lárd test elektromos vezetési és optikai tulajdon
ságait az határozza meg, hogy a lehetséges álla
potok meddig vannak betöltve ténylegesen elekt
ronokkal. (-»fémek, -»szigetelők, -»félvezetők). 
Scarlatti, Alessandro
[szkar- -tessz-] (1659-1725) itáliai zeneszerző; 
oratóriumok, zenekari müvek mellett 115 operát 
szerzett. Karmestere volt többek közt a svéd ki
rálynőnek s a nápolyi alkirálynak.
Schaár Erzsébet
(1908-1975) szobrászművész; Budapesten, Kisfa
lud! Strobl Zsigmondtól tanult, 1926-tól állított ki. 
Először portréi keltettek feltűnést; pályáját azon
ban új meg új próbálkozások jellemezték, s szinte 
évtizedenként jelentkezett megújult kísérletekkel. 
Sok köztéri szobra áll Budapesten, Pécsett és 
más városokban, s kiállításai sikert arattak Ant
werpenben, Duisburgban, Genfben.
Scheiber Hugó
[sei-] (1873-1950) festőművész; a budapesti Ipar

művészeti Főiskolán tanult, s modern festészeti 
irányzatokhoz sorolható egyedi stílusú festmé
nyeivel nagy sikert aratott külföldön is, különösen 
Németországban, Amerikában. A futurizmus 
egyik legkiválóbb hazai képviselője volt. 
Schiaparelli, Giovanni
[szkja- dzso-] (1835-1910) ol. csillagász; az aszte
roidákról s az üstökösök és hullócsillagok viszo
nyáról tett megfigyelései után elsőnek írta le pon
tosan a Mars bolygó „csatornáit”, amelyeket az
tán róla neveztek el.
Schiller, Johann Friedrich von 
[sil- frid- fon] (1759-1805) ném. költő, drámaíró, 
Goethe-» társa a ném. Sturm und Drangban-».
1780-ban nagy sikere volt első darabjának; Wei- 
marban telepedett le, s a történelem professzora 
lett Jénában. Közeli barátságba került Goethével, 
s megírta nagy drámáit, köztük az Ármány és 
szerelem (1784), a Don Carlos (1787) a Teli Vilmos 
(1804) és a Wallenstein (1800) címűt. Hosszú be
tegség után fiatalon halt meg.
Schlachte Margit
(1884-1974) konzervatív, legitimista politikus; a 
katolikus nőmozgalomban tűnt fel, alapítója volt 
a Szociális Testvérek Társaságának, s a Katoli
kus Női Szociális Képzőnek. A második világhá
ború idején üldözötteket bújtatott; 1945-1949-ben 
képviselőként konzervatív és legitimista állás
pontot képviselt. A köztársasági államforma el
len szavazott 1946-ban. 1949-ben külföldre tá
vozott.
Schleiden, Matthias Jakob
(1804-1881) német növénytantudós, a sejtelmélet 
egyik megalkotója. Bebizonyította, hogy a növé
nyek sejtes szerkezetűek. Felismerte a sejtmag-» 
jelentőségét. Elsősorban a virágos növények 
embriózsákjainak osztódó sejtjeit vizsgálta. Ezek 
sejtmagjaiban felfedezte a magvacskát.
Schlick Ignác
[síik] (1821-1869) vasgyáros; Franciaországban 
és Svájcban tanult vasöntést, s 1847-től önállóan, 
majd a Hajógyárban, aztán újra önálló pesti gyá
rában foglalkozott vasöntéssel. A Schlick-gyár 
egyebek közt épület- és hídszerkezeteket, később 
szoboröntödéjében szobrokat is készített. A magy. 
vasipar egyik első kiemelkedő üzeme volt. 
Schlieffen-terv
[slífen] kidolgozójáról elnevezett ném. haditerv 
Franciaország legyőzésére : a fr. védelmet a sem
leges Belgium lerohanásával hátulról tervezte 
megkerülni, s Párizs gyors elfoglalásával rövid 
idő alatt véget vetni a háborúnak. A ~ a franciák 
gyors mozgósítása és ellenállása miatt nem vál
totta be a várakozásokat az első világháború kez
detén. -»kétfrontos háború.
Schliemann, Heinrich
[síi-] (1822-1890) ném. régész; mint kereskedő, 
hadiszállító meggazdagodott, s ezután saját költ
ségén indította meg híres ásatásait a törökorszá
gi Hesszarlikban, ahol Trója romjait sejtette, s
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meg is találta (1870-1890). Sikerein felbuzdulva 
más színhelyeken is ásatott.
Schlosser Imre
[slosszer] (1889-1959) labdarúgó; 1904-től az FTC 
játékosa volt, 1915-ben átlépett az MTK-ba. 1906- 
tól összesen 69 alkalommal volt tagja a magy. 
válogatottnak. A 20-as években egy ideig itthon és 
külföldön edzősködött, de 1926-ban az FTC-hez 
visszatérve újra játszott. Az 1926/27-es évadban 
klubja bajnokságot nyert.
Schnitzler, Arthur
[snic-] (1862-1931) osztrák író, színműíró; köny- 
nyed, szellemes és modern írásai a bécsi század- 
forduló jellemző termékei. Regényei, elbeszélé
sei, jelenetei is népszerűek voltak.
Schopenhauer, Arthur
[so-] (1788-1860) ném. filozófus; pesszimisztikus, 
a hatalom, erő és akarat felsőbbségét sugalmazó 
filozófiája fokozatosan vált ismertté. Első műve: 
A világ, mint akarat és képzet (1818) nyomán 
egy.-i előadóságot nyert, amelyet azonban ké
sőbb fel kellett adnia. Fontos műve Az etika két 
alapkérdése (1841). Életműve nagy hatással volt 
a ném. gondolkodásra.
Schöpflin Aladár
(1872-1950) irodalmár, kritikus; Pozsonyban, Bu
dapesten tanult, s 1898-ban mint újságíró-kritikus 
kezdte pályáját. Nagy érzékenységgel ismerte fel 
az új irodalmi irányzat értékeit: a Nyugatnak indu
lásától kezdve munkatársa volt, s elsők közt mél
tatta Ady költészetének jelentőségét. 1941-től a 
Baumgarten-alapítvány kurátora. Drámákat írt, 
sikeres műfordító volt.
Schrödinger, Erwin
(1887-1961) osztrák fizikus. Legfontosabb munká
ja a mikrorészecskék hullámmodelljének kidolgo
zása az állapotfüggvények segítségével és az 
állapotegyenlet felírása.
Schubert, Franz Peter
[sú- franc pé-] (1797-1828) osztrák zeneszerző; 
11 évesen már dalokat, hegedűdarabokat írt. Rö
vid életében 10 szimfóniát, számos zenekari mű
vet és 600 dalt szerzett. Hosszabb ideig az Ester
házy grófi családnál volt zenetanár.
Schulek Frigyes
(1841-1919) építőművész; Bécsben tanult, s 1870- 
től dolgozott Pesten, eleinte Steindl Imre mellett. 
1872-től foglalkozott műemlékek helyreállításá
val, s főleg középkori építményekre specializáló
dott. ö vezette a budai Nagyboldogasszony- (Má
tyás-) templom, a jáki templom, a kisszebeni 
templom, a lőcsei városháza stb. helyreállítását, 
a Halászbástya építését.
Schulek János
(1872-1948) Sch. Frigyes fia, építőművész; Buda
pesten tanult, s apja mellett dolgozott a Halász- 
bástya építésénél, majd megbízásokat vállalt: 
számos középületet is tervezett s épített. 1934- 
ben vastag földréteg alatt megtalálta Mátyás vi
segrádi palotájának maradványait, s haláláig dol

gozott ezek feltárásán, helyreállításán, ő vezette
1947-től a Halászbástya helyreállítását is.
Schumann, Robert
[sú-] (1810-1856) ném. zeneszerző; jogásznak ké
szült, s csak 20 évesen kezdett zongorázni. Mi
után keze megsérült, s Mendelssohnnal találko
zott, a zeneszerzésben lelte meg hivatását. Lip
csében, Drezdában dolgozott; kisebb darabok 
mellett operát is szerzett.
Schuschnigg, Kurt von
[sus- fon] (1897-1977) osztrák politikus; 1934-ben 
elődje, Dolfuss meggyilkolása után lett osztrák 
kancellárrá-». Noha jobboldali politikus volt, elle
nezte országának a náci Németországhoz csato
lását (Anschluss). Fő támasza Mussolini volt, de 
annak Hitlerrel kötött szövetsége, a Berlin-Róma- 
tengely-* ettől megfosztotta; 1938 márciusában 
az Anschluss megtörtént, s a nácik ~t letartóztat
ták.
Schütz Antal
[sücc] (1880-1953) piarista teológus, filozófus; 
Budapesten és Würzburgban tanult, s előbb Sze
geden tanár, 1916-tól 30 évig Budapesten a teoló
giai karon tanított dogmatikát. A katolikus teoló
gia egyik legkiválóbb magy. művelője volt. 
Schwann, Theodor
(1810-1882) német biológus, a sejtelmélet egyik 
megalapozója. 1839-ben megjelent fő művében 
bebizonyította, hogy az állatok szöveti és sejtes 
szerkezetűek. Felfedezésével megszületett az ál
talános sejtelmélet, amely szerint minden élőlény 
szervezetének közös sajátossága a sejtes felépí
tés, és ez az alapja minden életjelenségnek, 
science fiction
[szájensz fiksn] tudományos-fantasztikus regény, 
elbeszélés, (ang.)
Scipio, Publius Cornelius Africanus
(Maior = id.) [szci- -usz korneliusz -kanusz] (i. e. 
237-kb. 183) római hadvezér; a második pun há
borúban Hispániában harcolt Karthágó ellen, s 
elfoglalta az egész félszigetet (207). Afrikában is 
vereséget mért a punokra (202; innen utóneve), 
mégis vád alá helyezték, s a maga megvédésére 
kényszerült. Róma egyik legjelentősebb hadve
zére volt.
Scipio, Publius Cornelius Africanus
(Minor = ifj.) (i. e. 185-129) római hadvezér, ál
lamférfi; 149-ben megindította a harmadik pun 
háborút, s a győzelem után földig lerombolta 
Karthágót. Mint államférfi ellenezte a Gracchu- 
sok-» reformtörekvéseit, noha sógorai voltak; a 
reformpártiak gyűlölték.
Scott, Walter Sir
[szkot voltö szőr] (1771-1832) skót költő és re
gényíró; költemények, regények után a kor ro
mantikus hajlamainak megfelelő történelmi elbe
szélések költőjeként aratott óriási sikert. 1820- 
ban br.-vá lett, s 1830-ban betegen kormánykölt
ségen küldték Olaszországba. Visszavágyott 
azonban skót hegyei közé, s hazatért meghalni.
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Talán világszerte legismertebb regénye az Ivan- 
hoe (1819) [ajvenhu],
SEATO
Délkelet-ázsiai Szerződések Szervezete ; 1954. 
szeptember 8-án alakult Manilában, de csak 1955 
februárjában kezdte meg működését. Alapítók: az 
Egyesült Államok, Anglia, Franciaország, Auszt
rália, Új-Zéland, Thaiföld, Pakisztán, Fülöp-szige- 
tek. 1977-ben feloszlott.
Sebestyén, Szt.
(255-288) ókeresztény mártír; a pretoriánus gár
da tisztje volt, s Diocletianus üldözései idején 
keresztény voltáért lenyilazták. Egy keresztény 
asszony azonban kihúzta testéből a nyilakat, és 
meggyógyította; ~ felkereste a császárt, és sze
mére hányta kegyetlenségét. A felbőszült uralko
dó agyonverette. A római katakombákban-» te
mették el.
Sebők Zsigmond
(1861-1916) újságíró, ifjúsági író; Budapesten ta
nult, majd itt volt hírlapok munkatársa. Ifjúsági 
könyveket, elbeszéléseket nagy számban írt: 
több mint 30 kötetnyi jelent meg élete során. 1909- 
től Benedek Elekkel együtt szerkesztette a Jó 
Pajtás c. gyermeklapot. Elbeszéléseinek hősei, 
pl. Mackó úr, Dörmögő Dömötör igen népszerűek 
voltak.
SECAM
(- Séquentiel à Mémoire) [szekvensziel á me
moár] műsz. színes televíziórendszer, melynek 
alapelveit Henry de France fr. mérnök dolgozta ki 
1957-ben. Az ekkor már meglévő NTSC-»-rend
szer zavarérzékenységét hivatott kiküszöbölni, a 
fekete-fehér televíziókkal szemben fennálló kom
patibilitás megtartásával. Ezt a rendszert Fran
ciaország, valamint az OIRT-» tagállamai hasz
nálják.
Segner János András
[zég-] (1704-1777) természettudós, orvos; Debre
cenben, Jénában tanult, s 1730-tól pozsonyi, majd 
debreceni orvos. 1732-től Jénában, Göttingenben, 
Halléban egy. tanár. Különösen a hidrodinamiká
ban-» nyert ma is becses eredményeket: a ~-ke
rék a turbina őse. Bevezette a felületi feszültség 
fogalmát. A testek forgásának tanulmányaiban 
Euler egyenleteinek előkészítője, 
seicento

' [szecsento] tkp. „hatszáz", az 1600-as évek, vagy
is a 17. sz. (ol.)
Seidler Ernő
(1886-1940) a Galilei-kör, az SZOP tagja volt. 
1915-től orosz fogságba esve hamarosan az 
OK(b)P magy. tagozatának tagja, hazatérve a 
KMP egyik alapítója. Emigrációban előbb Bécs- 
ben, majd Moszkvában dolgozott; 1937-ben letar
tóztatták, s a törvénysértések áldozata lett. 
Seilern Crescentia
[zej- kreszcencia] gr.-nő (1799-1875) Széchenyi 
István felesége; eredetileg Zichy Károly gr. fele
sége volt, hét gyermekük született. Széchenyi egy

évtizedig megvallott, reménytelen szerelmet táp
lált iránta; amikor Zichy meghalt két évre rá, 
1836-ban összeházasodhattak. Két közös fiuk 
született. ~ mindvégig, a döblingi elmegyógyin
tézeti tartózkodás idejében is a férje mellett állt. 
sejt
az élőlények szerkezeti és funkcionális alapegy
sége. Részei : citoplazma-» (ill. a citoplazma sejt- 
szervecskéi), sejtmag-».
sejt életciklusa
a megújuló sejtek-» két osztódás között cikluso
sán ismétlődő életműködései. Szakaszok: inter- 
fázis (G1 - nincs szintézis, viszont aktív RNS-szin- 
tézis figyelhető meg ; S - a DNS-ál lomány fokoza
tosan megkettőződik; G2 - a sejtosztódást meg
előző állapot), sejtosztódás-», 
sejten belüli emésztés
az egysejtű állatok és a szivacsok emésztési 
módja. A táplálék előzetes lebontás nélkül kerül 
a sejt belsejébe, és a tápanyagok makromoleku
lái csak itt bomlanak le.
sejten kívüli emésztés
az emésztés erre kifejlődött szervben a bélcsa
tornában játszódik le, melybe különböző emész
tőmirigyek öntik emésztőenzimeiket tartalmazó 
váladékaikat. A ~ az összes ősszájú és újszájú 
állat, vmint az ember emésztési módja, 
sejtes immunitás 
-»celluláris immunválasz, 
sejtfal
a növényi sejtek főképp cellulózból álló, szilárdító 
funkciójú, élettelen fala, mely a citoplazma-» ter
méke.
sejtfonal
kezdetleges többsejtű szerveződési mód a növé
nyeknél ; az egy irányban osztódó anyasejt azo
nos alakú és működésű utódsejtjei együtt marad
nak és ~ at alkotnak. (Pl. fonalas zöldmoszatok-», 
gombafonalak.) 
sejthalmazosok
a törzsfejlődés során a szedercsíra-» állapotban 
megrekedt többsejtű állatok. A sejtek együttmű
ködése és differenciálódása minimális. (Szeder- 
csíraszerűek törzse.)
sejtközpont
citocentrum, sejtszerv a citoplazmában-*, amely 
sejtosztódáskor kettéosztódik, két része a sejt 
ellentétes pólusaira vándorol, és közöttük a kro
moszómákat-» mozgató húzófonalak (magorsó) 
alakulnak ki. 
sejtlégzés
biológiai oxidáció-» a sejtekben.
sejtmag
az eukarióták-» sejtjeiben megtalálható sejtalko
tó, melyet a citoplazmától a ~ hártya (memb
rán-») választ el. Állományának, a karioplazmá- 
nak legnagyobb részét DNS-» molekulák alkotják. 
A ~ a fehérjeszintézis szabályozásán keresztül 
irányítja a sejt életműködéseit, és sejtosztódás
kor átörökíti az öröklési anyagot.



sejtnedv
a növényi sejtekben a sejtüregben-» található 
folyadék.
sejtosztódás
a sejt megkettőződése. Fajtái a létrejövő utódsej
tek kromoszómaszáma szerint: mitózis-», meió- 
zis-».
sejtszáj
az ostoros és csillés egysejtű állatok táplálekfel- 
vevő szerve.
sejtszervecske
organellum, a sejten belül alakilag elkülönült 
szerkezeti elem, amelynek vmilyen sajátos műkö
dése van.
sejttan ....
citológia, a sejtek felépítésével és működésevei 
foglalkozó biológiai tudomány.
sejttársulás
-»kolónia.
sejtüreg
a növényi sejtekben található kisebb vagy na
gyobb üreg, melyet sejtnedv tölt ki. A fiatal sejtek
ben sok kicsi, az idősebb sejtekben egy vagy 
néhány nagy ~ van.
self
-»kontinentális talapzat.
Selkirk, Alexander
[szelkők elökszen-j (1676-1721) skót matróz; 
1703-ban engedetlenség miatt hajójának kapitá
nya ki tétette a Csendes-óceán egy kis lakatlan 
szigetére, a Juan Fernandezre [huan]. Hat év 
magányos élet után 1709-ben egy hajó fedélzeté
re vette. Történetéből írta Daniel Defoe [den- 
difou] híres könyvét, a Robinson Crusoe-t (1719). 
séma
1. vázlatos előírás, terv. 2. előre elkészített terv, 
amelyhez valaki tudatlanságból vagy félelemből 
mereven ragaszkodik, (gör.)
sematikus
1. vázlatos. 2. (gondolkodásra) merev, előírás 
szerinti. 3. (elméletre) leegyszerűsítő, életidegen, 
(gör.)
semleges hőmérsékleti zóna
a külső környezet hőmérsékletének az a tartomá
nya, amelyben a legminimálisabb az állandó test
hőmérsékletű szervezet hőtermelése. Az ember 
~ ja 28-30 °C.
semlegesség
hatalmi csoportosulások egyikéhez sem tartozó 
állam nemzetközi helyzete, ha semlegességét a 
nagyhatalmak elismerik és garantálják.
Semmelweis Ignác Fülöp
(1818-1865) magyar orvos, szülész-nőgyógyász, 
az „anyák megmentője". 1858-ban először fogal
mazta meg a mai értelemben vett aszepszis gon
dolatát. Előírta, hogy mind az orvosok, mind a 
medikusok a szülések levezetése előtt klóros víz
zel mossanak kezet. Mivel ezt már az 1850-es 
évek elején a bécsi I. sz. Szülészeti Klinikán, 
majd 1855-től a pesti Rókus kórházban bevezette,

mintegy húsz évvel előzte meg a korát, mivel a 
fertőzések elleni küzdelem Pasteur-» és Lister-» 
munkássága nyomán csak az 1870-es években 
vált általánossá.
Seneca, Lucius Annaeus
[szeneká -usz -neusz] (i. e. kb. 4-i. sz. 65) római 
filozófus; egy ideig a szenátus tagja, később a 
gyermek Néró nevelője. A sztoikus fii. képviselő
jeként az antik humanizmus hirdetője volt: nyíltan 
hirdette szabadok és rabszolgák egyenlőségét. 
Nagy vagyona és filozófiája, írásai miatt kegy- 
vesztett lett, s tanítványa, Néró császár parancsá
ra öngyilkos lett. 
sensor
műsz. szenzor-».
Septimius, Severus Lucius
[szeptimiusz szeverusz -usz] (146-211) római 
császár (198-211); a Severus-dinasztia megalapí
tója. Sikerrel harcolt a parthusok ellen.
sequoia
[szekvoja] óriás kaliforniai fenyőfaj, a legnagyobb 
élő növény; a ~ gigantea nevű változat átlagos 
törzsátmérője 7,5 m, magassága 82 m, de van 
120 m magas példány is. Nevét a cherokee [csiro- 
ki] indiánok híres művészéről, az indián ábécé 
megalkotójáról, Sequoiah-ról (1770-1842) kapta, 
serdülőkor
az ember 12—14 éves kortól 16—17 éves korig tartó 
fejlődési szakasza.
Serédi Jusztinján
(1884-1945) esztergomi érsek; bencés szerzetes
ként Rómában kánonjogi tanár, majd a kánonjogi 
kódex egyik szerkesztője volt. A Vatikánban 
nagyra tartották, s 1927-ben erőltették esztergomi 
érsekké való kinevezését. ~ a háborús években 
- nemritkán meggyőződése ellenére - engedett 
a szélsőjobboldali törekvéseknek: még Szálasi is 
~ kezébe tehette le a „nemzetvezetői” esküt, 
sérelmi politika
a 17-19. sz.-i magy. rendi országgyűléseken a 
követek felhánytorgatták azokat a sérelmezhető 
eseteket, amelyeket a kormányszékek a törvé
nyek ellenében, a hagyományos hazai kormány
zás szabályainak rovására követtek el, s ezek 
orvoslását követelték. Célját, az udvar önkényes 
kormányzati tevékenységének akadályozását a 
~ csak részben érte el. 
serif
Mohamed próféta leszármazottai ; nemesek. 
Származásukra zöld fejdísz utal. E rang fiú- és 
lányágon egyaránt öröklődik, (ar.)
seriff
(sheriff) rendőrtiszt 1. rég. Angliában a gr-Ságok 
(megyék) végrehajtó szervének (rendőrség) ve
zetője. 2. az Egyesült Államokban a járások, ki
sebb közigazgatási egységek vezető rendőrtiszt
je, aki e tisztére választással jut. (ang.) 
sértett
akinek jogát vagy jogos érdekét a bűncselekmeny 
sértette. Könnyű testi sértés, magánlaksértés,
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magántitok és levéltitok megsértése, távközlési 
titok kifürkészése, rágalmazás, becsületsértés és 
halottnak vagy emlékének meggyalázása eseté
ben a vádat - mint magánvádló - a sértett képvi
seli. A magánindítvány előterjesztése határ
időhöz kötött.
Servet, Miguel
[szer-] (1511-1553) sp. tudós, teológus; a vérke
ringés folyamatának felfedezője. A reformáció 
híveként az antitrinitárius-» felfogáshoz csatlako
zott, ezért börtönbe zárták; Itáliába szökött, majd 
a Kálvint követő Genfben telepedett meg. Kálvin 
azonban üldözte az antitrinitáriusokat, s ~t be
börtönözték, máglyahalálra ítélték, és megéget
ték.
sestertius
[szeszterciusz] tkp. „harmadfél” ; 2,5 as [asz] 
(rézpénz) értékű kis ezüstpénz Rómában. 4 ~ ért 
egy denariust [-usz].
settecento
[szettecsento] tkp. „hétszáz”, az 1700-as évek, 
vagyis a 18. sz. (ol.)
Sforza
[szforca] itáliai család, amelynek őse Giacomizzo 
Attendolo [dzsakomicco] (1369-1424) volt, egy 
zsoldosvezér, aki a ~ (= erős) melléknevet kap
ta. A ~ dinasztia alapítója Francesco [-cseszkó] 
herceg, Milánó uralkodója (1450-1466) ; Ludovico 
il Moro [-vikó] (régens, majd herceg 1480-1499) 
nagy reneszánsz művészeket hívott udvarába, 
köztük Leonardót. A család tagjai 1537-ig voltak 
Milánó hercegei.
Shakespeare, William
[sékszpír uiljem] (1564—1616) ang. drámaíró, köl
tő; Stratford-on-Avon vidéki kisvárosban született 
(ahol ma Shakespeare színház működik), tanult, 
1582-ben megnősült, s 1585-ben Londonba ment 
szerencsét próbálni. Színházhoz kerülve hamaro
san színésszé lett, s 1590-től írta világhírű darab
jait. Magyarra a reformkorban a legnagyobb 
magy. költők fordították.
Shaw, George Bemard
[só dzsordzs bönerd] (1856-1950) ang. drámaíró, 
író és kritikus; Dublinban született és tanult, s 
zenekritikusként kezdte pályáját. Londonba köl
tözve (1876) a szocialista Fabiánus Társaság 
egyik alapítója; 1892-től jelentkezett nagysikerű 
darabjaival, köztük a Pygmalionnal (1912) és a 
Szent Johanna (1924) c. drámával. Világsikerű 
darabjai társadalmi problémákról szólnak. 
Shelley, Percy
[seli pőszi] (1792-1822) ang. költő; ateistaként 
kicsapták Oxfordból, és még abban az évben sze
relmével a kontinensre költözött, Itáliában éltek. 
20 évesen már 6 kötetet adott ki, s korai halála 
ellenére (a tengerbe fúlt), életműve alapján a 
legnagyobb ang. költők közé sorolják. 
Sherrington, Sir Charles Scott 
[serinkton csalz szkot] (1857-1952) angol ideg
élettan tudós. Elsősorban a reflexeket-» tanulmá

nyozta. A reflexműködésben hangsúlyozta a köz
ponti gátlás jelentőségét. Részletesen foglalko
zott az érzőműködésekkel-», valamint a szinap
szisokkal-». (A szinapszis elnevezés is tőle szár
mazik.) Feltárta a gerincvelő-» és az agytörzs-» 
szerepét a mozgatóműködések-» összerendezé
sében.
SHF
(= Super High Frequency) [szjupö háj frikvönszi] 
műsz. igen nagy frekvencia: a 3...30 GHz közötti 
frekvenciatartomány elnevezése, a hullámhossz 
10...1 cm. Ebbe a sávba tartoznak a közvetlen 
sugárzó (DBS-») műholdak adásfrekvenciái is. 
Shvoy Lajos
(1879-1968) székesfehérvári püspök; Esztergom
ban végzett teológiát (1901), s Budapesten volt 
hittanár, plébános. 1927-től Székesfehérvárott 
püspök; 1944-ben szembeszállt a nyilasokkal, 
ezért Sopronkőhidára hurcolták. Több mint 40 
évig volt püspök.
Sibelius, Jean Julius
[-us zsan -usz] (1865-1957) finn zeneszerző; a 
finn zenekincs nagy ismerője és legnevesebb ter- 
jesztőjeként számos erőteljes, szenvedélyes mo
dern zeneszámot szerzett.
Sickingen, Franz von
[szik- franc fon] (1481-1523) ném. lovag, a refor
máció híve, az 1521-1523. évi, kudarcot vallott 
délnémet lovagi felkelés katonai vezetője.
Sienkiewicz, Henryk
[sjenkevics] (1846-1916) lengyel író; legnépsze
rűbb műve, a Quo vadis? (= hová tartasz?), Néró 
császár idejében játszódó történelmi regény az 
ókeresztényekről.
sievert
(Sv) dózisegyenérték-» egysége
Sigray Antal
gr. (1879-1947) legitimista politikus; Habsburg Ot
tó bizalmi embere. 1943-ban felsőházi felszóla
lásban követelte a háborúból való kilépést, a bé
kekötést. Az országot megszálló ném.-ek 1944- 
ben Mauthausenbe hurcolták; ott szerzett beteg
ségében halt meg.
Sigray Jakab
gr. (kb. 1760-1795) jakobinus összeesküvő; a fel
világosodás híve volt, s 1780-ban kapta gr.-i cí
mét. Martinovics szervezkedésében ő lett a Re
formátorok Társaságának igazgatója. Az össze
esküvés leleplezése után halálra ítélték, s a Vér
mezőn kivégezték, 
síiták
a 7. sz.-i Ali-» kalifa hívei, az iszlám-» kisebbsé
gi, de misztikus és radikális irányzata.
síkban poláros hullám
-»transzverzális hullám, amelynél a rezgésirány 
a terjedés során állandó, azaz a rezgések egy 
meghatározott síkban zajlanak le.
Sík Endre
(1891-1978) történész; S. Sándor öccse. Piarista 
novicius, majd joghallgató volt. Az első világhá
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borúban hadifogoly, majd a bolsevik párt tagja, a 
Vörös Professzúrán tanult, majd afrikanológus 
egyetemi tanár Moszkvában. 1945 után haza
térve követ, 1954-1958: külügyminiszter-helyet
tes, 1958-1961: külügyminiszter, КВ-tag. Afri- 
kanológiai könyvei, visszaemlékezései nagy si
kert arattak, 
síkhullám
hullám, amely egy meghatározott irányban ter
jed, és jellemzői csak ebben az irányban mért 
távolságtól függnek. Hullámfrontjai-» egymással 
párhuzamos és a hullám terjedési irányára merő
leges síkok.
Sík Sándor
(1889-1963) költő, irodalmár; Budapesten tanult, 
1903-ban lépett a piarista rendbe. Vácott, majd 
Budapesten a piarista gimnáziumban, 1930-tól a 
szegedi egy.-en tanított magy. irodalmat. 1946-tól 
a Vigilia szerkesztője, 1948-tól a rend tartomány
főnöke. Nagy hatása volt a progresszív ifjú-katoli
kus irodalmárokra, sok haladó íróra, így Radnóti
ra. Érzékeny költő, finom elemző volt. 
sima izomszövet
a tápcsatorna, a légzőszervrendszer falában, az 
érfalban és a bőrben lévő izomszövet, mely orsó 
alakú sejtekből épül fel, ezekben sejtmag van, a 
sejtek között pedig kötőszövet található, melyben 
erek és idegek futnak. A ~ az akarattól függetle
nül működik, összehúzódása lassú, nem fáradé
kony. A harántcsíkolt izomszövetnél kisebb erőki
fejtésre képes.
Simeon
[szim-] bolgár uralkodó (893-927); uralkodása a 
bolgár állam hatalma csúcsán van.
Simeon
-»Oszlopos Simeon.
simonia
szent dolgok adásvétele, egyházi tisztség vagy 
befolyás pénzen szerzése (a bibliai Simon va
rázsló nevéből, aki az apostoloktól pénzen akarta 
megvenni a Szentlélek megidézésének hatal
mát).
Simon István
(1926-1975) költő, műfordító, esszéista; már 1944- 
ben közölte első verseit, első jelentős versesköte
te 1950-ben jelent meg. Háború és hadifogság 
után Budapesten tanult, közben költőként ismert
té vált. Paraszti származása, közéletisége, elmé
lyült gondolkodása határozták meg költészetét, 
amelyen az 1945 utáni fejlődés korszakai is ott
hagyták nyomukat. A kötött formák kedvelője volt. 
Népszerű magy. irodalomtörténetet is írt (1973). 
Simonyi-Semadam Sándor 
(1864-1946) politikus, miniszterelnök; 1901-től 
néppárti képviselő volt. Az ellenforradalom nem
zetgyűlésének alelnöke, a Keresztény Nemzeti 
Egyesülés párt vezetője, Horthy kormányzóvá vá
lasztása után miniszterelnök 1920. márc. 15—júI. 
19-ig. Később a kisgazdapártba lépett. 1922 után 
bankügyekkel foglalkozott.

Sinanthropus
vagy Homo Pekiensis [szin- -pusz -szisz] kínai 
vagy pekingi ősember; Peking közelében talált 
maradványai egy kb. 300 000 éve élt emberősnek, 
amely nagy agytérfogatú volt, s eszközöket készí
tett, használta a tüzet. E Homo habilis (ügyes 
ember) közeli rokona volt a Vértesszőlősön feltárt 
település emberének.
Sina Simon
br. (1810-1876) gör. származású bankár; kora 
legvagyonosabb embere, s kulturális, egészség- 
ügyi intézmények bőkezű támogatója volt. Az 
MTA mai épülete költségeihez a legnagyobb ősz- 
szeggel járult hozzá, kórházakat stb. is építtetett. 
1832-ben apjával együtt kapott báróságot. 
Sinclair, Upton
[szinkleer aptn] (1878-1968) amerikai regényíró; 
szocialista és demokrata programmal többször is 
jelöltette magát a szenátusba, ill. Kalifornia kor
mányzójának. Művei a két háború közt igen nép
szerűek voltak haladó világnézete és regényei 
melodramatikus vonásai miatt.
Sin Fein
[sin féjn] tkp. „mi magunk" ; ír nemzeti párt, amely 
1905-ben alakult Írország függetlenségének és 
egységének kivívására. 1918-ban a választáso
kon az ír képviselők döntő többségét adta, s 1921- 
ben kimondta a függetlenséget - e párt jó része 
az uralkodó ír Köztársasági Pártba olvadt. 
Singer, Isaac Basevis
[zin- iszak baszevisz] (sz. 1904) amerikai író; el
beszélései, regényei a zsidó kisemberek körében 
játszódnak.
Sinka István
(1897-1969) költő; mint ősei, ő is bihari pásztor 
volt. Első verseit egy fajvédő újsághoz küldte be, 
s népi elhivatottság és faji romantika ettől fogva 
együtt járt nála. Nagy tehetsége különösen balla
dáiban mutatkozott meg; népi és faji gondolat 
együtt jellemzi életrajzát is (Fekete bojtár vallo
másai). 1945 után egy ideig visszavonultan élt, 
1961-től több kötete is megjelent.
Sinkó Ervin
(1898-1967) író; a Tanácsköztársaság idején a 
Munkástanács tagja, Kecskemét katonai parancs
noka volt. Bécsbe emigrálva megírta Optimisták 
c. regényét a Tanácsköztársaságról (megjelent 
1955-ben). Jugoszláviában, majd Párizsban, egy 
ideig Moszkvában is élt. A háború alatt Jugoszlá
viában partizán, 1959-től Újvidéken a magy. tan
szék vezetője. Számos regény, színdarab és ta
nulmány szerzője volt. 
sinto
a buddhizmus főleg Japánban elterjedt, elmélke
dő irányzata.
szinusztétel
a háromszög két oldalának aránya megegyezik a 
szemközti szögek szinuszainak arányával.
Slon-hegy
1. a bibliai zsoltárokban előforduló Cion hegye,



domb Jeruzsálem mellett, amelyet mint Jahve és 
a zsidó nép jelképes honát emlegetnek. 2. a ke
resztény vallási nyelvben Isten lakóhelye.
sir
[szőr] az ang. lovagok, bárók neve előtt rangjuk 
jelzője, (fr.-lat.; a „senior" [szén-] = idősebb 
szóból ered.)
Siralmas ének
Rogeríus [-usz] -»várad! kanonok prózában írt 
lat. nyelvű beszámolója a tatárjárás okairól és 
lefolyásáról; az utóbbit szemtanúként élte át.
Siva
a hindu vallás egyik fő istene; a teremtés és a 
pusztítás, az igazság, a Nap, a víz istene. Sok 
szemmel, 10 karral, a pusztításra emlékeztető, 
felfűzött koponyákkal és kígyókkal ábrázolják.
Sixtus-affér
[sziksztusz] 1917. március 24-én IV. Károly levelet 
írt Sixtus pármai hercegnek, sógorának, aki a 
szemben álló fr. hadseregben szolgált; azt üzente 
a fr. kormánynak, hogy egyetért a fő ném.ellenes 
fr. követeléssel : Elzász-Lotharingia visszaadásá
val, vmint a belga állam helyreállításával; ered
ménytelen béketapogatózása azonban nyilvános
ságra került, és ném. szövetségesénél nagy fel
háborodást okozott, 
skaláris szorzat
két vektor olyan szorzata, amelynek eredménye 
egy szám: a két vektor nagyságának szorzata 
szorozva a vektorok által bezárt szög koszinuszá
val.
skatulyaelv
ha adott n doboz (skatulya) és к tárgy (k>n), 
továbbá ezt а к tárgyat az n dobozba rakjuk el, 
akkor legalább egy dobozban legalább két tárgy 
lesz. Kissé másképp, a matematikában szokáso
sabb módon fogalmazva: ha adott egy к elemű 
halmaz, amelyet n részhalmazra bontunk (n<k), 
akkor legalább egy részhalmazban legalább két 
elem lesz. 
skizofrénia 
-»szkizofrénia. 
skolasztika
a középkorban kifejlődött teológiai rendszer, 
amely az egyházatyák tanításait Arisztotelész ta
naival egyesítette; végül tételek megvitatásának 
iskolás módszereibe torkollt, (lat.)
skolasztikus
1. a skolasztika-» tanításaival kapcsolatos. 2. átv. 
merev, tételekhez ragaszkodó.
sláger
1. sikeres, elterjedt műdal. 2. keresett, kelendő 
árucikk, (ném.)
smaragd
élénk zöld drágakő, (gör.)
Smith, Adam
[szmith] (1723-1790) skót közgazdász, filozófus; 
alapvető műve: A nemzetek gazdagsága (1776) a 
modern politikai gazdaságtan megalapozója. 
Foglalkozott erkölcsfilozófiával és logikával is.

Smith, Joseph
[szmith dzsozef] (1805-1844) a mormon egyház 
megalapítója; elbeszélése szerint 1823-ban an
gyal mutatta meg neki az aranylapra vésett Mor
mon Könyvét. Ezt ő ang.-ra fordította s közzétette ; 
hívei prófétájuknak tekintették, s vakon követték. 
Elfogadták új törvényeként a többnejűséget is.
A szekta ellenfelei gyilkolták meg ~t. A mormo
nok központja ma Salt Lake City. 
Snellius-Descartes törvény 
-»sugártörés 
Sobieski, János III.
[szobjeszki] (1624-1696) lengyel király (1674-től); 
sikerrel megerősítette a kir. hatalmat, katonailag 
is erőssé tette az országot. 1683-ban szövetkezett 
a Habsburgokkal a törökök elleni harcra, s a ma
ga vezette seregekkel megfutamította a Bécset 
ostromló tör. sereget, majd felszabadította Esz
tergomot. 1686-ban lerohanta Moldáviát és Vala- 
hiát is, de megtartani nem tudta.
Sobri Jóska
(1809-1837) bakonyi betyár; eredeti neve: Pap 
József. Apja kanász volt. Kisebb lopás miatt 1834- 
ben börtönbe került, utána bandát szervezett, s 
Vastól Veszprémig járta vele az utakat. Főleg 
gazdagokat: kereskedőket, számadókat foszto
gattak. 1837-ben katonaság vette üldözőbe: So
mogyba menekült, majd elfogatása előtt főbelőtte 
magát. ~ról népdalokat énekeltek, s mondakör 
alakult ki személye körül.
soc
műsz. olyan színes tv-készülékek jelölése, me
lyek OIFIT-» és CCIR-» normájú adások vételére 
egyaránt alkalmasak, színes képet azonban csak 
SECAM-» rendszerű műsor vétele esetén szol
gáltatnak, a PAL-* rendszerben kódolt színes 
műsorok csak fekete-fehér módon jeleníthetők 
meg.
Socinus, Faustus
[szocinusz fausztusz] (1539-1604) itáliai teoló
gus; nagybátyja nyomán a szigorú egyistenhívő 
unitárius tanok híve lett. Amikor eretnek nézetei 
miatt szülővárosát, Sienát el kellett hagynia, Fi
renzébe, majd a svájci Baselba, végül Lengyelor
szágba menekült, s ott terjesztette az unitárius 
vallást, amely Erdélyben is gyökeret vert. 
sógun
jap. katonai főparancsnokok címe; a középkori 
Japánban a ~ok a háttérbe állított uralkodók, a 
mikádók helyett uralkodtak. Címük örökletessé is 
vált. Csak 1867-ben sikerült félreállítani a ~t, és 
a hatalomba visszakerülő mikádó révén elkezde
ni az ország modernizálását. (-»Meidzsi forrada
lom). (kín.)
Sói bánság
a Duna, a Drina és a Boszna által közbezárt terü
let; a középkorban a magy. királyság határtarto
mánya volt.
sokéves növények
növények, melyek sok éven át csak vegetatív haj
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tásaikat fejlesztik, és csak ezután hoznak repro
duktív hajtásokat. Egyszeri virágzás és termés
képzés után elpusztulnak. (Agave.)
sokk
az egész szervezetre kiterjedő keringési elégte
lenség, melyet az idéz elő, hogy a vér jelentős 
része a bőr alatti kötőszövetbe áramlik, ezáltal az 
életfontosságú szervekbe kevés vér jut. Lelki 
megrázkódtatások, sérülések és egyes betegsé
gek (pl. cukorbetegség) okozzák, 
soknyúlványú idegsejt
a gerincesek egyik idegsejttípusa. Egy neuritjuk 
és sok dendritjük van. Az ingerület egy irányban 
a dendritektől a neurit végfácskája felé halad. 
~ek a mozgatóidegsejtek-*’ és a központi ideg- 
rendszer asszociációs idegsejtjei, 
sokszorosítás
olyan eljárás, amelynél a másolatokat nem köz
vetlenül az eredeti dokumentumról, hanem a nyo
móformáról készítik. Leggyakoribb formája a 
stenciles eljárás. A nyomóforma a stencil, ill. a 
sablon. Korszerűbb, de költségesebb az irodai ~ 
a -»fénymásolás, 
sokszorozási tényező
atomreaktorok-» neutronháztartását jellemző 
mennyiség. Ha n maghasadásból származó neut
ron N újabb maghasadást hoz létre, akkor a ~ 
értéke N/n. A ~ függ a hasadóanyagot tartalmazó 
anyagdarab alakjától (felület-térfogat arányától), 
a benne lévő anyagok fajtájától és elrendezésé
től.
sokujjúság
polidaktília, az ember dominánsan öröklődő tulaj
donsága.
Solohov, Mihail Alekszandrovics
(1905-1984) orosz író; nagy regénye, a Csendes 
Don (1936) a doni kozákok életén keresztül mutat
ta be az okt. forr. s a polgárháború éveit. Emberi 
sors c. kisregénye (1957) a második világháború 
éveiben játszódik.
Solt
(10. sz. eleje) Árpád legkisebb fia; gyermekkor
ban lett fejedelem. Az ő fia volt Taksony.
Sólyom László
(1908-1950) altábornagy, a kommunista mozga
lom harcosa. Vezérkari százados volt, de 1941- 
ben nyugdíjazták. 1942-ben KMP-tag, majd a Ma
gyar Front katonai bizottságának tagja; a felsza
badulás után budapesti rendőrfőnök, majd a hon
védség vezérkari főnöke, a Népgazdasági Tanács 
tagja, altábornagy. 1950-ben koholt vádak alapján 
kivégezték. 1956-ban rehabilitálták.
Somlay Artúr
(1883-1951) színművész; a Vígszínház színiisko
láját elvégezve évekig vidéken játszott, majd Bu
dapesten főleg a Vígszínház és a Nemzeti színpa
dán. Évekig vendégszerepeit azonban külföldön 
is; végül a Nemzeti Színház örökös tagja lett. 
Nagy sikereket aratott mind modern darabokban,

mind klasszikus szerepekben. Számos filmszere
pében is kitűnt.
Somló Bódog
(1873-1920) jogfilozófus; Kolozsvárt, Lipcsében, 
Heidelbergben tanult, s 1905-től Kolozsvárt, 1918- 
tól Budapesten volt egy. tanár. A nagy jelentősé
gű Társadalomtudományi Társaság egyik alapító
ja volt Pikier Gyulával és Harkányi Edével; a jog
bölcseletben a korszerű irányzatok továbbfejlesz
tésével igyekezett a jog, a hatalom és az erkölcs 
összefüggéseit meghatározni.
Somlyó Zoltán
(1882-1937) költő, újságíró; Nagykanizsán tanult, 
majd újságíró volt Fiúméban, Nagyváradon és 
más városokban, 1913-tól Budapesten. Első ver
seskötete 1902-ben jelent meg, borongós hangú 
versei mély benyomást keltettek. Lelkesen üdvö
zölte a forradalmakat; bukásuk után főleg regényt 
írt.
Somme
[szom] fr. folyócska Párizstól északra; az első 
világháborúban a ~ mentén 1918. március 21-én 
döntőnek szánt, nagy támadást indítottak a ném. 
csapatok, azonban ismételt erőfeszítéseik sem 
vezettek döntésre. Július 18-ától az antant ellen- 
támadása - amelyet tankok és repülőgépek támo
gattak - teret nyert, és augusztus 8-án a ~ és az 
Oise [oáz] folyócska közt áttörést ért el.
Somogyi Béla
(1868-1920) szociáldemokrata újságíró; 1897-ben 
került Budapestre s a Népszava szerkesztőségé
be. Közben tanított is, s 1905-től a Népszava belső 
munkatársa, az Új Korszak c. tanító lap szerkesz
tője. A Károlyi-kormányban közoktatási államtit
kár, 1919 után a Népszava felelős szerkesztője. 
A fehérterror elleni írások miatt az Ostenburg-» 
különítmény Bacsó Bélával együtt meggyilkolta. 
Somogyi Erzsi
(1906-1973) színművész; Budapesten tanult, s né
hány év kivételével 1924-től élete végéig a Nem
zeti Színház művésze volt. Kiváló drámai tehetsé
ge klasszikus és modern darabokban egyaránt 
megnyilvánult; számos film, tv-játék főszereplője. 
Somogyi Gedeon
(1783-1821) jogász, irodalmár, a*nyelvújítás el
lenfele. Pozsonyban tanult, s Veszprém megye 
szolgálatába állt. 1813-ban név nélkül nyomtatás
ban jelentette meg a Mondolat c. gúnyiratot, 
amely Kazinczy nyelvújítási irányzatát akarta ne
vetségessé tenni; néhány év múlva támadóinak 
új könyvben válaszolt. Kritikája hozzájárult az 
újítás túlzásainak lefaragásához.
Somogyi Szilveszter
(1872-1934) szegedi polgármester; Budapesten 
jogot tanult, 1907-ben Szeged rendőrkapitánya, 
1915-től polgármestere volt. Szeged modernizá
lásában, kulturális intézményeinek alapításában, 
az egy. kifejlesztésében nagy szerepet vállalt; 
lelkes irodalompártoló volt.
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Somogyvári Gyula
(1895-1953) író, újságíró; az Ébredő Magyarok 
Egyesületének tagja, 1920-tól az MTI osztályveze
tője, később a rádió irodalmi vezetője, kormány- 
párti képviselő. Gyula diák néven nemzetieskedő 
versek, regények írójaként vált ismertté; világhá
borús regényeit sokan olvasták. Németellenessé- 
ge miatt a németek 1944-ben koncentrációs tábor
ba hurcolták, 1945-től itthon élt. 1950-ben internál
ták, s a táborban halt meg.
Soó Rezső
(1903-1980) magyar botanikus. Fejlődéstörténeti 
növényrendszere és növényföldrajzi munkássá
ga nemzetközi jelentőségű volt. Feldolgozta a 
Mátra, a Tiszántúl, a Székelyföld, a Bükk és a 
Nyírség flóráját, összeállította a Balatonvidék, a 
Tiszántúl és a Nyírség növényföldrajzát.
SoósImre
(1930-1957) színművész; szegényparaszt fiúként 
került a Színművészeti Főiskolára, s elvégzése 
után budapesti és 1953-1955 közt debreceni szí
nész volt. Különösen népi figurák megjeleníté
sében ért el magas művészi színvonalat. Több 
film: köztük a Körhinta, a Lúdas Matyi főszere
pét is játszotta. Önkezével vetett véget életé
nek.
Soréi, Agnes
[szó- -nesz] (kb. 1422-1450) VII. Károly fr. király 
ágyasa 1444-től ; az első kir. ágyas a fr. udvarban, 
aki nyíltan udvari befolyással rendelkezett. Állító
lag a trónörökös, a későbbi XI. Lajos mérgezte 
meg.
sornyomtató
sz.tech. digitális-» információk soronkénti ki
nyomtatására alkalmas számítógépes kimeneti 
periféria-»-egység. A kinyomtatás lehetséges al
fanumerikus-», különleges-» vagy grafikus ka
rakterek, ill. pontmátrix grafika alakjában. Ez 
utóbbi csak az ún. pontmátrix nyomtatóknál fenn
álló lehetőség, 
sorvektor
(sormátrix) az 1 ■ n-es mátrix neve.
Sosztakovics, Dmitri] Dmitrijevics
(1906-1975) szovjet zeneszerző; szimfóniái, szim
fonikus költeményei, kisebb szerzeményei a mo
dern zene élvonalába helyezik.
sovinizmus
szélsőséges, háborúra és idegen területek meg
hódítására uszító nacionalizmus, amely általában 
más népek lenézésével párosul. (N. Chauvin [so- 
ven] ~t hirdető fr. nacionalista nevéből.)
sörétzaj
az elektromos töltés adagosságából fakadó jelen
ség, tv-képcsőben, katódsugárcsőben létrehozott 
egyenáram értéke az átlagérték körül véletlen
szerűen ingadozik. Ez az elektronok véletlensze
rű kibocsátásának ill. becsapódásának a követ
kezménye. Az ingadozások átlagos amplitúdójá
ból és frekvenciájából az elektronok töltése meg
határozható.

sötétáram
műsz. fotoelektromos eszközök (pl. fotodiódák, 
fototranzisztorok) árama abban az esetben, ami
kor a fényérzékelő felületét egyáltalán nem éri 
fény.
sötétkamra
olyan zárt doboz, amelybe csak egy kis lyukon 
juthat be fény. A legegyszerűbb leképző rend
szer. A lyukkal szembeni falon a lyuk elé helye
zett világító tárgy fordított képe jelenik meg.
sötétszakasz
a fotoszintézis-» sötétben is lejátszódó szakasza, 
a szén-dioxid megkötése, redukciója és szerves 
molekulákba építése. A körfolyamat neve : Calvin- 
ciklus.
Sövényházi Márta
(16. sz. első fele) dominikánus apáca; két neveze
tes magy. nyelvemlék: az Érsekújvári- és a Thew- 
rewk-[török]kódex szövegének fő másolója, a fes
tett képek művésze volt.
space
[szpész] sz.tech. szóköz, szóköz billentyű. Röv.: 
SPC.
spanyolnátha
súlyos influenzajárvány, amely 1918 szeptembe
rétől decemberéig pusztított Mo.-on; sok tízezren 
áldozatául estek, 
spanyol örökösödési háború 
(1701-1714) II. Károly, az utód nélküli sp. kir. halá
la után tört ki ; XIV. Lajos a Bourbonoknak, I. Lipót 
a Habsburgoknak akarta biztosítani a sp. trónt. Az 
ang.-ok részvétele az osztrák seregnek kedve
zett, végül azonban az osztrák túlsúlytól félő ang.- 
ok békét kötöttek a kimerült franciákkal, és hozzá
járultak Bourbon Fülöp sp. királyságához (1713). 
Spartacus
[szpartakusz] (?-i. e. 71) trák hadifogoly, akit gla
diátornak adtak el; Capuában társai élére állt, s 
a gyorsan terjedő rabszolgalázadás vezére lett. 
Eredeti célja az volt, hogy százezres seregét ki
vezesse Itáliából, s ki-ki megtérhessen hazájába. 
Kezdeti győzelmek után ~ döntő vereséget szen
vedett Szicíliában, s maga is elesett; a fogságba 
esett lázadókat ezrével feszítették keresztre, 
speciális
különleges (fajtához tartozó), (lat.)
species
—»faj.
specifitás
fajlagosság; megkülönböztető egyedi jelleg.
Spectator
[szpek-] -»Krenner Miklós.
spektrométer
különböző sugárzások színképének-» meghatá
rozására szolgáló eszköz.
spektroszkóp
színképelemző készülék.
spektroszkópia
műsz. színképelemzés. Korszerű anyagvizsgálat 
a hevített alkotórészek atomjai által kibocsátott,
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jellegzetes összetételű fénysugárzás alapján. 
A csillagászatban is széles körben alkalmazzák.
spektrum
műsz. 1. színkép. 2. választék.
spektrumanalizátor
műsz. a spektroszkópia-» fontos vizsgálati eszkö
ze. Segítségével lehet a vizsgálandó anyagminta 
spektrumát-» meghatározni.
spekulatív
tkp. szemlélődő 1. töprengő, nem gyakorlatias. 
2. vmit pusztán töprengéssel, okoskodással ki
agyaló, megjósolni akaró, (lat.)
Spencer, Herbert
[szpenszö] (1820-1903) ang. filozófus, a fejlődés
tan hirdetője; a fejlődés általa megfogalmazott 
törvénye szerint minden az egyszerűtől a bonyo
lultig, az egységestől az összetett, differenciált 
(megkülönböztetett) sokféleség felé fejlődik; 
mindezt kiegészíti az ellentétes irányú folyamat, 
a felbomlás, visszafejlődés.
Spengler, Oswald
(1880-1936) ném. történetfilozófus; híres könyve 
A Nyugat alkonya (1918, 1922) a történelmi, tudo
mányos, kulturális és művészeti változásokat 
együtt, párhuzamosan vizsgálja.
spin
mikrorészecskék sajátperdülete. Értékét általá
ban h/2n) egységekben adják meg. Ebben az egy
ségben az elektron-» a proton-» és a neutron-» 
~je 1/2, a fotoné-» és a deuteroné-* pedig 1.
Spinoza, Baruch
[szpö-j (1632-1677) holland zsidó filozófus; az 
amszterdami zsidó közösség kitaszította újító né
zetei miatt (1656). Etikája s a modern Biblia-tudo
mányt megalapozó Tractatus az újkor mélyen ha
tó, nagy gondolati teljesítményei közé tartoztak, 
spirillum
csavart alakú baktérium-».
Spiritus Mundi
a Világ Szelleme, (lat.)
spirogram
a spirométer-» által rajzolt görbe, mely a tüdőnek 
a légzéssel kapcsolatos térfogatváltozásait mu
tatja.
spirométer
a vitális kapacitást-» mérő műszer.
spleen
[szplín] rosszkedv, életuntság, levertség (a lép 
ang. nevéből ; e szervet tartották a rossz hangula
tok székhelyének).
SPOC
műsz. olyan színes tv-készülékek jelölése, me
lyek OIRT-» és CCIR-» normájú adások színes 
vételére alkalmasak, függetlenül attól, hogy kódo
lásuk PAL-» vagy SECAM-» rendszerű.
spondeus
[szpondeusz] -*verslábak, (gör.)
spontán
magától 1. természetesen, ösztönösen, tervezet
lenül. 2. külső ok vagy segítség nélkül, (lat.)

spontán mutációk
a természetben különböző mutagének (vegyi 
anyagok, sugárzások) hatására bekövetkező mu
tációk-».
spóra
ivartalan szaporító sejt vagy sejtcsoport, melyek
ből vagy közvetlenül fejlődik ki az új szervezet, 
vagy előtelep alakul. Általában meiózissal-» kép
ződik.
spórás szaporodás
a növényvilágra jellemző ivartalan szaporodási 
forma (spóra-»). Egyes egysejtű állatok (pl. a 
malária kórokozója) is spórákkal szaporodnak.
Springer Ferenc
(1863-1920) jogász, sportszervező; 1890-ben ügy
védi irodát nyitott Budapesten, 1893-ban alkot
mánypárti képviselővé választották. A Ferencvá
rosi Torna Club (FTC) első elnöke volt, s az Üllői 
úti sporttelep létrehozója. Egyik megalakítója volt 
a Magyar Labdarúgók Szövetségének is.
SRAM
(= Static Random Access Memory) [sztetik ren- 
döm ekszisz memöri] műsz. statikus írható-olvas- 
ható tár. Olyan RAM-», amely a tárolt információt 
képes mindaddig megőrizni, amíg a megfelelő 
tápfeszültség jelen van. Tartalma tetszőlegesen 
törölhető, újraírható. Integrált áramköri-» kivitel
ben széles körben használják.
SS « í
[sz sz] a ném. Schutzstaffel [suc-] (védelmi csa
pat) kifejezés rövidítése; eredetileg Hitler és más 
náci vezetők testőrsége volt, a hatalomátvétel 
után több részre, „fegyvernemre” oszlott. A fegy
veres ~ a legmegbízhatóbb katonai alakulat volt, 
a halálfejes ~ különleges feladatokat látott el, s 
továbbra is alakulatok szolgáltak testőrségként 
is. A fegyveres ~-be a háború második felében 
felvettek külföldi németeket, sőt más külföldieket 
is. A legkíméletlenebb náci fegyveres szervezet 
volt.
SSI * «
(= Small Scale Integrated) [esz-esz-áj ; szmól 
szkel integrétid] műsz. alacsony integráltsági fo
kú áramkör. Olyan integrált áramkör-», amelynek 
lapkafelületén néhány vagy néhányszor tíz áram
köri elem van csak kialakítva. Ilyenek pl. tipikusan 
a logikai kapuáramkörök vagy a műveleti erősí
tők.
stacionárius
minden olyan folyamat, amelynek jellemző adatai 
időben állandóak.
stacionárius áramlás н
időtől független áramlás, amelynél az áramlási 
tér egy adott pontjába befutó folyadék vagy gáz 
térfogatelemek sebessége mindig ugyanaz.
Stádium
Széchenyi István e műve a Hitel-» és a Világт» 
gondolatmenetét kiegészítve hűbéri kötöttségek
től mentes mezőgazdaságot, s ezáltal olcsó hitelt, 
a céhektől megszabadított ipart, fejlett közlekedé-
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si rendszert, a magy. nyelv általános használatát 
kívánja, de nem akar változtatni a Bécshez fűző
dő kapcsolaton. Mivel a cenzúra nem engedé
lyezte, a ~ot 1833-ban külföldön nyomatta ki.
Staël, Anne Louise de
[sztal ann luiz dô] br.-nô (1766-1817) fr. írónő; 
édesanyja szalonjában gyermekkorától a legjobb 
tudósok társaságában volt, s korán megmutatko
zott saját tehetsége is. Delphine c. regénye (1802) 
s politikai pamfletjai nagy sikert arattak; saját 
szalonjában a napóleoni kor szellemi kiválóságai 
fordultak meg. 
stagnálás
mozdulatlanság (tkp. vízé); a fejlődés megreke
dése. (lat.)
stagnáló fejlődési szakasz
az állatok és az ember posztembrionális fejlődé
sének szakasza, melyben fejlődés már nincs. 
A hízástól eltekintve A/D = 1. Embernél 25 és 
55-60 év között.
Stáhly Ignác
(1787-1849) országos főorvos, S. György sebész
szemész fia. Pesten tanult, majd a pesti egy.-en 
tanított sebészetet, anatómiát. 1840-ben országos 
főorvos lett, a szabadságharc idején a honvédor
vosi kar, a Honvédelmi Bizottmány megbízásából 
a katonai gyógyszerellátás megszervezője. Pest 
1846-ban díszpolgárává választotta, 
standardpotenciál
vmely elektród elektronpotenciálja az egységül 
választott standard hidrogénelektródhoz képest 
(voltban).
statáriális
statárium-* által meghatározott.
statárium
rendkívüli állapotban szokásos rögtönítélő bírás
kodás; ítélete ellen általában fellebbezés sincs. 
A rendkívüli állapotot s vele a szokásos jogrend 
felfüggesztését „ostromállapotban” (vagyis el
lenséges támadás esetén), valamint természeti 
katasztrófák (árvíz, tűzvész stb.) idején szokták 
meghirdetni, hogy az igen szigorú eljárással 
megakadályozzák a rend felbomlását, 
statika
1. fiz. nyugvó testekkel, azok egyensúlyi állapotá
val foglalkozó tudományág. 2. ép. építmények szi
lárdságának tudománya, (gör.)
statikus
1. mn. állandó, nem változó, nyugodt. 2. fn. stati
kával foglalkozó mérnök. 3. ~ elektromosság: az 
elektrostatika-» tudományágának tárgya, (gör.)
statikus izomműködés
az izom-» működésére a viszonylag hosszú ideig 
tartó tartós izomösszehúzódás jellemző. A szer
vezet számára kedvezőtlen, mert a tartósan ösz- 
szehúzódó izmok saját táplálásukat gátolják.
statisztika
tömegjelenséget számadatokkal leíró tudomány. 
Főként a társadalmi és a gazdasági élet jelensé
geit és folyamatait vizsgálják statisztikai eszkö

zökkel, de felhasználják azokat a természettudo
mányos vizsgálatokban, a műszaki gyakorlatban 
is. Számos statisztikai vizsgálatban használnak 
mat.-i módszereket is (mat.-i statisztika).
státus
1. állapot, helyzet. 2. a kinevezett alkalmazottak, 
munkatársak állománya, létszáma. 3. állás, állás
hely. 4. rég. állam, (lat.)
Staufok
-»Hohenstaufok.
Stein Aurél
Sir (1862-1943) Ázsia-kutató; Bécsben, Lipcsé
ben, Tübingenben tanult, 1888-ban a laboréi (In
dia) Punjab [pandzsab] Egyetemen a szanszkrit 
nyelv professzora. 1900-ban Kelet-Turkesztánba 
utazott, ősi településeket fedezett fel. Még két 
nagy utat tett Közép-Ázsiában; felfedezéseit 
könyveiben írta meg. Magas kitüntetéseket, ang. 
főrendi címet kapott. Könyvtárát az MTA-ra hagy
ta.
Stein, Charlotte von
[sarlotte fon] (1742-1827) Goethe baráti köréhez 
tartozott, s a költő számos levelet írt hozzá. 
A weimari herceg lovászmesterének volt a fele
sége.
Steindl Imre
(1839-1902) építőművész; Budán, Bécsben tanult, 
majd a budai Műegyetem tanára lett. Előbb neo- 
reneszánsz, majd főleg neogótikus épületeket 
tervezett, így a pesti új Városházát (1870), az 
erzsébetvárosi plébániatemplomot (1897), s fő 
művét, a Parlamentet, amely az ang. gótika stílus
jegyeit viseli (felépült 1904-ben). A vajdahu
nyadi vár, a kassai székesegyház restaurátora 
is volt.
Steinmetz Miklós
[-mecc] (1913-1944) a Vörös Hadsereg kapitánya; 
szüleivel került 1932-ben a SZU-ba. 1936-ban a 
Spanyol Köztársaság önkéntese volt, 1941-ben 
szovjet tiszt. 1944 decemberében fehér zászlóval, 
parlamenterként-» akarta a körülzárt pesti ném. 
hadak parancsnokságának átadni a II. Ukrán Had
sereg megadási felszólítását, de kocsija Vecsés 
határában aknára futott.
Stendhal
[sztendál] (1783-1842) eredetileg Beyle, Henri 
francia író; Napóleon katonája, Lajos Fülöp római 
követe volt; útleírások, életrajzok után 1830-ban 
jelent meg első regénye: Vörös és fekete, amely 
világhírűvé tette ; követte ezt a Pármai kolostor 
(1839). Mindkettőben emberi sorsok és szenvedé
lyek konfliktusát írta le a történelmi időkkel. 
Stephenson, George
[sztivnszn dzsordzs] (1781-1848) ang. technikus, 
a gőzmozdony feltalálója; első, kísérleti mozdo
nyát, a Blücher nevűt, 1814-ben készítette el. 
1825-ben megnyitották az első vasútvonalat 
Stockton és Darlington között ; elkészült ~ Rocket 
nevű mozdonya. 1830-ban megnyílt a Liverpool- 
Manchester közötti vasútvonal.
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steril
1. terméketlen, meddő. 2. csíramentes, csíramen
tesített. 3. eredménytelen, hasztalan (pl. kísérlet), 
(lat.)
sterilizál
1. csíramentesít. 2. ivartalanít. -»steril.
Stevin, Simon
(1548-1620) holland matematikus, fizikus, mér
nök. ö vezette be Európában a tizedes törteket. 
Egyenleteket vizsgálva összefüggést állapított 
meg gyökök és együtthatók között. Kamatos
kamat táblázatot készített. A fizikában ő a hid
rosztatikai paradoxon felfedezője, 
stilizálás
1. leegyszerűsített díszítés. 2. szöveg stílusá
nak-» javítása szerkesztéssel. ön~ : a szerző 
önmagát szerepelteti a műben, mint szereplőt, de 
a mű körülményei közé helyezve, (lat.)
stílus
1. az ókorban hegyes, sokszor díszes írószer
szám, amellyel a viasztáblácskákra írtak. 2. átv. 
írásművek egyedi, az író személyére valló voná
sainak együttese. 3. átv. mindenféle műalkotás 
egyedi jegyeinek összessége. 4. átv. művészi stb. 
irányzatok megkülönböztető jegyei pl. gótikus ép. 

(lat.)
stochasztikus folyamat
időben lezajló véletlen folyamat. Pl.: adott időin
tervallumban hány beteg kerül egy kórházba, mi
lyen egy beteg EKG görbéje stb. ~ot kapunk, ha 
egy időszakasz minden pontjához hozzárende
lünk egy valószínűségi változót.
Stollár Béla
(1917-1944) újságíró, a fegyveres ellenállás hő
se; előbb sportújságíróként, majd a Pesti Hírlap 
belső munkatársaként dolgozott, s más lapokba 
is írt. 1944-ben, a ném. megszállás után ellenállá
si csoportot szervezett, üldözötteket rejtegetett, s 
jelentős károkat okozott a náciknak és nyilas szö
vetségeseiknek. 1944 karácsonyán tűzharcban 
esett el.
Storno Ferenc
(1821-1907) festőművész, építész; Münchenben, 
majd Bécsben tanult, s 1846-tól Sopronban műkö
dött. Mint építész sok műemlék restaurálásában 
is részt vett, mint festő főleg oltárképeket festett. 
Háza és páratlan műgyűjteménye ma Sopron 
egyik idegenforgalmi nevezetessége (Storno- 
ház). 
storting
[sztor-] a norvég parlament neve.
Stradivari, Antonio
[sztra-] (1644-1737) az itáliai Cremona városában 
működő hegedűkészítő; a szintén világhírű Amati 
tanítványa volt, de mestere módszereit tökélete
sítette, s utolérhetetlenül szép hangú és mesteri 
kivitelű hegedűket készített. Legtökéletesebb mű
veit 1700-1725 közt hozta létre. A legnagyobb 
előadóművészek ma is szívesen játszanak a né
hány, ma is meglévő, tökéletes ~-hegedűn.

stratus
[sztrátusz] rétegfelhő; egyenletes, szürke, vastag 
felhőréteg, amely csendes esőt, havazást hoz. 
(lat.)
Strauss, Johann
[strausz], 1. id. (1804-1849) osztrák zeneszerző, 
táncmuzsikájáról volt ismert. 2. fia, ifj. 
(1825-1899) osztrák zeneszerző; „keringőkirály
nak” nevezték a több mint 500 általa szerzett 
keringő miatt. Ezek közt volt a Kék Duna-keringő 
is. Operettjei közül a legnépszerűbb a Denevér. 
Mint bálok, udvari koncertek karmestere is híres 
volt.
Strauss, Richard
[strausz] (1864-1949) ném. zeneszerző, karmes
ter; ném. fejedelmek, végül a berlini udvari zene
kar karmestere, s a bécsi opera karmestere volt 
(1919-1924). Sok népszerű zeneszám szerzője 
volt; több sikeres operát szerzett, köztük a Salo- 
mét és a Rózsalovagot, 
stressz
a szervezeteket érő megterhelés. (Fertőzés, be
tegség, kifáradás, seb, égési sérülés stb.)
Strindberg, August
[sztrind- -guszt] (1849-1912) svéd író, drámaíró; 
ifjúkori műveiben hazája szokásait bírálta, majd 
a szocialista eszmék hatottak rá. A századforduló 
egyik legnépszerűbb drámaírója volt; darabjait 
néha nőgyűlölet, misztika színezi.
Stróbl Alajos
(1856-1926) szobrászművész, a századelő ma
gyar szobrászaténak reprezentánsa. Bécsben ta
nult, s már fiatalon feltűnt realisztikus szobraival. 
Az Operaház homlokzatára két szobra készült, 
majd elkészítette Arany János szobrát (a Nemzeti 
Múzeum előtt), Szt. István lovasszobrát (Halász- 
bástya). Számos emlékszobra áll Budapesten s 
más városokban; kiváló portrészobrász is volt. 
strófa
tkp. köteg ; versszak, egy költemény kisebb egy
sége. A sorok száma, ritmus- vagy rímképlete 
meghatározott, (gör.)
Stromfeld Aurél
(1878-1927) vezérkari tiszt; 1918-ban ezredesként 
a Ludovika Akadémia parancsnoka volt, az SZOP 
tagjává lett. 1919. jan.: hadügyi államtitkár; a Ta
nácsköztársaság idején a vezérkar főnöke. A fel
vidéki visszavonulással nem értett egyet, ezért 
lemondott. A Tanácsköztársaság bukása után 
3 év börtönre ítélték; kiszabadulva az SZOP, majd 
a KMP tagjaként tevékenykedett, 
struktúra
egy rendszer elemeit összekapcsoló vonatkozá
sok vagy szerkezetek összessége, (lat.)
struktúrgének
a termeltetendő fehérjék genetikai kódját-» tar
talmazó gének neve az operon-modellben-». 
Egy-egy operonhoz több struktúrgén is tartozik.
strúma
a pajzsmirigy megnagyobbodása. A pajzsmirigy
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csökkent működésekor a kötőszövetes állomány, 
túlműködésekor a mirigyszövet szaporodik fel 
(kreténizmus-», Basedow-kór-»).
Stuart
[sztyúart] skót-ang. királyi család; a család a 
11. sz.-ig vezethető vissza, első királyi tagja 
II. Róbert volt (1316-1390); I. Jakab és leszárma
zottai az ang. trónt is birtokolták (1603-tól), utoljá
ra Anna (1702-1714), aki Angliát és Skóciát egy 
korona alatt egyesítette.
Stuart Mária 
-»Mária, skót királynő.
Stuhlhoff Sebestyén
(kb. 1723-1779) fafaragó művész; fő műve a tiha
nyi apátsági templom barokk belső díszítése, 
amelyet bencés laikus (fel nem szentelt) barát
ként készített 1753-1762 közt. A gazdagon festett 
és aranyozott szobrok egységes stílusa kitűnik a 
kor alkotásai közül.
Sturm und Drang
tkp. „roham és törekvés” ; a ném. irodalom nagy 
korszaka az 1770-es évektől: a kései klassziciz
mus és a korai romantika kora, amelyet a modern 
ném. költészet két óriásának, Goethének [gö-j és 
Schillernek [sil-] a tevékenysége jelez, (ném.) 
Stuyvesant, Peter
[sztájvözönt] (1592-1672) Új-Hollandia gyarmat 
(a mai New York és környéke) holland kormány
zója 1646—1664 közt.
Subalyuk-barlang
középső-őskőkori lelőhely Észak-Mo.-on. 
Suetonius, Tranquillus Gaius
[szvetóniusz -usz -usz] (i. sz. kb. 70-kb. 150) ró
mai történész, akinek a császárok életéről írt mű
ve a korai császárkor egyik fontos leírása (Caesa
rok élete - 12 életrajz.)
sugár
a hullám igen keskeny nyalábja.
Sugár Andor
(1903-1944) festőművész. Ötvöstanoncként kez
dett rajzolni tanulni; Milánóban rézkarckészítés
sel foglalkozott. 1927-től itthon dolgozott, 1933-tól 
a KMP tagja. A szocialista művészek kiállításain 
szerepeltek művei; 1942-ben részt vett a Szo
cialista Művészcsoport utolsó kiállításán is. 1944- 
ben a németek elhurcolták és meggyilkolták, 
sugárbiológia
radiobiológia, az elektromágneses és korpuszku
láris sugárzások biológiai hatásait vizsgáló és 
felhasználó tudomány.
Sugár Kata
(1910-1943) fotóművész, S. Andor felesége; mű
veinek legjava a társadalom elesett, nyomorgó 
rétegeinek sorsát mutatja be megdöbbentő felvé
teleken. A „szociofotó” néven ismert irányzat leg
kiválóbb magy. képviselőinek egyike, 
sugártest
a szemgolyó érhártyájának-» a pupilla-» felé 
eső, tágult, kör alakú része, mely a csarnokvizet 
termeli. Izomelemei a lencsefüggesztő rostok

közvetítésével változtatják a szemlencse-» dom
borulatát.
sugártörés
hullámnyaláb eltérülése az eredeti iránytól két 
közeg határán. Törvényei: 1. A beeső sugár-», a 
beesési merőleges-» és a megtört sugár egy sík
ban vannak. 2. A merőlegesen beeső sugár terje
dési iránya nem változik (csak a sebessége!).
3. A beesési szög-» és a törési szög-» szinuszai
nak hányadosa állandó. Ez a második közegnek 
az elsőre vonatkoztatott törésmutatója-», amely 
csak a két közeg anyagi minőségétől függ (Snelli- 
us-Descartes-törvény).
Sulla, Cornelius
[-us] (i. e. 138-78) római hadvezér és politikus. Az 
optimaták-» vezére ; Rómát elfoglalva 82-től vé
res irtóhadjáratot vezetett a már halott Marius-» 
néppárti hívei ellen. 79-ben visszavonult a köz
élettől.
Sulyok Dezső
(1897-1965) ügyvéd, konzervatív politikus; Buda
pesten jogot végzett, s Pápán ügyvéd volt. 1935- 
ben képviselő lett, később a kisgazdapárt tagja; 
1945 után a párt jobbszárnyának egyik vezetője.
1947-ben kivált a pártból, s megalakította a Sza
badság-pártot, amely azonban nem tudott tartós 
sikert elérni: konzervatív katolikus hívei a Pfeif- 
fer-párthoz csatlakoztak. ~ Amerikába távozott, 
súly
nehézségi erőtérben —» lévő testekre ható, töme
gükkel egyenesen arányos erő. A Földön a testek 
súlyát a nehézségi erőn-» kívül még a Föld forgá
sa is befolyásolja. Ugyanazon testnek ezért más 
a súlya az Egyenlítőn és a sarkokon. Ld. még 
Eötvös-effektus -». 
súlyerő 
-»•súly 
súlypont
1. (mat.) háromszög vagy tetraéder súlyvonalai
nak metszéspontja. 2. (fiz.) pontrendszer-» vagy 
kiterjedt test ~-ja az a pont, amelybe helyezett 
egyetlen erővel a pontrendszerre, ill. a kiterjedt 
test pontjaira ható súlyerők-» helyettesíthetők, 
súlyvonal
1. háromszögé : a háromszög egy csúcsát a szem
közti oldal felezőpontjával összekötő szakasz.
2. tetraéderé: a tetraéder egy csúcsát a szemköz
ti oldal súlypontjával összekötő szakasz.
sumer
ismeretlen er. nép az ókori déli Mezopotámiában. 
A 4. évezred közepén vándoroltak be, öntözéses 
gazdálkodást, templomgazdaságokat, városálla
mokat teremtettek, s feltalálták az ékírást-». 
A legnagyobb ~ birodalom, az Úri, az Akkád-» 
Birodalom bukása után alakult ki a 3. évezred 
végén; Elám-» királyai döntötték meg 2000 körül. 
Supka Géza
(1883-1956) régész, műtörténész, publicista, radi
kális politikus. Grazban tanult, 1904-től régész
ként dolgozott, s publicistaként a Világ munkatár-
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sa volt. 1918 végén prágai követté nevezték ki; 
emiatt 1921-ben a Múzeumból elbocsátották. 
1927-ben ő kezdeményezte a könyvnapok intéz
ményét. 1945 után a Polgári Demokrata Párt veze
tője, a Világ főszerkesztője, a hazai szabadkőmű
vesek nagymestere volt.
Síikéi Károly
(1824-1854) a bukaresti magy. ref. pap, S. Imre 
fia, a márciusi ifjak egyike. Nagyenyeden és Ko
lozsvárt tanult, s újságíró lett: az Életképek köré
hez tartozott. 1848-ban a márciusi ifjak egyik ve
zére volt, majd honvéd, végül Perczel Mór hadse
géde. 1850 után újságíró, majd a losonci ref. gim
názium magyartanára volt; verseket, tanulmá
nyokat írt, s a világirodalom nagyjait fordította, 
(gör.) 
sűrűség
homogén test -»tömegének és térfogatának há
nyadosa. Függ az anyagi minőségtől.
svindler
szédelgő, szélhámos, (ném., magyaros írással.)
SVA
(= Super Video Recorder) [es-vé-er; szjupö vi
deo rikóder] műsz. a Grundig cég által 1978-ban 
bemutatott kazettás képmagnórendszer elneve
zése, amely a VCR-» rendszer továbbfejlesztésé
nek tekinthető. A kazetta külsőre megegyezik a 
VC-, ill. VLC-kazettákkal, azonban a betöltött sza
lag vékonyabb, így hosszabb fér bele. Ennek és 
a csökkentett szalagsebességnek (3,95 cm/s) kö
szönhetően az elérhető műsoridő 4 órára nőtt. 
Swammerdam, Jan
(1637-1680) németalföldi természettudós, a mik
roszkópos vizsgálatok egyik úttörője. Kezdetle
ges mikroszkópjával először vizsgálta a rovarok 
testfelépítését és a vér alkotóit.
Swieten, Gerard van
(1700-1772) orvos; hazájában, Hollandiában ta
nult, orvosként híressé lett, de mint katolikus, 
mégis távozni kényszerült. Mária Terézia udvari 
orvosává tette, a bécsi orvoskar elnöke, de aztán 
udvari könyvtáros és cenzor is lett. Nagy befolyá
sa volt az uralkodónőre kulturális ügyekben, vala
mint a jezsuita befolyás kiszorításában. Fia, Gott
fried híres zenepártoló volt.
Swift, Jonathan
[szvift dzso-j (1667-1745) ang. szatirikus író, lel
kész; Írországban született és nevelkedett, főren- 
dűek titkára és káplánja, majd Dublinban a kated- 
rális dékánja volt, s harmincas éveitől versek, de 
főleg szatírák tették egyre ismertebbé nevét. Os
torozta a képmutatást és a hazugságot. Legneve
zetesebb műve a Gulliver utazásai (1726); politi
kai szatírái maró gúnnyal bírálják korát. 
Sylvester János
Erdősi (kb. 1504-1551 után) humanista, Biblia
fordító; Krakkóban, majd Wittenbergben tanult, s 
1534-től Nádasdy Tamás szolgálatába szegődött 
mint tanító, majd mint nyomdája vezetője. 1539- 
ben magy. nyelvtant adott ki; 1544-től a bécsi

egy.-en héb.-t, gör.-t oktatott. Az Újtestamentumot 
gör.-bői magyarra fordította, s időmértékes ver
sekben írt hozzá bevezetést (1541).
szabadelvű párt
a Deák-párt és a balközép egyesüléséből jött lét
re 1875-ben (-»bihari pontok). Évtizedeken ke
resztül kormányozta e párt Mo.-ot; szabadelvű 
gazd.- és művelődéspolitikát folytatott, előse
gítve a gyors fejlődést. Érzéketlen volt azon
ban a nemzetiségek ügye s a szociális kérdé
sek iránt; a korrupció elburjánzott a ~ uralma 
alatt.
szabad energia
nyílt rendszerben állandó hőmérsékleten és tér
fogatnál lezajló folyamatok leírására szolgáló ter
modinamikai potenciál-». A ~ kisebb, mint a bel
ső energia-». A különbség a test entrópiájának és 
abszolút hőmérsékletének szorzata. Termodina
mikai egyensúlyban a fenti feltételek mellett a 
nyílt rendszer ~-ja minimális, (-»energiamini
mum elve.)
szabad entalpia 1
(Gibbs-potenciál) nyílt rendszerben állandó nyo
máson és hőmérsékleten lezajló folyamatok le
írására szolgáló termodinamikai potenciál-». 
A ~ nagyobb, mint a szabad energia-». A kü
lönbség a test nyomásának és térfogatának szor
zata. Termodinamikai egyensúlyban a fenti felté
telek mellett a nyílt rendszer ~-ja minimális, 
(-»energiaminimum elve) 
szabad költözés joga
a jobbágy-» joga a 13. sz. végétől : ha nem bírta 
már terheit, kereshetett magának másik földes
urat. A ~ tehát a jobbágy kiszipolyozásának kor
látja; mikor 1514-ben, Dózsa felkelésének leveré
se után a ~t eltörölték, ezzel a jobbágyot „örök 
szolgaságra” kárhoztatták, 
szabadkőművesek
a 18. sz. elején alakult mozgalom, amelynek tag
jai ún. páholyokba szerveződve igyekeztek ter
jeszteni a felvilágosodást és az igazságosabb 
társadalmi viszonylatokat. Új tagokat titokzatos 
szertartásokkal vettek fel, s egymást különböző 
jelekről ismerték fel. Tagjaik az országok vezető 
rétegeiből kerültek ki, de a katolikus egyház s a 
titkosrendőrség is üldözte a ~et. 
szabad rezgés 
-»saját rezgés, 
szabadsági fok
a fizikai rendszer teljes energia kifejezésében 
szereplő négyzetes tagok száma. Pl. szabadon 
mozgó tömegpont energiája három négyzetes 
tagból áll (a három sebességkoordináta négyze
tével arányos), ezért szabadsági foka 3; kétato
mos molekulák szabadsági foka 5, mert a tömeg- 
középpont mozgásán kívül két tengely körül fo
roghatnak is; egy kristályban rugalmasan kötött 
atom szabadsági foka 6, mert a három mozgási 
energiatag mellett három rugalmas energiatag is 
szerepel.
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szabad vers
verssorokba tördelt, de rím nélküli és kötetlen 
ritmusú vers, amelyet emelkedett kifejezésmód, 
gondolati ritmus, hangzási elemek tesznek vers
sé.
szabadalmi oltalom
a feltalálót a ~ ideje alatt kizárólagos jog illeti 
meg arra, hogy találmánya tárgyát iparszerűleg 
készíthesse, forgalomba hozhassa vagy üzemi 
berendezésként felhasználhassa. Más személy a 
felhasználásra csak akkor jogosult, ha a feltaláló
tól erre engedélyt kap. Ellenkező esetben szaba
dalombitorlást-» követ el. 
szabadalmi ügyvivő
műszaki képesítéssel és ügyvivői szakvizsgával 
rendelkező azon személy, aki a feltalálót a szaba
dalmi hivatal vagy bíróság előtt képviselheti.
szabadalom
iparilag értékesíthető, de jogszabályban nem til
tott új találmány, melynek forgalomba hozatalá
nak vagy használatának engedélyezési joga kizá
rólag a feltalálót illeti meg.
szabadalombitorlás
a szabadalmi találmányt házi használatra bárki 
igénybe veheti; forgalomba hozatala vagy üzemi 
berendezésként való felhasználása már szabada
lombitorlás. -»szabadalmi oltalom, 
szabályos négyoldalú gúla 
négyzet alapú egyenes gúla, oldallapjai szabá
lyos háromszögek, 
szabályos poliéder
olyan konvex poliéder, amelynek élei, élszögei, 
lapszögei egyenlőek.
szabályos sokszög
olyan sokszög, amelynek élei is és szögei is 
egyenlők.
szabályozás
a technikai rendszerek irányításának egyik válfa
ja, melynek jellemzője, hogy az ún. rendelkező jel 
a szabályozott jellemzőitől is függ, annak vissza
csatolásán keresztül. A szabályozó berendezés 
az érzékelési (-»mérés) és a beavatkozási helyen 
kapcsolódik a szabályozott berendezéshez. A ~ 
feladata a szabályozott jellemző előírt értéken 
tartása v. változtatása a különböző zavaró hatá
sok ellenére, 
szabályozó elemek
atomreaktorokban a sokszorozási tényező, és 
ezáltal a reaktor teljesítményének szabályozásá
ra alkalmas berendezések. Az egyik típusuk a 
reaktoron átáramló hűtő közegbe kevert neutron
elnyelő anyag (pl. bórsav). A másik típusuk a 
fűtőelemek közé változtatható magasságig be
ereszthető neutronelnyelő rudak (kadmium vagy 
bőr tartalmú acél).
Szabó Dezső
(1879-1945) író; Budapesten tanult, majd tanárko
don több városban. Első írásait a Nyugat és a 
Huszadik Század közölte. 1918-ban befejezte Az 
elsodort falu c. regényét, amely a polgári fejlő

dést tette felelőssé a falusi társadalom megrom
lásáért. A művet az ellenforradalom üdvözölte. 
Független jobboldaliként élesen bírálta kora vi
szonyait. Mint nacionalista, fajvédő publicista a 
30-as években szembefordult a ném. terjeszke
déssel.
Szabó Ernő
(1900-1966) színművész; mint táncos komikus 
kezdte pályáját, majd mint drámai színész ért el 
nagy sikereket. 1942-ben a nagyváradi színház
hoz szerződött, 1946-tól a marosvásárhelyi Szé
kely Színház vezető színésze, rendezője. 1955- 
ben Budapestre szerződött, több színpadon ját
szott. Emlékezetesek filmszerepei, különösen a 
Hannibál tanár úr (1956) főszerepe, amely világsi
kert hozott.
Szabó Ervin
(1877-1918) szociológus, könyvtáros, marxista te
oretikus; Budapesten és Bécsben tanult, s mint 
könyvtárügyi szakember 1904 után a (ma a nevét 
viselő) Fővárosi Könyvtárhoz került, 1911-től en
nek igazgatója volt. 1900-tól az SZOP tagja, a 
Népszava Naptár szerkesztője, kiadta Marx-En- 
gels válogatott műveit. Mint szindikalista, balról 
bírálta az SZDP-t. A Társadalomtududományi 
Társaság alelnöke, a radikálisok tanítója, szerve
zője volt.
Szabó István
nagyatádi (1863-1924) politikus; a módos paraszt
ság nevében 1909-ben részt vett az Országos 
Függetlenségi és 48-as Gazdapárt (később Kis
gazdapárt) megalakításában, s elnöke lett. 1918- 
ban a forradalom előtti utolsó kormányban vállal
ta a földművelési tárcát. 1919. januárban a Berin- 
key-kormányban is tárcát kapott. Az ellenforra
dalmi kormányokban újra miniszter, pártja pedig 
a kormánypárt magjává lett.
Szabó István
sokorópátkai (1878-1938) politikus; községi bíró
ként 1918-ban részt vett a kisgazdapárt szervez
kedésében. A Tanácsköztársaság idején letartóz
tatták, az ellenforradalom kormányaiban 1920 vé
géig kisgazdaügyi miniszter volt. 1931-ig mint 
képviselő a kisgazdapártot, majd az egységes 
pártot erősítette.
Szabó István
(sz. 1938) nemzetközi hírű magy. filmrendező: 
nevezetesebb filmjei Apa (1967), Szerelmesfilm 
(1970), Mephisto (1981), Redl ezredes (1985).
Szabolcs
(9-10. sz.) a honfoglaló vezérek egyike a krónikák 
szerint; nemzetségének eredeti szállásföldje a 
Velencei-tó mentén feküdt.
Szabolcsi Bence
(1899-1973) zenetudós; Budapesten, Lipcsében, 
majd a Zeneakadémián tanult. 1923-tól zenekriti
kus, zenetörténész. Nemzetközi elismerés kísérte 
munkáját. 1951-ben megalapította és haláláig ve
zette a Zeneakadémia zenetörténettel is foglalko
zó zenetudományi tanszakát. Megírta a magy.
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zene történetét a középkortól; egyetemes zene- 
történettel is foglalkozott.
Szabolcska Mihály
(1861-1930) költő; Debrecenben, Genfben, Pá
rizsban tanult, majd ref. lelkészként tevékenyke
dett. Mint költő a nép-nemzeti irányzat utolsó kép
viselőinek egyike, késői Petőfi-epigon volt, s noha 
lírája nem éppen elmélyült, verseinek csengő
bongó jó hangzása és nemzetieskedése miatt so
kan olvasták.
Szabó Lőrinc
(1900-1957) költő, műfordító. Budapesten tanult, 
majd 1921-től Az Est szerkesztőségében dolgo
zott gyorsíróként, majd újságíróként. Korán fel
tűnt műfordításaival, 1922-ben első verseskötete 
is megjelent; remek műfordításai és lírája a köl
tők javához sorolta. A háború után szemére hány
ták akkori magatartását. 1947-től újra publikált: 
Tücsökzene (1947), A huszonhatodik év (1957). 
Szabó Pál
(1893-1970) író; szegényparaszti gyermekkor, kő
műveskedés után kezdett írni. Első regényét (Em
berek, 1930) üdvözölte a kritika. 1938-tól a Szabad 
Szó szerkesztője, a Nemzeti Parasztpárt egyik 
alapítója, majd elnöke volt. Trilógiája (Talpalatnyi 
föld, 1941-1943, nagy sikert aratott, a belőle ké
szült film (Bán Frigyes, 1948) világsiker lett. 1945 
után már Budapesten folytatta munkáját; regé
nyek mellett megírta ötkötetes önéletírását. Az 
Elnöki Tanács tagja volt. 
szabvány
a termékekkel szemben műszaki, minőségi, vala
mint méretbeli követelményeket határoz meg.
Szacsvay Imre
(1818-1849) ügyvéd, politikus; Nagyváradon ta
nult, majd ügyvéd is ott volt, s a reformellenzék 
lelkes tagja Bihar megyében. Az 1848-as or
szággyűlésen képviselőként Kossuth radikális hí
ve; 1849 tavaszán mint a képviselőház jegyzője 
a Függetlenségi Nyilatkozat egyik aláírója. A sza
badságharc bukása után bujdosott, de elfogták, 
és kivégezték.
Szadat, Anvar
(1918-1981) egyiptomi államférfi, elnök (1970-től); 
Nasszer utódaként el nem kötelezett politikát foly
tatott. Merénylet áldozata lett.
szadduceusok
az i. e. 3. sz.-tól, s Jézus Krisztus idejében is a 
jeruzsálemi templom papsága, s ezek köre, 
amely a mózesi törvényt a legmerevebben, szó 
szerint értelmezte. Jézus Krisztussal élesen 
szembenálltak. 
szaglógödör
a halak szaglóreceptorszerve.
szaglóhám
az emlősállatok és az ember szaglóreceptorszer
ve. Az orrüreg felső, hátulsó részén található.
szaglóideg
az I. agyideg, rostjai a szaglóingerületeket veze
tik.

szaglóközpont
a szaglóingerületeket feldolgozó agykérgi terület. 
Embernél a nagyagy halántéklebenyében találha
tó.
szaglóreceptorok
a fejlettebb gerinctelenekben, a gerinces állatok
ban és az emberben a szagingereket felfogó és 
ingerületté alakító kemoreceptorok-».
szájszerv
az ízeltlábúak táplálékfelvevő szervei. A ~ leg
fontosabb típusai: rágó ~ (bogarak), nyaló ~ 
(méhek), szívó ~ (lepkék), szúró-szívó ~ (szú
nyogok), csáprágó (pókok).
Szakasits Antalné
Boros Izabella (1898-1946) szociáldemokrata po
litikus; 1919 augusztusban ő mentette meg az 
SZOP vagyonát az ellenforradalmárok elől. Emig
rációból visszatérve szakszervezeti és szövetke
zeti munkát végzett, írt a Népszavába, a Nőmun
kásba és más lapokba, s munkáskultúrát szerve
zett. 1944-ben a németek elhurcolták: a kínzás 
következményeibe halt bele.
Szakasits Árpád
(1888-1965) a munkásmozgalom kiemelkedő har
cosa; 1908-tól a Népszava munkatársa. A Ta
nácsköztársaság után börtönbe került. 1928-tól az 
építőmunkások elnöke, 1938-1942: az SZOP főtit
kára, 1941-től a Magyar Front szervezője. 1945-től 
újra főtitkár, miniszter, majd az egyesült párt el
nöke. Köztársasági elnök (1948-1949). 1950-1956: 
koholt vádak alapján börtönben. Rehabilitálták, 
segítette az 1956 utáni konszolidációt. 1960-tól a 
Béketanács elnöke, a Béke Világtanács tagja volt. 
szakasz
egy egyenesnek két pontja közötti része.
szakaszfelező merőleges
egy szakaszt merőlegesen felező egyenes.
szakbarbár
egyoldalú műveltséggel rendelkező személy. 
Éppúgy alkalmazható arra a műszaki-természet
tudományi képzettségű emberre, akinek nincs mi
nimális humán (történelmi, irod.-i stb.) tájékozott
sága sem, mint pl. arra a művészre vagy irodal
márra, akinek még elemi ismeretei sincsenek a 
technika vagy a természettudományok területén, 
szakértő
a perben jelentős tény vagy egyéb körülmény 
megállapítása érdekében alkalmazott, szakképe
sítéssel rendelkező személy.
szakszervezeti kormány
a Tanácsköztársaság bukása után Peidl Gyula 
~ a vette át a hatalmat - tényleges hatalmi bázis 
nélkül; a szakszervezeti vezetőkből alakult kor
mányt sem a román megszállók vagy az antant, 
sem a megfélemlített tömegek nem segítették. 
Néhány napos uralma alatt visszavonta a Tanács- 
köztársaság sok fontos szociális rendeletét, így 
az üzemek szocializálását is.
Szaladin 
->Szalah ed-din.
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szalaglyukasztó
sz.tech. digitális—► információk lyukszalagra-* vi
telére alkalmas számítógépes kimeneti perifé
ria-*.
Szalah ed-din
(7-1193) egyiptomi szultán (1171-től); 1187-ben 
elfoglalta a keresztesek jeruzsálemi királyságát.
A 3. keresztes hadjárat, amely a keresztes király
ság visszaállítására indult Oroszlánszívű Richárd 
ang. és Fülöp Ágost fr. kir. vezetésével, nem tudta 
Jeruzsálemet visszafoglalni — tói.
Szalai András
(1917-1949) kommunista harcos; pécsi diákként 
kapcsolódott a munkásmozgalomba. Miután
1933-ban letartóztatták s kizárták az isk.-ból, esz
tergályos tanonc lett. Budapestre kerülve az OIB- 
ben dolgozott; részt vett az ellenállásban is. 1945 
után magas beosztásokban, végül az MKP káder
osztályának helyettes vezetőjeként dolgozott. 
1949-ben a Rajk-perben koholt vádakkal halálra 
ítélték, és kivégezték.
Szálas! Ferenc
(1897-1946) nyilas politikus; 1933-ban vezérkari 
őrnagy, 1935-ben nyugdíjba ment, s saját náci 
pártot alapított. 1937-1938-ban felforgatás miatt 
börtönbe került. 1939-ben ném. támogatással ala
kította meg a Nyilaskeresztes Pártot. 1944. okt. 
15-én puccsal hatalomra kerülve „nemzetvezető
ként” a ném.-ek érdekében rémuralmat gyako
rolt. 1946-ban háborús főbűnösként halálra ítél
ték, kivégezték.
Száleresi Ambrus
(15-16. sz.) Dózsa György alvezére; pesti polgár
ként csatlakozott a paraszthadhoz, és Pest hatá
rában, Gubacsnál fedezte az elvonult főcsapatot. 
A túlerőtől vereséget szenvedett.
szállító-szövetrendszer
a növények hosszú, a szállítás irányába megnyúlt 
sejtekből álló anyagszállító rendszere, mely fa
részre-* és háncsrészre-* különül.
szállítónyaláb
a hajtásos növények különböző szállítószöveti 
elemekből (vízszállító sejt, vízszállító cső, rost
sejt, rostcső) felépülő szállítóegysége.
szállító RNS
transzfer RNS, tRNS, az aminosavakkal kapcso
lódni képes kis méretű ribonukleinsav-*, mely a 
fehérjeszintézis során az aktiválódott aminosava- 
kat a riboszómákhoz-* szállítja, és aktívan részt 
vesz a transzlációban-*, 
szálloda felelőssége
a szálloda felelős azért a kárért, melyet a meg
szálló vendég dolgainak elvesztése, elpusztulá
sa, megsérülése folytán szenved, kivéve, ha azt 
elháríthatatlan ok vagy a vendég maga okozta. 
Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért 
csak akkor felel, ha a dolgot átvette, vagy az 
átvételt megtagadta.
Szalmás Piroska
Fischer Antalné (1898-1941) munkáskórus veze

tője, zeneszerző; a Zeneakadémián zongorata
nári oklevelet szerzett, s 1928-ban kapcsolódott a 
munkásmozgalomba. Az SZOP tagjaként szer
vezte meg ifjúmunkáskórusát, amely a 30-as évek 
elejétől a KMP egyik fedőszerve volt. Ő maga is 
szerzett kórusműveket, többek közt József Attila 
verseire. Halála után a ~-kórust Justus Pál vezet
te.
Szalome
a Bibliában Nagy Heródes unokája; anyjának, 
Herodiásnak tanácsára szép táncáért jutalmul 
Keresztelő Szt. János fejét kérte Heródes Anti- 
pasztól. Gyakori témája volt a festészetnek: úgy 
ábrázolták, hogy kezében tálcán tartja a szent 
levágott fejét, 
szalon
1. fényűző lakásokban a vendégek fogadására 
szolgáló, szépen berendezett, tágas helyiség.
2. irodalmi ~ nevezetes irodalmi, tudományos, 
közéleti személyek köre, amely népszerű vagy 
művészetpártoló házigazda ~jában rendszere
sen találkozik. 3. ruhasz., cipősz. stb. főleg divat
tal, szépészetiéi összefüggő, igényes vásárlókat 
kielégítő üzlet. 4. képzőművészeti kiállítás céljára 
való terem, (fr.)
szaltatórikus ingerületvezetés 
-»ugrásszerű ingerületvezetés.
Szalvai Mihály
(1899-1955) altábornagy, a kommunista mozga
lom harcosa; a Tanácsköztársaság idején a Vö
rös Hadsereg harcosa volt, utána 15 év börtönre 
ítélték, de megszökött. A sp. polgárháborúban 
parancsnok volt; a második világháború alatt a 
szovjet hadsereg tagjaként, majd Jugoszláviában 
partizánként harcolt. 1945 után a néphadsereg 
egyik vezetője, 1954-ben képviselő, 
szamaritánusok
1. a zsidók fogsága idején (kb. az i. e. 5. sz.) 
betelepített lakosság Izrael északi sík részén; 
ávették a zsidó vallást, de nem Jeruzsálemet te
kintették a vallási központnak, ezért idegeneknek 
tekintették őket. Néhány közösségük máig fenn
maradt. 2. Jézus Krisztus példázata szerint a jó
szívű ~ különbek, mint a keményszívű írástudók; 
innen a ~ átv. irgalmas szívű emberek, 
számegyenes
olyan egyenes, amelynek pontjai és a valós szá
mok között egyértelmű megfeleltetést létesítünk. 
Az egyenesen kijelöljük a 0 és az 1-nek megfelelő 
pontot. 0-tól jobbra a pozitív, balra a negatív szá
mokat ábrázoljuk a következőképpen:

-2,5-1 о 1 4,5

számítógép
(ang. computer) technikai rendszer, amely (ma
gyar nevétől eltérően) nem (csak) számítások el
végzésére, hanem (elvileg) bármely, algoritmu
sokkal megfogalmazható feladat megoldására al
kalmas. Két alapvető osztálya az analóg, ill. a
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digiális ~. Különbségük a bemeneti és a kimene
ti adatok típusa és feldolgozásmódja.
számítógépes tomográf
műsz., orv. olyan elektronikus orvosi készülék, 
amely a mágneses térbe helyezett emberi test 
hidrogénatomjainak a gerjesztő térre való vissza
hatását érzékeli, majd számítógépes értékelés 
után a szervezet adott keresztmetszeti képét 
megjeleníti a csatlakozó (általában színes) képer
nyőn. Nagy előnye a mellékhatásmentes vizsgá
lat. Elterjedését azonban hátráltatja ma még igen 
magas ára. 
számláló
a tört alakban felírt osztás osztandója.
számmisztika
tanítás, amely a számokban, arányukban, a prím
számokban-» stb. titokzatos összefüggéseket ke
res.
szám négyzete
a szám önmagával való szorzata.
szamojéd
több Észak-, ill. Közép-Szibériában beszélt, egy
mással rokon uráli-» nyelv, ill. az ezeket beszélő 
népek. A ~ név eredetileg gúnynév volt; oroszul 
„magát felfaló” értelmű, (or.)
Szamosközy István
Zamosius (1570-1612) történetíró; Kolozsvárt 
született, Páduában tanult, s ott adta ki 1593-ban 
első művét az erdélyi római feliratokról. Mint 
Bocskai István levéltárosa több történelmi 
munkát irt lat.-ul Erdély s Mo. történetéről; 
munkáit a források gondos használata, pontos
ság jellemzi. Az első hivatásos, tudós magy. 
történetíró, 
számrendszer
a pozitív egész számok és a racionális számok 
egy része felírható egy adott n> 1 természetes 
számnak (az ún. alapszámnak) hatványaiból álló 
polinomként úgy, hogy az együtthatók (az ún. 
számjegyek) az n számnál kisebb nemnegatív 
egészek lehetnek. A polinom helyett elég balról 
jobbra csökkenő hatványkitevő sorrendjében a 
számjegyeket felírni, megjelölve a 0-adfokú tag 
helyét (vesszős tört alak). Pl. : 1206,37 jelentése 
az n alapú számrendszerben: 1n3 + 2n2 + 0n1 + 
+ 6n° + 3n~1 + 7n~2. Alapszámként legtöbbször a 
tízet használjuk (tízes számrendszer), de a szá
mológépek miatt fontos a kettes számrendszer is ; 
az idő mértékegységei (óra, perc, másodperc) a 
hatvanas számrendszerre utalnak stb. 
számsorozat
valós számsorozatnak nevezzük az a: N-»R tí
pusú függvényt. Másképp fogalmazva: valós 
számsorozatot kapunk, ha minden természetes 
számhoz hozzárendelünk egy valós számot. 
A számsorozatot alkotó függvény n e N helyen 
felvett értékét gyakran a sorozat n-edik tagjának 
nevezzük; szintén gyakran használt jelölés a so
rozat n-edik tagjára a(n) = an, a sorozatot magát 
pedig így is jelöljük: (aj.

számtani közép
az av a2,..., an számok számtani közepének ne- 

a1 + a2+... + an
vezzük az számot.

számtani sorozat
az (aj számsorozat számtani sorozat, ha a szom
szédos tagok különbsége állandó, azaz van olyan 
d szám, hogy minden n-re an+1-an = d.da soro
zat differenciája.
Szamuely Tibor
(1890-1919) a Tanácsköztársaság egyik vezetője; 
diákkorától, 1908-tól SZDP-tag, újságíró, a Nép
szava munkatársa. 1915-ben orosz fogságba ke
rült, és bolsevikké lett. A forradalom után szer
vezte a magy. hadifoglyokat, majd itthon a KMP 
KB tagja volt, a tanácshatalom népbiztosa, kül
dötte Leninnél, végül az ellenforradalmi kísérle
tek leverője. A Tanácsköztársaság bukása után a 
határon terroristák elfogták, és lelőtték, 
szamuráj
tkp. „őr” ; a jap. hűbéri társadalomban a harcosok 
rendje. Számuk a lakosságnak mintegy 6%-át 
tette ki. Az 1868. évi meidzsi-» forradalom után 
elvesztették kiváltságaikat; 1887-ben ezek vissza
szerzéséért polgárháborút robbantottak ki, amely 
megsemmisítő vereségükkel végződött, 
szanálás
eljárás, amelynek célja, hogy az annak keretében 
kialakított javaslatok megvalósításával biztosít
ható legyen a gazdálkodó szervezet fizetőképes
ségének helyreállítása és kiegyensúlyozott gaz
daságos működése. A szanálási eljárás iránt a 
pénzügyminiszter intézkedik, 
szándékosság
a jogsértő felismeri, hogy magatartása milyen 
következménnyel jár, és azt is akarja, hogy ezek 
a következmények beálljanak.
Szántó Béla
(1881-1951) kommunista vezető ; a világháború 
előtt az SZOP baloldali ellenzékének tagja. 1918- 
ban a Katonatanács vezetője, majd a KMP alapító 
tagja, КВ-tagja, később népbiztos, a Vörös Had
sereg szervezője. A Tanácsköztársaság bukása 
után emigrációban és itthon dolgozott, 1928-tól 
Moszkvában kapott felelős posztot, majd a 
moszkvai magy. adás egyik vezetője volt. 1945 
után belgrádi, varsói követ volt.
Szántó György
(1893-1961) író; Lúgoson, Budapesten tanult, 
majd katona lett, s fejsebe miatt egyik szemére 
vak. Az I. világháború után a kolozsvári román 
opera díszlettervezője volt, de másik szemére is 
megvakult. 1924-től Aradon élt, regényírással fog
lalkozott. 1947-ben végleg Budapestre költözött. 
Kedves tárgya a művészek élete s a tört.; írásait 
szemléletesség, vizuális fantázia jellemzi. 
Szántó Judit
Ludman (1903-1963) szavalóművész; 1919-ben 
ismerkedett meg a munkásmozgalomban Sz.
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Gyulával (írói nevén Hidas Antal), akinek 1920- 
ban, az emigrációban felesége lett. 1924-ben el
vált tőle, s hazatért: mint szavalóművész és kul- 
túrpropagandista dolgozott. 1928-ban ismerke
dett meg József Attilával, akinek 6 évig élettársa 
volt. 1948-ban rábízták a József Attila Múzeum 
szervezését.
Szántó Kovács János
(1852-1908) agrárszocialista vezető. Mint föld
munkás a SZPD-ben ismerkedett meg a szocialis
ta eszmékkel, s Hódmezővásárhelyen munkás 
olvasókört szervezett, amely az agrárszocialista 
mozgalom központja lett. 1894. februárban nép
gyűlés elé terjesztette a munkásköveteléseket. 
Ezt követően letartóztatták. Pere során (1895) hi
tet tett szocialista elvei mellett. 5 évre ítélték. 
Szabadulás után is folytatta politikai tevékenysé
gét.
Szapáry Gyula
gr. (1832-1905) miniszterelnök; képviselő, 1873- 
1875-ben belügyminiszter, 1878-1887 közt pénz
ügyminiszter, rövid ideig földművelési és ipar
ügyi miniszter, végül 1890-1892 közt miniszterel
nök volt. Ekkor nyújtották be az egyházpolitikai 
törvényjavaslatot, amelyet az uralkodó is támo
gatott, de ~ túl liberálisnak tartotta, ezért lemon
dott.
Szapolyai János
Zápolya (1487-1540) I. János magy. király (1526- 
1540); kisnemesi családja a Hunyadiak alatt 
emelkedett fel, s ő a „nemzeti párt” királyjelöltje 
volt. 1511 : erdélyi vajda; 1514: leverte Dózsa ha
dát. 1526-ban seregével nem ért időben Mohács
ra. Novemberben Székesfehérvárott kir.-lyá vá
lasztották; I. Ferdinánd ellen Szolimán szultán 
segítette. 1538-ban megkötötte a váradi békét-*, 
szaporító reaktor 
-*tenyésztő reaktor, 
szaporodás
életjelenség, melynek során az élőlények utódo
kat hoznak létre és ezzel biztosítják az élet folyto
nosságát, a faj fennmaradását. Két jelenséget 
foglal magába. A faj egyedszámának sokasodá
sát és a megfiatalodást. A ~ fajtái : ivartalan ~ -*,
ivaros---- - Az ivartalan ~ csak sokszorozódás,
az ivaros ~ viszont sokszorozódás és egyben 
megfiatalodás is. 
szaporodási izoláció
egy faj rasszai közötti szaporodásképtelenség fo
kozatos kialakulása. (A szaporodási időszak elté
rővé válik, az ivarszervek felépítése eltérő lesz, 
ivarsejtjeik nem képesek összeolvadni, a megter
mékenyítés ugyan sikeres, de az embriók élet- 
képtelenek, vagy az utódok nem érik el az ivar
érett kort.)
szaporodási viselkedés
az ivarérettséget elért állatoknak a legtöbb fajnál 
időszakonként ismétlődő, belső és külső ténye
zők összhatására kialakuló magatartása. Jellem

ző mozzanatai a párválasztás, az udvarlás és 
nászjáték, a párzás és az ivadékgondozás-*.
Szapphó
(i. e. 600-568 körül) gör. költőnő; kilenc kötetnyi 
megcsodált lírai verséből csak töredékek marad
tak ránk. Alkaiosszal, kortársával együtt az aiol 
lírai isk. vezetőinek tekintették őket. Életéről alig 
tudunk; az ókorban elterjedt legenda szerint ami
kor megtudta, hogy az ifjú Phaon nem viszonozza 
szerelmét, a szirtekről a tengerbe vetette magát, 
és meghalt.
Szapphói versszak
az ógör. költőnőről elnevezett négysoros vers
szak: három 11 szótagos, egy 5 szótagos sorból 
áll. Szívesen használta később Horatius, majd a 
klasszikus magyar költők is. Képlete:

— V----(v. u) — V V — V — (v. w)

— V-- (V. u) — v v — v — (V. v)
— v-- (V. v) — u w — v — (v. u)

— V V (V. u)

szaprofita
korhadéklakó, korhadékfogyasztó heterotróf táp- 
lálkozású élőlény, mely elhalt növényi vagy állati 
hulladékkal táplálkozik. (A gombák és baktériu
mok többsége.)
szár
a hajtásos-száras növények vegetatív szerve, 
mely tartja a leveleket, szállítja a vizet és az 
ionokat, NI. a szerves anyagokat. A ~ különböző 
működésekre módosulhat.
szarajevói merénylet
1914. június 28-án Gavrilo Princip szerb diák, aki 
az Ifjú Bosznia titkos szervezethez tartozott, Sza
rajevóban pisztolylövésekkel megölte Ferenc 
Ferdinándot, Ferenc József trónörökösét és fele
ségét. A főhercegi pár hadgyakorlaton vett részt. 
Noha az áldozatot általános ellenszenv vette kö
rül, halála jó ürügynek tűnt egy szerbellenes há
borúra. Csakhamar azonban világháború lett be
lőle, amely a Monarchia széthullásához vezetett. 
A tüdőbajos merénylő még a háború alatt a bör
tönben meghalt, 
szárazelem
műsz. a Leclanché-elem [löklansé] továbbfejlesz
tése. Az elektrolit oldatot nem folyékony, hanem 
zselés állapotban juttatják az elembe, melynek 
negatív elektródája és a többi részegységet be
foglaló tartóedény is cinkből készül. Felülről lég
mentesen le van zárva. Más anyagból, de hason
ló kivitelben készülnek az ún. hosszú élettartalmú 
(long life) [lájf] elemek, 
száraz termés
a termés-* az érés során vizet veszít, és kiszá
rad. (Pl. hüvelytermés, toktermés, becőtermés 
stb.)
szarkazmus
maró, bántó szándékú, keserű gúny; lehet ironi
kus-* is. (gör.)
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származástan
-►törzsfejlődéstan.
szaruhártya
a szemgolyó ínhártyájának-* elülső, kidomboro
dó folytatása. Átlátszó, fénytörő közeg.
Szarvas Gábor
(1832-1895) nyelvész; jogász, majd tanár volt, s 
az Akadémia egy, a magy. nyelvet művelő lap 
indításával bízta meg. 1872-ben indult a Magyar 
Nyelvőr. ~a lap köré gyűjtötte a legjobb magy. 
nyelvészeket, s a csakhamar tekintélyes lapban 
kiegyensúlyozottan lezárta a nyelvújítás körüli 
vitákat, s a nyelvművelés és nyelvhelyesség kér
déseiben is józan nézeteket terjesztett. 
Szászánida Birodalom
224-651; perzsa állam, amely a parthus uralom 
lerázásával jött létre, a Szászánida-dinasztia 
alatt egyesítette a korábbi Akhaimenida-» Biro
dalom területének nagy részét, s az iszlám hódí
tásig fennállt. Zarathusztra-» vallása államval
lássá lett. 
szatír
1. a gör. mitológia erdei lényei, Bakkhosz-» kísé
rői, zömök testalkattal, (gör. fogalmak szerint csú
nyának tartott) pisze orral, hegyes füllel, homlo
kukon két kis szarvval s farokkal. 2. átv. gyerme
keknek magukat mutogató, esetleg velük erősza
koskodó beteges férfiak, (gör.) 
szatíra
visszás állapotok bírálata, irónia-*, gúny vagy 
szarkazmus-* alkalmazásával, (lat.)
szatmári béke
(1711. ápr. 30.) III. Károly-* és a II. Rákóczi Fe
renc-* képviseletében, majd tőle már függetlenül 
tárgyaló Károlyi Sándor-» között jött létre; a ku
ruc sereg letette a fegyvert, de a rendek sérelmei 
közül számosat orvosoltak, így újra engedélyez
ték a protestánsok vallásgyakorlását, visszahe
lyezték jogaiba a rendi alkotmányt. A császár 
hűségére megtörök megtarthatták birtokaikat, 
szaturnáliák 
-»Szaturnusz.
Szaturnusz
1. a római mitológia aranykorának főistene; a 
saturnalián (a téli napforduló idején) megajándé
kozták egymást az emberek, s egy napig az urak 
szolgáltak fel a rabszolgák asztalánál. 2. a Nap
rendszer bolygója, 
szavanna
a trópusi öv egyik jellegzetes növényzete: az er
dős ~ban facsoportok és cserjék (Afrikában ma- 
jomkenyérfa, Ausztráliában eukaliptusz, Dél- 
Amerikában pálmák), a füves ~ban gyérebb nö
vényzet, füves területek jellemzik, 
szavatosság
a szolgáltatásnak jogi vagy fizikai kellékhiánya, 
amelyért a kötelezett helytállni tartozik, -»hibás 
teljesítés.
százalék
századrész. Jele: %.

százalékalap
az a mennyiség, melynek bizonyos százalékát 
számítjuk ki.
százalékérték
a százalékszámítás eredménye. A százalékérté
ket megkapjuk, ha az alap századrészét megszo
rozzuk a százaléklábbal.
százalékláb
az a szám, amely megmutatja, hogy egy számnak 
hány százalékát kell kiszámítani.
százéves háború
(1339-1453) több mint egy évszázadig tartott; 
eredményeképpen kiverték Franciaországból az 
ang.-okat, akik az ország jó részét elfoglalva tar
tották. A ~ egyik epizódja volt Jeanne d’Arc-» 
fellépése. A háború eredményeképpen Francia- 
országban megerősödött a központosított király
ság.
„száz nap”
Napóleont-», aki 1814. ápr. 14-én lemondott, a 
földközi-tengeri Elba szigetére száműzték, de on
nan 1815. március 1-jén visszatért, sebtében újra
szervezte hadseregét, s június 16-án megverte a 
Blücher vezette porosz sereget. Két nappal ké
sőbb, Waterloonál teljes vereséget szenvedett az 
angol Wellington vezette szövetséges seregtől. 
Újra, ezúttal véglegesen lemondott június 22-én. 
szcenika
1. színházban jelenetek tervezése díszletekkel, 
jelmezekkel stb. 2. átv. Írod. hősök helyzetének és 
környezetének leírása, (gör.)
szcintilláció
egyes kristályoknak az a tulajdonsága, hogy ger
jesztett állapotukból-» az alapállapotba-* vissza
térve látható fényt bocsátanak ki. A gerjesztés 
általában elektromos töltésű részecskékkel törté
nik, s a ~ lehetővé teszi ezeknek az egyébként 
láthatatlan részecskéknek a megfigyelését. 
Szcintilláló anyagot tartalmaz a televízió képer
nyője és a katódsugárcső-* ernyője. Ezek a be
csapódó elektronok hatására világítanak, 
szecesszió
kivonulás, eltávozás, elkülönülés. 1. a jogaikért 
küzdő plebejusok legendás kivonulása Rómából; 
a távozásuktól megriadt patríciusok képviselője, 
Menenius Agrippa az emberi test szerveiről mon
dott példázattal visszatérésre bírta őket, de jogo
kat is kaptak. 2. Bécsben létrejött műv. irányzat a 
századfordulón; hívei kivonultak az akadémikus 
művészetből. A ~t újszerű archaikus dekoratív 
felfogás jellemezte, s helyreállította a kapcsolatot 
a képzőművészet és az iparművészet közt. A ~ 
más neve: l’art nouveau [lar nuvo], Jugendstil, 
(lat.)
Széchenyi Béla
gr. (1837-1918) Sz. István fia, utazó; Berlinben, 
Bonnban tanult, Európában, majd Amerikában 
utazott 1862-ig. 1865-1870 közt négyszer járt Afri
kában; 1877-ben indult jelentős ázsiai útjára 
magy. tudósokkal. Először Tibet déli határhegy

348



ségeit, majd Közép-Jávát, végül a Jangce völgyét 
utazták be több év alatt. Útjuk nyomán Sven Hédin 
a Trans-Himalája vonulatát tárta fel.
Széchényi Ferenc
gr. (1754-1820) Sz. István apja, a ma nevét viselő 
könyvtár (1802) és a Nemzeti Múzeum (1808) ala
pítója; II. József reformjainak s a felvilágosodás
nak híve volt, hivatalokat is vállalt érte. A magy. 
jakobinusok mozgalmát titkára révén ismerte, s 
üldözésük idején félt, hogy őt is belekeverik: ettől 
fogva gyűjteményei és vallási buzgósága kötötték 
le aktivitását.
Széchenyi István
gr. (1791-1860) reformpolitikus, Széchényi Fe
renc fia; felhívta az országgyűlést az Akadémia 
létrehozására (1825); Kaszinót alapított (1828), 
Hitel c. könyvével (1830) felrázta a nemzetet, szá
mos jobbítás: AI-Duna-szabályozása, Lánchíd 
stb. fűződik nevéhez. Az 1848-as kormány tagja. 
1848 őszén idegei felmondták a szolgálatot, a 
döblingi szanatóriumban írta meg a Pillantást-* 
(1859) ; miután házkutatást tartottak nála, s megta
lálták Ferenc Józsefről írt Szatírája kéziratát, fő
belőtte magát.
Széchenyi Ödön
gr. (1839-1922) pasa; Sz. István kisebb fia. Hajós
tisztként bejárta a világot, majd Pesten, mint a 
Közmunkatanács tagja, a Várba vezető siklót kez
deményezte, s megszervezte a tűzoltóságot 
(1863). 1874-től a szultán megbízásából megszer
vezte az isztambuli tűzoltószervezetet, s mint a 
szultán tábornokhadsegéde végleg Törökország
ban telepedett le.
Széchényi Pál
gr. (1918-1944) Sz. György fia, az antifasiszta el
lenállási mozgalom hőse; az ellenállási mozga
lom katonai szervezetéhez tartozott, s Kiss János 
altábornagy és társai letartóztatása után fegyve
res akcióval akarta kiszabadítani a bizottság fo
goly vezetőit. Ennek során tűzharcban esett el. 
A felszabadulás után érdemei elismeréséül s em
léke megbecsülésének jeleként főhadnaggyá lép
tették elő.
Széchenyi Zsigmond
(1898-1967) utazó, Afrika-kutató; Münchenben, 
Stuttgartban s Cambridge-ben tanult, s 1927-től 
kilenc nagyobb utazást tett Afrikában, ahol föld
es néprajzi adatokat s állatokat gyűjtött. Utazott 
Alaszkában, Indiában is. 1947 után vadászati fel
ügyelő, a keszthelyi Helikon könyvtárosa stb.; 
utolsó kenyai útjára 1964-ben került sor. Több 
népszerű vadászkönyv írója.
Széchy Mária
(1610-1679) előbb Bethlen István, majd Kun Ist
ván felesége volt; 1644-ben Murány várának ost
roma után ment feleségül Wesselényi Ferenchez. 
E házasság történetét írta meg Gyöngyösi Márs- 
sal társalkodó murányi Vénus-ában. Mikor meg
halt férje vagyonát, mint összeesküvőét elkoboz
ták, ~ kegydíjra szorult.

Szecsenov, Ivan Mihajlovics
(1829-1905) orosz élettantudós, pszichológus, a 
reflexelmélet egyik megalapítója. Elsőként fedez
te fel, hogy a nagyagy, illetve a központi ideg- 
rendszer felsőbb területei gátló hatást gyakorol
hatnak az alsóbb központokra (központi gátlás).
A reflex vizsgálatát kiterjesztette a szellemi, ér
zelmi, tehát a lelki folyamatok tanulmányozására 
is.
szedercsíra
bioi. szederhez hasonló csíraállapot, a barázdá
lódás-* eredménye.
Szeder Ferenc
(1889-1952) földmunkás, szociáldemokrata politi
kus; napszámos, kubikus volt, s 1896-ban megis
merkedett a szocialista eszmékkel ; 1910-ben már 
az SZOP miskolci titkára. A Miskolcra bevonuló 
csehek elhurcolták. 1920-ban tért haza. A föld
munkásszövetség titkáraként képviselő, a párt 
főtitkárhelyettese volt. 1948 után ellenezte a két 
munkáspárt egyesülését. 1950-ben letartóztatták, 
s a börtönben meghalt, 
szegedi gondolat
az ellenforradalmi korszak rendszeresen ki nem 
fejtett eszmerendszere; nevét onnan kapta, hogy 
az ellenforradalom a franciák megszállta Szege
den szervezkedett 1919 nyarán. A ~ a társada
lomban a hagyományos uralkodó osztályok hatal
mát, „keresztény" és „nemzeti” irányzatot, a 
„zsidó tőke” korlátozását, szociális demegógiát, 
az ezeréves Mo. helyreállítását hirdette, 
szegények Bibliája
Biblia pauperum; voltaképp nem a szegények, 
hanem az írástudatlanok részére készült kódexek 
a középkorban, amelyek a bibliai történeteket ké
pekben „mondták el” ; hasonló céllal díszítették a 
templombelsőket is szívesen bibliai jelenetek ké
peivel, 
szeizmikus
a földmozgásokkal, rengésekkel összefüggő, 
(gör.)
szeizmológia
földrengéstudomány, (gör.)
Székely Aladár
(1870-1940) fotóművész; vidéki fényképészként 
kezdte pályáját, de a század elején már neves 
portréfotós volt, akinek 1914-ben megjelent írók 
és művészek c. albumában a kor legnagyobb mű
vészeinek realista, művészi portréja található. 
Különösen sok kiváló portrét készített Adyról, aki 
nagyra becsülte.
Székely Bertalan
(1835-1910) festőművész és tanár, a magy. törté
nelmi festészet egyik legnagyobbja. Mérnöknek 
készült, de 1851-től festeni tanult Bécsben, ké
sőbb Münchenben. 1859-től festette remek törté
nelmi képeit: II. Lajos holttestének megtalálása, 
Dobozi stb., 1879 után főleg freskókat s tájképeket 
festett. Mint tanár is kiváló volt. Sok felvázolt ter
vét nem tudta már megvalósítani.
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Székely János
(1901-1958) író, forgatókönyvíró; 1919 után Becs
be emigrált, majd Berlinben telepedett le. Munka 
mellett írt, forgatókönyveket is. Európa egyik első 
hangosfilmjének: Vasárnap délután (1929), a for
gatókönyvét is ő írta. 1933 után Hollywoodba köl
tözött. Antifasiszta filmje: Ébredj, szerelmem! 
1940-ben készült. Később Mexikóba költözött. Ha- 
zaútján Berlinben halt meg.
Székely Mihály
(1901-1963) világhírű énekes; 22 éves korától ha
láláig az Operaház tagja volt. A 30-as évektől 
világhírű volt, a Mozart-operák basszus szerepei
ben és Bartók A kékszakállú herceg vára c. ope
rájában New Yorktól Moszkváig minden nagy 
színpadon sikert aratott. A század talán legna
gyobb magy. operaénekese volt.
Székely Mózes
(1550-1603) erdélyi fejedelem. 1575-ben már a 
székelyek parancsnoka; Báthory István embere
ként Lengyelországban is harcolt. Hazatérve Bá
thory Zsigmond híve volt; harcolt Basta tábornagy 
és a császáriak ellen, török segítséggel ki is verte 
őket, s 1603 májusában felvette a fejedelem cí
met. A székelyek azonban ellene fordultak, s csa
patát Brassónál szétverték; ő is elesett a csatá
ban.
Szekér Nándor
(1899-1975) asztalos, kommunista harcos; 1918- 
tól KMP-tag, 1919: az illegális KIMSZ szervezője 
Óbudán, 1923-tól a KIMSZ KB titkára. Küldött a 
KMP bécsi kongresszusán (1925), majd Moszkvá
ba emigrál. 1933-1941 : koholt vádak alapján bör
tönben volt. 1954-ben tért haza. Igen érdekes 
visszaemlékezéseit a 20-as évek illegális mozgal
máról (Föld alatt és föld felett, 1968) itthon írta 
meg.
székesegyház
templom, amelyben a püspök, érsek széke (trón
ja) van.
Szekfű Gyula
(1883-1955) történész, publicista: Budapesten ta
nult, majd 1909-től a budapesti és a bécsi levéltár
ban dolgozott. 1913-ban A száműzött Rákóczi c. 
könyvével tűnt fel, amely szembeszállt a kuruc 
szemlélettel. 1916-tól az egy.-en tanított. 1938-ig 
írásaival Bethlen politikáját igazolta; a háború 
idején a ném.ellenes és demokratikus irányt tá
mogatta. 1946-1948-ban moszkvai követ volt. 
széklet
a felszívódás után a vastagbélben besűrűsödött 
salakanyag.
szekréció
-►aktív kiválasztás.
székrekedés
az az állapot, amelynél a belek tartalmának ter
mészetes kiürülése gátolt.
szektás
mn. szűk látókörű 1. vallási szektára jellemző.

2. szűkkörű politikai csoportra, szektára jellemző, 
fn. 1. vallási szekta tagja (lat.)
szekuláris
1. korszakos. 2. világi, nem vallási, nem szent, 
(lat.)
szekuláris szukcesszió
egy adott területen a társulások egymásra követ
kezése a földtörténeti korok során. Egyirányú és 
nem ismétlődő folyamat. (Pl. hazánk területét a 
jégkorszak idején tundra jellegű növényzet bor
ította. Az éghajlat fokozatos melegedésével előbb 
a nyír és a fenyő, majd a mogyoró, végül a tölgy 
és a bükk jellemezte a növényzetet.) 
szekularizáció
1. elvilágiasítás, vallási befolyás alóli felszabadí
tás. 2. egyházi tulajdon, birtok elvilágiasítása, pl. 
állami tulajdonba vétele; -►szekuláris
szekunder konzumensek
-►másodlagos fogyasztók.
szekunder kör
-►atomerőmű
szekvencia
1. zene vmely motívum többszöri megismétlése 
más-más hangfokon. 2. öt vallásos tárgyú, meg
zenésítésre szánt középkori költemény (pl. Stabat 
mater, Veni sancte). 3. bioi., kém. sorrend, (ami- 
nosav-sorrend->, bázissorrend-►). 
szél
a levegő vízszintes irányú mozgása; mindig a 
magasabb légnyomású hely felől az alacsonyabb 
légnyomású hely felé irányul.
szelekció
kiválogatódás, kiválasztódás, bioi. a kevéssé rá
termett-► egyedek kiküszöbölődése a populáció
ból, a rátermett egyedek fennmaradása. Fajtái : 
természetes ~ -►, mesterséges ~ -►, teljes ~ —►,
részleges---- -
Szeléné
gór. Hold-istennő, akit általában kocsiban robog
va ábrázoltak; mint Hüperión-* lánya, húga volt 
a Napistennek, Héliosznak-*, valamint a Hajnal 
istennőjének, Éósznak-*. Római megfelelője Lu
na.
Szelepcsényi György
(1595-1685) esztergomi érsek; Rómában tanult, 
majd lelkészkedett, 1643-tól különböző egyház
megyékben püspök, 1657-től kalocsai, 1666-tól 
esztergomi érsek. Udvari megbízatásai is voltak. 
Az udvar s az ellenreformáció feltétlen híve, kí
méletlen végrehajtója volt. Kora legjobb magy. 
rézmetszője is volt szabad idejében. 
Szeleta-barlang
alsó-őskőkori lelőhely Észak-Mo.-on.
Szele Tibor
(1918-1955) magy. matematikus. Jelentősek az 
absztrakt algebra, közelebbről az Ábel csoportok 
elméletében elért kutatásai.
Szeleukosz I. Nikatór
Nagy Sándor hadvezére, a Szeleukida Birodalom
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megalapítója és első uralkodója (i. e. 305-281).
E birodalom magja Mezopotámia és Szíria volt, 
de legnagyobb kiterjedése idején a Földközi
tengerig terjesztette ki uralmát. A birodalmat a 
rómaiak I. e. 64-ben megdöntötték, -»diadokho- 
szok. 
szélirány
az az irány, ahonnan a szél fúj. Nemzetközi ang. 
eredetű rövidítések: N - észak, E - kelet, S - dél, 
W - nyugat.
széljegy
ingatlan nyilvántartásban a tulajdoni lap szélére 
feljegyzett és az ingatlan állapotára vonatkozó 
beadvány iktatószáma.
Szél Kálmán
(1838-1928) ref. esperes, Arany János veje; Deb
recenben, majd külföldön tanult teológiát, s 1859- 
től Nagyszalontán volt lelkész. 1863-ban vette fe
leségül Arany Juliskát, aki azonban fiatalon, 
1865-ben meghalt. 1913-ig élt Nagyszalontán, a 
lelkészegyesület elnökeként, s az Arany Emlék
egyesület első elnöke volt. 
szellemtörténeti iskola
a ném. W. Dilthey [diltej] (1833-1911) irányzata, 
amely szerint, a pozitivizmussal-* szemben, nem 
a tényekben, hanem a szellemi irányzatokban, 
megnyilvánulásokban rögződnek az emberi tevé
kenység eredményei, ezért ezeken keresztül le
het felmérni, megítélni a tört.-et is, de a közössé
gek (pl. nemzetek) és az egyének is szellemi 
teljesítményeikkel, kultúrájukkal jellemezhetők. 
Széli Kálmán
(1843-1915) politikus, miniszterelnök; Vörös
marty Mihály lányának, Deák Ferenc gyámlányá
nak férje. Vas megyében képviselő, Deák-párti, 
majd alkotmánypárti politikus. 1875-1878: pénz
ügyminiszter, aztán bankelnök. Birtokán minta
gazdaságot fejlesztett ki. 1899-től miniszterelnök, 
rendezte a gazdasági kiegyezést, de az újoncja
vaslaton 1903-ban megbukott, 
szelő
olyan egyenes, amelynek legalább két közös 
pontja van egy görbével.
szélsőbal
-♦negyvennyolcas párt.
szélsőérték
az f valós függvénynek az x0 e D, helyen szélsőér
téke, mégpedig minimuma (maximuma) van, ha 
bármely x e D,-re f(x)>f(x0) (f(x)<f(x0)). Ebben az 
esetben szokták az x0 helyet abszolút szélsőér- 
tékhelynek, az f(x0) értékét nevezni. Ha az a hely
nek van olyan környezete, amely része f értelme
zési tartományának, és ebben a környezetben 
minden x-re f(x)>f(a) (f(x)<f(a)), akkor f-nek az 
a helyen lokális (helyi) szélsőértéke, mégpedig 
minimuma (maximuma) van. Például a [ —1;3] 
intervallumon értelmezett, f(x) = x3-3x2 + 2x

f2
függvénynek az 1 + — helyen lokális maximuma, 

a 3 helyen abszolút maximuma van.
szemantika
a jelentéstan tudománya; a nyelv szavainak je
lentésével, azok árnyalataival és változásaival 
foglalkozik, (gör.)
szemcsarnok
a szemgolyó szaruhártyája-* és a szemlencse-* 
közötti üreg, melyet csarnokvíz tölt ki. A szivár
ványhártya-* előtti része az elülső ~, mögötti 
kis, háromszög alakú része pedig a hátulsó ~.
személyes tér
a térnek az a legkisebb része, amelyen belül 
érvényesül a csoportosan élő állatok távolságtar
tási igénye. A testérintkezést tűrő állatoknál a ~ 
minimális (denevérek, vaddisznók). A testérint
kezést nem tűrő állatoknál fajonként eltérő nagy
ságú. (Pl. az erdei pintynél 20 cm.) A hideg vagy 
a ragadozó megjelenése leszűkítheti a ~t. 
személyi jog
azon jogszabályok összessége, amelyek az em
bernek - aki jogok és kötelezettségek alanya - a 
személyi állapotára vonatkoznak.
személyi kultusz
a Sztálin körül az 1930-as években kialakult politi
kai légkör és vezetési módszerek elnevezése; a 
nagy feladatokat megoldó vezető kezében tör
vénytelen hatalom összpontosult, a párt és az 
állam ellenőrző szervei elsorvadtak, s lehetővé 
vált súlyos törvénysértések sorozatos elköveté
se. Ezeknek milliók, számos szovjet és külföldi 
kommunista is áldozatául esett, 
személynök
a rendi Mo.-on magasrangú kir.-i tisztviselő, aki 
az országgyűlésen a kir. helyett és nevében elnö
köl.
Szemere Bertalan
(1812-1869) politikus, miniszterelnök; ifjan be
utazta Európát, s 1843-tól az országgyűlésen az 
ellenzék egyik vezére. 1848-ban az első felelős 
kormány, majd a Honvédelmi Bizottmány tagja; 
1849. májustól miniszterelnök. A világosi fegyver- 
letétel után távollétében halálra ítélték; London
ban Kossuthtal ellentétei támadtak. Marx magy. 
ügyekben informálódott nála. 1865-ben betegen 
tért haza.
Szemere Samu
(1881-1978) filozófus; Budapesten, Alexander 
Bernât tanítványaként tanult, majd tanított. 1917- 
1919: a Filozófiai Társaság titkára, 1927-42: az 
Izraelita Tanítóképző igazgatója. 1963-tól egy. ta
nár. Számos tanulmányt közölt filozófiatörténeti, 
esztétikai témákról. Igen jelentős fordítói tevé
kenysége: többek közt Descartes, Giordano Bru
no, Hegel, Feuerbach, Spinoza műveit fordította
magyarra.
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szemlencse
lencsefüggesztő rostokon függő, 9-10 mm átmé
rőjű és mintegy 4 mm vastag fénytörő közeg a 
szemgolyóban, melynek fénytörőképessége vál
tozik a domborodás mértéke szerint.
Szemlén Ferenc
(1906-1978) erdélyi magy. író, költő; jogot végzett 
Bukarestben, brassói ügyvédként kezdte közölni 
verseit, írásait. Több verseskötet után adta ki ön
életírását: Más csillagon (1939). 1945 után a 
magy. irodalmi élet egyik vezetője, számos köte
te, regénye, műfordítása a magy.-román tört.-i 
megbékélést szolgálta, 
szenátor! rend
a késői köztársasági Rómában szenátorok le
származottai, családok szűk köre, amelyek tagjai 
sok cliensszel-> rendelkeztek, s egymást támo
gatták a főbb tisztségek megszerzésében.
szenátus
fn. öregek tanácsa Rómában; tagjai a fontosabb 
városi tisztségek viselői voltak, eredetileg csak 
patríciusok-», megbízatásuk lejárta után. A ~ 
létszáma fokozatosan 600-ra nőtt. (lat.)
Szemezi Molnár Albert
(1574-1639) nyelvtudós, filozófus, egyházi író; 
Szencen, Debrecenben, majd 1590-től Németor
szágban tanult. 1603-ban kezdte írni lat.-magy. 
szótárát, amelyet Rudolf kir.-nak ajánlott. Hosszú 
külföldi tartózkodás után 1624-ben Kassán telepe
dett le, majd Kolozsvárra költözött. Szótára, lat. 
nyelvű magy. nyelvtana, zsoltárfordításai a magy. 
nyelv és irodalom megújító!.
Szende Pál
(1879-1934) polgári radikális politikus; Budapes
ten tanult, utána a Kereskedelmi Egyesülés (OM- 
KE) titkára, főtitkára, Jászi Oszkár elvbarátja.
1918. okt. 31-től a Károlyi-kormány államtitkára, 
november 25-től márciusig pénzügyminiszter.
1919. májustól Bécsben élt, s a Világosság balol
dali csoport tagja. Az 1934. évi bécsi munkásfel
kelés bukása után Erdélybe menekült, s ott halt 
meg.
Szendrey Júlia
Petőfi Sándorné (1828-1868); 1846-ban ismerke
dett meg a költővel, s 1847-ben feleségül ment 
hozzá. Számos gyönyörű vers szól hozzá Petőfi 
életművéből. 1848 végén született fiúk, Zoltán. 
Megözvegyülve Kolozsvárt, majd apjánál, Erdő
dön élt. 1850-ben Morvát Árpád történész felesé
ge lett, amit a túlzó közvélemény zokon vett tőle. 
16 év után különváltak. Költeményeit és naplóit 
kiadták, 
szénhidrátok
szénből, hidrogénből és oxigénből felépülő szer
ves vegyületek. Fajtái: monoszacharidok-», di- 
szacharidok-», poliszacharidok-».
szénhidrogének
a szerves vegyületek igen fontos (csak szénből és 
hidrogénből álló) csoportja. A nyílt láncú sz. közt 
vannak csupán egyszeres kötésű szénatompá

rokkal bírók (telített ~), vmint kettős és hármas 
kötésű szénatompárokkal rendelkezők; vannak 
továbbá nyílt láncú és gyűrűs ~, az utóbbiak közé 
tartoznak az aromás-» ~ is.
szénmonoxid-mérgezés
a hemoglobin-»vasatomjai igen nagy affinitással, 
irreverzíbilisen kötik meg a szén-monoxidot, 
ezáltal az oxigén reverzibilis megkötésére és 
szállítására alkalmatlanná válnak.
szennyezett félvezetők
kétféle típusú szennyezés van: n-típusú és p-típu- 
sú. Az n-típusú szennyezésnél a tiszta félvezető 
kristályhoz kis mennyiségben többlet elektronnal 
rendelkező atomokat (P, As) kevernek. Ezek az 
elektronok nagyságrendekkel megnövelik a kris
tály vezetőképességét (elektronvezetés). A p-tí- 
pusú szennyezők külső elektronhéján eggyel ke
vesebb elektron van, mint amennyi a félvezető 
kristály atomjaira jut (B, AI). Ezek is megnövelik 
a vezetőképességet, mert az elektronhiányos he
lyekre (lyukakba) a szomszédos atomokból elekt
ron ugorhat, s így látszólag a lyuk vándorol (lyuk
vezetés). Ugyanannak a félvezetődarabkának kü
lönböző tartományait, rétegeit különbözőképpen 
lehet szennyezni, s ezáltal nagyon változatos 
elektromos viselkedésű anyagokhoz juthatunk, 
így készülnek a félvezető diódák-», a tranziszto
rok-» és az integrált áramkörök-» is.
Szenteleky Kornél
(1893-1933) orvos, író, a jugoszláviai magy. iro
dalom szervezője; Budapesten tanult, s első írá
sai A Hétben jelentek meg. A háború után a vajda
sági Ószivácon folytatott orvosi gyakorlatot, de 
közben a vajdasági magy. folyóiratok, 1932-től a 
Kalangya szerkesztője volt, elbeszéléseket írt, 
elbeszélés- és fordításköteteket adott ki stb. Válo
gatott írásait, leveleit kiadták, 
szentencia
1. mondat, mondás. 2. ítélet. 3. bölcs mondás, 
közmondás, bölcsesség, (lat.)
szentenciózus
a szentenciákra-» emlékeztető, közmondássze
rű, bölcsességeket megfogalmazó.
Szent-Györgyi Albert
(1893-1987) magyar biokémikus. A harmincas 
években Szegeden izolálta a C-vitamint a város 
környékén termesztett paprikából. 1936-ban izo
lálta a hajszálerek áteresztőképességét befolyá
soló P-vitamint. Vizsgálta a tejsav sejten belüli 
szén-dioxiddá alakulásának útját is. Azt tapasz
talta, hogy egyes szerves savak a szövetlégzést 
fokozzák. Ez a felfedezés hozzájárult a szénhid
rátok lebontófolyamataiban központi jelentőségű 
Szent-Györgyi-Krebs-ciklus (citromsavciklus-») 
felfedezéséhez. Mindezért 1937-ben orvosi és 
élettani Nobel-díjat kapott. Más tudományos terü
leteken is nagy jelentőségű felfedezéseket tett 
1947-től az Egyesült Államokban élt. 
Szent-Györgyi-Krebs-ciklus 
-»citromsavciklus.
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иве* Щ

szentimentális
tkp. érzelmes, érzelgős. 1. kifinomult vagy gyen
géd érzelmekkel rendelkező. 2. inkább érzelmek
re, mint értelemre vagy logikára ügyelő lelki al
kat. (lat.)
szentimentalizmus
az érzelmet központba állító, sokszor érzelgős 
művészeti, irodalmi irányzat, tkp. a racionaliz
mus-* által kiváltott ellenhatás a 18. sz. utolsó 
harmadától, (ang.)
Szentjóbi Szabó László
(1767-1795) magy. jakobinus; Debrecenben ta
nult, s II. József türelmi rendelete folytán reformá
tusként tanári állást kapott. A király halála után 
azonban kikerült a tanárságból. Mátyás kir.-ról 
drámát írt. Csatlakozott Martinovics szervezkedé
séhez; a jakobinus pörben halálra, majd kegye
lem folytán várfogságra ítélték, de egy év múlva 
Kufsteinben meghalt.
Szentkirályi Móric
(1807-1882) szabadelvű politikus; Pesten tanult, 
ügyvédi vizsgát tett, s külföldi út után Pest várme
gye tisztviselője, majd alispánja lett. 1843-tól az 
országgyűlési ellenzék egyik vezére, Pest me
gyei követ; 1848-ban rövid ideig katonáskodott. 
A szabadságharc bukása után orvosi diplomát 
szerzett. 1865-ben Deák-párti képviselő; 1867- 
1868-ban Pest főpolgármestere volt. 
szentkorona tana
Werbőczy-* államjogi elmélete, amely szerint a 
jog és hatalom forrása a képletes „Szent Koro
na”, amelyet az egész nemesség, a kir. és maga 
a korona alkotott. A ~ értelme az volt, hogy a 
(megkoronázott, tehát bizonyos feltételeket eleve 
vállaló) kir. és a teljes nemesség, beleértve a 
kisnemességet is, jogilag egymásra utalva gya
korolja a rendi kir.-ságban a hatalmat.
Szent Liga
XI. Ince pápa kezdeményezésére alakult a török 
előnyomulás megakadályozására 1684-ben, mi
után a Köprülü nagyvezírek-* alatt sikeres török 
hadjáratok voltak Velence, Mo., Lengyelország és 
Oroszország ellen. A ~-ba valamennyi érintett 
ország, a Habsburg-birodalom is belépett; hama
rosan visszafoglalták szinte egész Mo.-ot, Podóli- 
át és Ukrajnát.
Szentmarjay Ferenc
(1767-1795) birtokos, magy. jakobinus; Kassán 
jogot végzett, s a fr. forradalom eszméinek lelkes 
híve lett. Magyarra fordította s kéziratban terjesz
tette Rousseau Társadalmi szerződését, a jakobi
nus Szabadság alkotmányt, Martinovics Ferenc 
császárhoz írt Nyílt levelét. Mint radikális demok
rata Martinovics Egyenlőség Társaságának egyik 
igazgatója lett, ezért halálra ítélték, és a Vérme
zőn kivégezték, 
szentségek
a katolikus egyház hét szentsége: a keresztség 
(az újszülöttek, ill. az egyházba belépők megke- 
resztelése), (serdülőkorban) a bérmálás, az oltá-

riszentség, a bűnbánat szentsége, a betegek ke- 
nete, a papi rend szentsége, végül a házasság. 
Valamennyit szertartások kíséretében szolgáltat
ják ki a hívőknek.
Szent Szövetség
a Napóleon elleni győztes koalíció-* tagjainak a 
bécsi kongresszus-* után, 1815-ben kötött szövet
sége, amelyben kölcsönös segítséget ígértek a 
résztvevők a forradalmi mozgalmak elnyomásá
ra, ill. szükség esetén leverésére. Az ang. király, 
a tör. szultán és a pápa kivételével csatlakoztak 
hozzá a többi európai uralkodók is. A ~et I. Sán
dor orosz cár kezdeményezte, 
szenzitív magatartás
ismételt ingerek hatására az állatok és az ember 
ingerküszöbe csökken, és a gyengébb ingerre is 
érzékennyé válnak.
szenzor
műsz. 1. vmilyen fizikai vagy kémiai tulajdonsá
got, ill. annak megváltozását érzékelő eszköz. 
2. elektronikus készülékek kapcsolója, amely me
chanikus elmozdulás nélkül, az érzékelő felületet 
csupán kézzel megérintve, a hozzá csatlakozó 
érzékeny elektronikus áramkör segítségével el
végzi a kívánt kapcsolást. Előnyei: nincs mozgó, 
kopó alkatrésze, igen hosszú az élettartama, za
varmentes a kapcsolás, 
szenzualizmus
irányzat, amely az érzékelésből vezeti le ismere
teinket. (lat.)
Szép Ernő
(1884-1953) költő, író; fiatalon újságíró lett, s a 
Nyugat közölte verseit. Elbeszélések, színművek, 
regények kerültek ki tolla alól, jellegzetesen bu
dapesti, s mégis naiv, néha szinte gyermekien 
csodálkozó modorban. Kabaréjeleneteit nyelvi 
leleményesség és csattanós befejezés jellemez
te. Kora legnépszerűbb írói közé tartozott. 
Szépítő Bizottság
József nádor kezdeményezésére 1808 októberé
ben megalakult testület, amely terveket dolgozta
tott ki Pest rendezésére és fejlesztésére; többek 
közt a Városliget, valamint a Lipótváros (a buda
pesti Deák Ferenc utca és Szent István körút közti 
negyed), a Teréz- és Józsefváros (VI., VII. és Vili. 
kerület) mai utcái és sok épülete a ~ tervei sze
rint épült, 
széppróza
irod. művészi igényű prózai munka.
Szepsi Csombor Márton
(1595-kb. 1623) ref. lelkész, író, utazó; Késmár
kon, majd Nagybányán tanult, utána tanító volt. 
1616-19 közt beutazta Európát, s több egyetemen, 
így a londonin előadásokat hallgatott. Hazatérve 
Kassán isk.igazgató, majd Varannón lelkész; úti 
élményeit megírta és kiadta Kassán 1620-ban. 
Könyve a szabadság, a polgárosodás, a haladás 
példái révén nevelt nemzedékeket, 
szeptemvir
tkp. „hét férfi”; hétszemélyes testület tagja. Mo.-
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on 1868-ig a hétszemélyes tábla, fellebbviteli bí
róság tagja, (lat.)
Szerb Antal
(1901-1945) irodalomtörténész, író, műfordító; 
Budapesten, Grazban tanult, 1921-től jelentek 
meg írásai a Nyugatban. 1925-ben rendező, majd 
tanár, 1933-tól az Irodalomtudományi Társaság 
elnöke, 1937-től egyetemi magántanár Szegeden. 
Magyar irodalomtörténet (Kolozsvár, 1934) és 
A világirodalom története (Bp., 1941) c. kötetei és 
történelmi regényei máig olvasott művek. Munka
szolgálatosként pusztult el.
Szerémi György
(kb. 1490-1548 után) történetíró, kanonok; Gyulán 
tanult, 1514 után a váradi püspök káplánja, majd 
kanonok, udvari káplán, I. János és Izabella kísé
retének tagja. Fő műve a Mo. romlásáról című 
krónika, amely 1456-1543 közti évek történelmét 
meséli el magyaros latinsággal, pletykákat és 
mendemondákat is belefűzve, 
szerenád
1. hangszerekre írt, rendszerint többtételes zene
mű. 2. esti zene, melyet valaki tiszteletére játsza
nak. (Az ol. sera [sze-j = este szóból.)
Szerencsés Imre
Fortunatus [nátusz] (7-1526) egy sp.országi, el
űzött zsidó család sarja; mivel keresztény asz- 
szonnyal volt kapcsolata, megkeresztelkedett 
1519 előtt; püspök végezte a szertartást, s ke
resztapja Perényi Imre volt. Királyi jövedelmeket 
bérelt, hűtlen kezelés címén a Csonka-toronyba 
zárták. Mikor kiszabadult, budai házát a csőcse
lék kifosztotta. Később harmincadbérlő volt. 
széria
sorozat, (lat.)
szerkesztőrendszer
műsz. pl. a videotechnikában a felvett műsorrész
ieteket nem lehetséges szalagvágással-ragasz- 
tással egymás után illeszteni, így szükséges egy 
felvevő- és legalább egy (a felvevővel együttmű
ködő) lejátszó készülék, vmint a működést össze
hangoló vezérlő rendszer is. Az egész készülék
együttest nevezzük Ed. Sys.-nek. 
szerkezeti képlet
kém. egy vegyület képletének olyan leírása, 
amelyből kitűnik, hogy benne mely atomok ho
gyan kapcsolódnak egymással; tehát nem csak 
az atomok számát adja meg.
szervátültetés
az a sebészi beavatkozás, melynek során a szer
vezet egyes szerveit saját, ill. más szervezetből 
nyert anyaggal pótolják. A ~ben felhasználják a 
saját szervezetből (bőr-, csontátültetés), az azo
nos faj egyedeiből (vese-, szívátültetés) nyert 
szerveket. A ~ sikere a sebészeti technikán kívül 
elsősorban a szervezet immunológiai válasz- 
reakciójától függ. 
szervezet 
-»élőlény.

szervrendszer
a többsejtű szervezetekben több szerv-» által al
kotott működési egység. A ~ek együtt alkotják a 
szervezetet (élőlényt-»). A magasabb rendű nö
vények ~ei: vegetatív ~ (gyökér-», szár-», le
vél-»), reproduktív ~ (virág, termés). Az állatok 
~ei: táplálkozási ~, légző ~, keringési ~, kivá
lasztó ~, belső védekezési rendszer (immun- 
rendszer-», RES-»), külső védekezési rendszer 
(kültakaró-»), idegrendszer-», belső elválasztá
sé mirigyek-» rendszere (hormonrendszer), ér
zékszervek-», 
szervtelepek
az embrionális fejlődés során kialakuló olyan 
sejtcsoportok, amelyekből szövetek és szervek 
alakulnak ki. A legfontosabb ~ : gerinchúr, velő
lemez, izomlemez, elemi ércső.
szerzemény! vagyon
visszterhesen szerzett vagyon, házasság fennál
lása alatti szerzés esetén az a házasfelek közös 
vagyona.
szerzetes
a katolikus és a keleti egyházban fennálló ~ ren
dek tagja ; a szerzetesség az ókeresztény remete
ségből-» fejlődött ki. -»rendek.
szerződés
a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó 
kifejezésével létrejött jogügylet.
szerződésszegés fajai
1. a kötelezett késedelme: a kötelezett a szolgál
tatást az előírt határidőben nem teljesíti. 2. a 
jogosult késedelme: a kötelezett a határidőben 
teljesítésre kész, de a jogosulton múlik, hogy nem 
teljesíthet. 3. hibás teljesítés: a kötelezett nem 
szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfe
lelően teljesített. Semmis viszont az a szerződés, 
amely jogszabályba ütközik, vagy amelyet a jog
szabály megkerülésével kötöttek, 
szerződést biztosító kötelezettségek 
foglaló, kötbér, jótállás, bankgarancia, jogvesztés 
kikötése, zálogjog, óvadék, kezesség, 
szerzői jog
védelmében részesül minden olyan mű, amely
nek formáján az alkotó szellemi tevékenységéből 
fakadó eredetiség jegyei felismerhetők.
Szeth
az ó-egyiptomi ízisz-mítoszban—» Ozirisz-» és 
ízisz testvére, a féltékenység és a gonoszság 
megtestesítője.
szétsugárzás
-»megsemmisülés! sugárzás.
Szeverényi Erzsébet
-»Juhász Ferencné.
szexkromoszómák
-»ivari kromoszómák.
szexuális dimorfizmus
-»ivari kétalakúság.
szexualitás
az elsődleges és másodlagos nemi jellegek-»
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összessége. A ~ban nyilvánulnak meg mindazok 
a hajlamok, szexuális magatartásformák, élettani 
és lelki jelenségek, melyek a nemek egymás irán
ti vonzódásának hajtóerői.
szexvizsgálat
sportoló nőknél a genetikai nem megállapítására 
végzett vizsgálat, a szájnyálkahártya hámsejtjei
ből, a szemcsés fehérvérsejtekből vagy a haj
hagyma sejtjeiből az ivari kromatinrög kimutatá
sa.
szféra
gömb; átv. környezet, terület, hatókör, (gör.)
szférák zenéje
egy ókori elmélet a számok, a bolygók helye és 
a zene közt összefüggéseket vélt felfedezni, s 
feltételezte, hogy az egyes bolygók szférája (pá
lyája által meghatározott gömbfelület) gyönyörű, 
a földiek számára nem hallható hangot ad, s ez 
a többi szféra hangjával összehangzik, zenét al
kot.
Szibilla
jövendőmondó képességgel rendelkező nők neve 
a római hagyományban. A leghíresebb volt a dél
itáliai Cumae [kumé] ~ja. A monda szerint egy 
régi ~ el akarta adni a Róma jövőjéről szóló 
jóslatait (~ könyve), s amikor árát sokallották, 
felét tűzbe vetette, de a maradékért is ugyanany- 
nyit kért - meg is adták. Ezekből a féltve őrzött 
iratokból kerestek jóslatot nehéz helyzetben, 
szieszta
déli pihenő (meleg országokban). Tkp. „a hato
dik" (ti. óra - napfelkeltétől számítva), (sp.)
szigetelők
olyan szilárd anyagok, amelyekben közvetlenül a 
legutolsó betöltött elektronállapot fölött széles til
tott sáv van. A szigetelők nem vezetik az elektro
mos áramot, mert az elektronoknak az elmozdu
láshoz egyszerre kellene felvenni az elektromos 
térből a tiltott sáv szelességének megfelelő ener
giát.
Szigeti József
(1892-1973) hegedűművész; Hubay tanítványa 
volt, 1905-től tartott koncerteket külföldön, s 1906- 
tól Londonban, 1917-től Genfben, 1926-tól az 
Egyesült Államokban élt, koncertezett és tanított. 
Nagy eredményeket ért el a modern zeneszerzők 
előadásával, Bartók munkatársa és népszerűsítő
je volt. Sokszor látogatott haza koncertezni. Az 
ötvenes évek végétől nem lépett fel. 
szigetív
óceáni kőzetlemezek ütközésénél vulkánikusán 
keletkező, a mélytengeri árkokkal párhuzamos, 
vulkáni anyagból (andezit, riolit) felépülő szigetek 
sora (pl. az Új-Hebridák).
szigetszerű eloszlás
bioi. a populáció-* egyebei a térben nagyobb 
csoportokat alkotva helyezkednek el. A termé
szetben ez a leggyakoribb eloszlási típus.
Szigligeti Ede
(1814-1878) drámaíró, rendező; Nagyváradon,

Temesvárt, Pesten tanult, 1834-től Döbrentei Gá
bor színtársulatához csatlakozott. 1837-től a Nem
zeti Színház könyvtárosa, rendezője, 1873-tól 
igazgatója. Több mint száz színművet írt, megte
remtette a népszínművet, s számtalan darabot 
fordított. Műveinek hősei a nép fiai, nyelvezete is 
népies, fordulatos. A Drámai Egyesület egyik ala
pítója.
szigma állapot
két atom között létrejövő olyan molekula állapot, 
amelynek állapotfüggvénye az atomokat össze
kötő tengelyre nézve forgásszimmetrikus. Kiala
kulhat kötő, ill. lazító ~.
szigmakötés
két atom közötti többszörös kovalens kötés ; a 
legnagyobb kötési energiájú kötés, amely az al
kotó atommagok térbeli viszonyát (a kötésszöget) 
is döntően meghatározza. Az elektronpár ilyen
kor kötő szigma állapotban-* van. -*pi-kötés. 
(gör.)
szikes társulás
a talaj jelentős sótartalmához alkalmazkodott fát- 
lan társulás félsivatagi növényekkel. Legismer
tebb növénye az orvosi székfű.
szikh
vallási szekta Indiában; Nanak Sah alapította a 
16. sz.-ban, más vallásokból, különösen az isz
lámból átvéve elemeket, az emberszeretet, az 
erkölcsi tisztaság és a másvallásúak tisztelete 
jegyében. Az őket üldöző moszlimok ellen véde
kezve a ~ek harcias közösséggé lettek, az ang. 
uralom idején a hadsereg fő tartaléka voltak. Leg
harcosabb elemeik ma független államot akar
nak.
sziklagyep
csekély talajborítottságú sziklás alapkőzetek fát- 
lan, pionír társulása-*.
Sziklai Sándor
(1895-1956) honvéd ezredes; 1915 után mint hadi
fogoly ismerkedett meg Szamuely Tiborral, s 
1917-ben belépett a Vörös Hadseregbe. A polgár- 
háború után katonatiszt lett, részt vett a sp. pol
gárháborúban, majd a honvédő háborúban s Mo. 
felszabadításában. Utána az MKP KV tagja, a 
Hadtörténeti Intézet igazgatója. 1956-ban tűzharc
ban esett el.
Szilágyi Dezső
(1840-1901) politikus, miniszter; jogot végzett, 
1867-től az Igazságügyminisztériumban dolgo
zott, 1874-től egy. tanár. 1871-től Deák-párti, 
1877-1886: ellenzéki, 1889-től újra szabadelvű 
képviselő. 1889-1895: igazságügyminiszter, a 
polgári jog kodifikálását és a büntetőjog reformját 
készítette elő. Keresztülvitte a vallásügyi törvé
nyek elfogadását. 1895-től a Ház elnöke.
Szilágyi Erzsébet
(9-1483 után) Hunyadi János felesége; férje halá
la után a hatalmas Hunyadi-birtokok kormányzá
sát végezte, s fia, Mátyás megválasztását is szer
vezte. Mátyás alatt „a király anyja" címet viselve

355



a királynék óbudai szállásán lakott. Vajdahunya- 
don ferences kolostort alapított. Vagyonát Corvin 
Jánosra hagyta.
Szilágyi Mihály
(7-1461) hadvezér, Sz. Erzsébet fivére, Mátyás 
király nagybátyja; Hunyadival harcolt a török el
len, Nándorfehérvár kapitánya volt. Később Má
tyás megválasztásáért küzdött, kikötve, hogy 5 
évre kormányzó lesz; ám Mátyás hamar kezébe 
vette a kormányzást, s ~ fellázadt ellene. A kir. 
elfogatta, s csak a török elleni harcra engedte ki. 
1460-ban a törökök elfogták, s a szultán lefejeztet
te.
Szilágyi Sándor
(1827-1899) történész; 1848-ban a Pesti Hírlap és 
az Életképek munkatársa lett, 1850-től irodalmi 
folyóiratokat adott ki; ezeket a cenzúra gyakran 
elkobozta. 1853-tól Nagykőrösön tanított, 1867- 
ben Eötvös József titkára lett, később az Egyetemi 
Könyvtár igazgatója. A szabadságharccal és Er
dély történetével foglalkozott, szerkesztette a 10 
kötetes Magyar Nemzet történetét, 
szilárd halmazállapot
jellemző rá az állandó alak és térfogat. A ~ két 
válfaja a kristályos-» és az amorf-». A kristályos 
~ú anyagok meghatározott hőmérsékleten, az 
amorf anyagok meghatározott hőmérséklettarto
mányban olvadnak meg.
Szilárd Leó
(1898-1964) fizikus; Berlinben tanult, itt lett 1928- 
ban magántanár, Einstein munkatársa. Először 
jelentett be szabadalmat neutronokkal megvaló
sított láncreakcióra. A nácizmus győzelme után
1934-től Angliában, 1939-től Amerikában kutatott. 
Helyeselte az atomhasadás katonai kutatását, s 
tagja volt az ezen dolgozó csoportnak. 1942-től 
Chicagóban dolgozott, oktatott. Figyelmeztette a 
politikai vezetőket a fegyverkezési verseny ve
szélyére, 
szillepszisz
1. több, különböző (nyelvtani formájú) tárgyra 
együtt alkalmazott jelző. 2. egy szó olyan alkal
mazása, hogy eredeti és elvont jelentése egy
szerre érvényesül: pl. „progresszív menet” előre 
vonuló menet és - haladó menet, (gór.) 
szillogizmus
következtetés, két állításból levonva, pl.: minden 
ember halandó, Ádám ember (állítások); Ádám 
halandó (következtetés), (gör.)
szilur
-»óidő; a földtörténet 450-420 millió évvel ezelőtti 
időszaka, megjelennek az első halak. A telepes 
algák s a mészvázú egysejtűek elterjedése.
szimbiózis
együttélés, két populáció-» közötti olyan kapcso
lat, mely mindkettő számára előnyös. (Pl. a pillan
gós virágú növények és a Rhizóbium baktérium
fajok együttélése vagy mikorrhiza-» a fenyőknél.)
szimbolika
1. a szimbólumok-» nyelvezete, kifejezőmódja,

jelentése. 2. a teológiának a hitvallásokkal foglal
kozó ága. (gör.)
szimbolista
szimbólumokat-» alkalmazó; jelképes kifejezés
módú.
szimbolizmus
századvégi költői irány, amely a jelképeket s a jó 
hangzást helyezte a műalkotás középpontjába, 
hogy látomását a világ bonyolult, rejtélyes, kusza, 
sokszor irracionális szépségéről érzékeltesse. 
A ~ továbbfejlesztésében szerepe van a modern 
pszichológia eredményeinek, amelyek a jelképek 
fontos lelki szerepét feltárták, -»szimbólum, 
szimbólum
1. jelkép: mélyebb értelemre utaló ábrázolás.
2. jelképes ábra: képszerű, tetszetős jelzése 
vmely képzetnek vagy fogalomnak, sokszor felis
merhető összefüggés nélkül (pl. KRESZ-táblák).
3. apostoli hitvallás (a keresztény teológiában), 
(gör.)
szimmetria
~tengellyel-» két félre osztott idom, vagy~sík
kal két félre osztott test akkor szimmetrikus, ha a 
két fél egymásnak tükörképszerűen megfelelője, 
(gör.)
szimmetriatengely
olyan egyenes, amelynek pontjait az egyenesre 
vonatkozó tükrözés önmagukhoz rendeli.
Szimonidesz Lajos
(1884-1965) ev. lelkész, vallástörténész; Po
zsonyban, Göttingenben, Budapesten tanult, falu
si lelkészként egyházi lapok munkatársa volt. 
1919-ben a helyi direktórium elnöke lett, ezért 
később megfosztották lelkészségétől. Tudomá
nyos vallástörténeti műveket, később náciellenes 
esszéket is írt, mint haladó értelmiségi, kapcso
latba került a baloldallal. Tudományos munkáját 
1945 után, ev. tábori püspökként is folytatta, 
szimpatiko-adrenális rendszer 
a szimpatikus idegrendszer-» és a mellékveseve
lő-» működési egysége, gyorshatású védekező 
rendszer, amely a megterhelésekre fokozza az 
adrenalin termelődését, (vészreakció-».) 
szimpatikus hatás
a szimpatikus idegrendszernek az egész szerve
zetet mozgósító hatása. (A szívműködés gyorsul, 
a vázizomerek tágulnak, a horgocskák tágulnak, 
a pupilla tágul, az anyagcsere lebontófolyamatai 
fokozódnak, a bélcsatorna működése lassul stb.) 
szimpatikus rendszer
a vegetatív idegrendszernek-» a szervezet műkö
dését mozgósító része, mely külső megterhelés
kor vagy veszélyes helyzetben az egész szerve
zetre hat (szimpatikus hatás-»). A ~ kivezető 
szálai a háti-ágyéki gerincvelőből-» indulnak ki. 
szimuláció
sz.tech., műsz. valamely eszköz vagy jelenség 
működésének, viselkedésének modellezése, 
utánzása. Ezzel lehetőség nyílik pl. olyan vizsgá
latokra, amelyek eredeti formában vagy környe
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zetben nem célszerűek, esetleg nem is megold
hatók. így pl. haditechnikai vagy űrkísérletek, ku
tatási feladatok esetén olcsóbb, veszélytelenebb 
lehet a A számítógéppel összekötött kísérleti 
berendezések különösen alkalmasak erre a célra 
(lásd pl. repülésszimulátor), 
szimulációs nyelv
sz.tech. azon programnyelvek összefoglaló meg
nevezése, amelyek szimuláció-» megvalósításá
ra alkalmasak, esetleg külön erre a célra készül
tek. Ilyen pl. a SIMULA [szimula],
szimulálás
1. utánzás. 2. tettetés (különösen betegségé), 
(lat.)
szimuláns
magát betegnek tettető, (lat.)
szimulátor
sz.tech. műsz. a szimulációt-» megvalósító esz
köz (berendezés és/vagy számítógépes program) 
neve.
szimultán
1. egyidejű. 2. párhuzamosan történő. 3. olyan 
sakkjátszma, amelyben egy mester egyszerre 
több táblán, több játszótárssal játszik, az egyik 
táblától a másikhoz lépve, (lat.)
Szín
mezopotámiai Hold-istennő.
szín
a különböző hullámhosszúságú fények között a 
látás által észlelhető különbség.
szinapszis
idegsejtek, ill. idegsejtek és izomsejtek közötti 
összeköttetés. Nem folytonos, hanem megszakí
tott kapcsolat, kontinuitás. Fajtái: kém.-i ~-», 
elektromos ~ -».
Szindbád
az ar. Ezeregy éjszaka egyik alakja: tengerész, 
aki hét veszélyes útról megtér. Több alkotás sze
replője a világ művészetében. (írod., film stb.)
szindikalizmus
munkásmozgalmi irányzat, amely nem párt, ha
nem radiális szakszervezetek (szindikátusok) ve
zetésével, magasabb bérek kiharcolásával kíván 
a munkások helyzetén változtatni.
szindikátus
1. vállalatok társulása vmely nagy méretű közös 
vállalkozás létrehozására vagy ilyen célra közös 
pénzalap megteremtésére. 2. vmely szakmában 
a forgalom nagy részét ellenőrző vállalatok társu
lása közös beszerzés, értékesítés stb. révén a 
piac monopolizálására-». (gör.) 
szinesztézia
különböző érzékszervekre ható érzetek össze
kapcsolása, pl. „fekete dal”, (gör.)
Szinetár György
(1905-1974) író, filmrendező; 1926-tól Berlinben 
az UFA filmgyárban segédrendező, 1932-től Bu
dapesten újságíró, 1938-tól Párizsban dolgozott 
lapoknak. 1940-től fr. katona; 1941 után hazatért, 
de itt internálták. 1945 után főisk.-i tanár, drama

turg, és sok sikeres film rendezője. Számos re
gény, elbeszélés, színmű írója, verseskötete is 
megjelent.
színkép
(spektrum) összetett sugárzás hullámhosszak 
(vagy frekvenciák) szerinti összetevőire bontásá
val kapott eloszlási függvény. Meghatározására 
a spektrométerek szolgálnak.
színképelemzés
egyes anyagok (elemek, vegyületek) atomjai izzó, 
gerjesztett-» állapotban jellemző hullámhosszú 
sugárzást bocsátanak ki; így a fényforrások (pl. 
távoli égitestek) fényét elemezve következtethe
tünk az azokat alkotó anyagokra, 
szinkretizmus
fn. tkp. egyesítés; különböző vallások vagy más 
gondolati rendszerek egybeolvasztása, ill. az ar
ra irányuló folyamat. Általában a benne résztve
vők vmelyike alávetett szerepet játszik, így a hel
lenizmusban a nem gör. elem. (gör.)
Szinnyei József
(1830-1913) könyvtáros, bibliográfus; Pesten, 
Győrött tanult, 1848 őszén honvédnak állt, s Ko
márom védelmében főhadnagyságig vitte. Ügy
véd, tisztviselő, 1872-től könyvtáros; 1884-től az 
Országos Széchényi Könyvtár hírlaptárának 
megszervezője, vezetője. Bibliográfiai közlemé
nyei, repertórumai és különösen fő műve: Ma
gyar írók élete és munkái (I—XIV., 1890-1914) máig 
becses kézikönyvek, 
szinoptikusok
az Újszövetség-» három evangéliumának-» szer
zője: Máté, Márk és Lukács, akik közös forrás 
alapján, egybehangzóan mondják el Jézus tetteit. 
János viszont nagymértékben független a ~tói. 
(gör.)
színszórás
a fénytörés-» frekvenciától függő változása. Egy 
adott anyag törésmutatója-» függ a hullám frek
venciájától.
szintaktika
-»szintaxis.
szintaxis
mondattan; szócsoportok szerkezetével foglalko
zó tudomány, (gör.)
színtestek
plasztiszok; egyes növényi sejtek citoplazmájá- 
ban-» található, az építőfolyamatokban, ill. a 
raktározásban részt vevő sejtszervek. Közülük
legfontosabbak a fotoszintetizáló zöld---- ».
A virágokban és a termésekben a sárga és pi
ros, ill. a raktározó szervekben színtelen ~ is 
vannak, 
színtévesztés
a férfiak 7-8%-ának, a nők 3-4 ezrelékének ideg
hártyájából hiányoznak vmely alapszín csapjai, 
ezért az ideghártya a színeket csak két alapszín
ből keveri ki, ami tévesztésekhez vezet. Leggya
koribb a piros-zöld ~. A ~ nemhez kötötten örök
lődik.
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szintézis
fn. tkp. összefoglalás. 1. két vagy több elem közös 
rendszerbe foglalása, egyesítése a tudomány
ban. 2. az így kialakult rendszer. 3. a triáda-» elvi 
menetében a lezáró elem. (gör.)
színtisztasági hiba
műsz. a színes képcsövek rossz beállítása vagy 
felmágneseződése (külső mágneses tér) hatásá
ra nem lehet homogén, egyszínű képet létrehozni 
a képernyő teljes felületén. A hibát a képcső ún. 
színtisztasági mágneseinek beállításával, vagy a 
felmágneseződött képcső demagnetizálásával-» 
lehet megszüntetni. Ezeket csak szakembernek 
szabad elvégezni, 
szintvonal
a térképen az azonos tengerszint feletti magassá
gú pontokat összekötő vonal.
szinuszcsomó
a szív önálló ingerületkeltő rendszerének része. 
Embernél a jobb pitvar falában helyezkedik el, és 
a pitvarokat működteti.
színvakság
a szem ideghártyájának csapjai nem működnek, 
csak a pálcikák, ezért az ettől a látáshibától szen
vedők a külvilágot csak fehér és fekete színben, 
ill. ezek átmeneteiben (szürke árnyalatok) látják.
Szinyei Merse Pál
(1845-1920) festőművész; Münchenben, majd Pi- 
lotynál tanult. 1869-ben festett korai képei: Ruha
szárítás, Hinta már egyéni művészi vonásait mu
tatják. Fő művei: Majális, Lilaruhás nő, Pacsirta 
stb. a század végére meghozták a feltétlen elis
merést számára. 1905: a Képzőművészeti Főisk. 
igazgatója, részt vett a MIÉNK-* alapításában, 
külföldi kiállításai is nagy sikert hoztak, 
szipoj
indiai katona a brit gyarmati seregben. Nevük 
akkor vált ismertté, amikor 1857. május 10-én 
Meerutban fellázadtak (állítólag azért, mert pus
kagolyóik gyutacsát a számukra tilos disznózsír
ral kenték be). A lázadást a lakosság elkeseredé
se is szította, s alig lehetett egy év alatt leverni. 
A ~ lázadás miatt átszervezték a brit uralmat: a 
Kelet-indiai Társaságot megszüntették, (ind.) 
szirének
a gör. mondákban félig madár, félig nőalakú ten
geri nimfák, akik csábos énekükkel halálba csalo
gatták a hajóst, aki szigetük mellett hajózott. Az 
argonauták csak úgy menekültek meg, hogy Or
pheusz zenéje szebb volt az övéknél; Odüssze- 
usz hajósai fülét viasszal tömte be, magát pedig 
az árbochoz kötöztette, amikor mellettük hajóz
tak.
Szirmai István
(1906-1969) kommunista harcos; Párizsban, Ko
lozsvárt tanult, s magántisztviselő lett. 1929-től a 
román KP-ban, 1941-től a KMP összekötője, KB 
tagja, a Békepárt titkárságának tagja. 1943-ban 15 
év fegyházra ítélték, de megszökött. 1949-től a 
Rádió vezetője. 1953: koholt vádakkal letartóztat

ták, 1955: rehabilitálták. 1956-tól a MSZMP KB, 
majd PB tagja, az agitprop osztály vezetője volt.
szituáció
helyzet 1. a körülmények, feltételek együttese. 
2. irod. drámai vagy prózai mű alaphelyzete, 
amelyből a bonyodalmak, a drámai konfliktus ki
alakul. (lat.)
szív
fn. automatikusan és ritmusosan működő, izmos 
falú szerv, mely szívó-nyomó pumpához hasonla
tosan nyomáskülönbség keltésével fenntartja a 
testfolyadék áramlását a keringési rendszerben, 
s egyben billentyűivel az áramlás irányát is meg
szabja, 
szivacsok
többsejtű, álszövetes állatokból álló törzs.
szivárványhártya
a pupilla-» nyílását körülvevő, idegekben és si
maizomban gazdag, vékony, hártyaszerű képződ
mény, mely összehúzódása és kitágulása révén 
szabályozza a pupillanyílás nagyságát.
szívbillentyűk
a pitvarok és a kamrák, vmint a kamrák és a 
nagyerek között lévő kötőszövetes lemezek, me
lyek a vér egyirányú áramlását okozzák.
szívinfarktus
a szívizom kisebb-nagyobb területen hevenyen 
jelentkező elhalása, mely úgy jön létre, hogy a 
koszorúér egyik ágában vérrög keletkezik, és el
zárja a vér útját. Rizikófaktorai: öröklött hajlam, 
mozgásszegény életmód, érelmeszesedés, 
egészségtelen táplálkozás, dohányzás, idegfe
szültséggel járó életmód, magas vérnyomás, 
szívizomszövet
egymással összefüggő hálózatot alkotó, haránt
csíkolt izomrostokból álló, a teljes élettartam alatt 
nagy erőkifejtésre képes szövet. Saját ingerképző 
rendszere révén külső inger nélkül is képes rit- 
musos összehúzódásra.
Szkander bég 
->Kasztrióta György, 
szkepticizmus
kételkedés. Gör. fii. irányzat, amely a megisme
rés lehetetlenségét, a róla való lemondást hirdet
te. Tételeit a tíz trópussal-* bizonyította, (gör.)
szkeptikus
szkepticizmust-* valló.
Szkhárosi Morvát András
(16. sz.) a magy. reformátorok első nemzedéké
nek kiváló énekszerzője; eredetileg valószínűleg 
Váradon ferences barát, de már 1542-1549 közt a 
hegyaljai Tállyán protestáns prédikátor. Versei 
az új hit terjesztését, de szociális elvek hirdetését 
is szolgálták: a hűbéri hatalom, a jobbágyság 
elnyomása ellen irányultak. Énekeit Bornemisza 
Péter Énekeskönyve (1582) őrizte meg. 
szkizofrénia
(tévesen néha: sizofrénia) tudathasadás; enyhe 
formája kedélybetegség, súlyos formája elmebaj, 
(gör.)
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Szkülla és Kharübdisz
1. az ókori néphit szerint emberevők lakta szírt és 
hajókat elnyelő örvény a déli Földközi-tengeren. 
A közöttük való elhajózás igen nehéz és veszé
lyes volt. 2. átv. két veszély; aki az egyiket kikerü
li, közel kerül a másikhoz, (gör.)
Szlavónia
a Dráva és a Karszt-hegység közt elterülő, több 
megyéből álló tartomány, amely a középkorban a 
tengermelléki Horvátországgal együtt perszonál- 
unióval-» kapcsolódott Mo.-hoz.
Szlovák Tanácsköztársaság 
Eperjesen, a magy. Vörös Hadsereg által felsza
badított területen kiáltották ki 1919. június 16-án ; 
rövid fennállása mutatta a haladó rendszerek 
közti jó viszony lehetőségét.
Szmolnij
egy forradalom előtti leánynevelő intézet neve 
Leningrádon; az októberi forradalom idején épü
lete a forradalom vezérkarának, élén Leninnek-» 
szolgált főhadiszállásul. Ma a forradalom múzeu
ma működik benne, 
szóbeli végrendelet
örökhagyónak vagyonáról halála esetére történő 
szóban tett rendelkezése. Együttes feltétele, hogy 
az örökhagyó életét fenyegető rendkívüli helyzet
ben legyen, amikor írásbeli végrendeletet nem 
vagy csak jelentékeny nehézséggel tudna alkotni, 
pl. földrengés, árvíz, baleset stb. 
szociáldarwinizmus
kísérlet a Darwin-» által felfedett törvényeknek a 
társadalomra való alkalmazására; a fajok fejlő
désének mozgatóit: az alkalmasabbak túlélését 
és a természetes kiválasztódást tette a társadal
mi jelenségek alapjává.
Szociáldemokrata Párt
az Általános Munkáspárt-» megalakulásakor a ~ 
nevet kívánta felvenni, de a belügyminiszter nem 
engedélyezte. A II. Internacionálé-» megalakulá
sa után, 1890-ben vette fel e nevet a Munkáspárt. 
A ~ ra nagy hatással volt az osztrák ~ (-»auszt- 
romarxizmus), s jobb- és balszárny küzdött benne 
az első világháború előtt és utána is. 1948-ban a 
magy. SZOP egyesült a kommunista párttal. 
Szocialista Internacionále 
-»Internacionálé, II. 
szocialista realizmus
1. tört. : az 1930-as években a SZU-ban kialakított 
művészeti irányzat, amely a 19. sz.-i realizmus 
folytatásaként valósághű, a haladást segítő, köz
érthető alkotásokat követelt irodalomban és kép
zőművészetben. Erőltetett, „pártos” stílusirány
zattá, alkotómódszerré vált. Elvetette az avant
gardista-» irányzatokat. Nálunk fő elméleti képvi
selője és gyakorlati bírálója Lukács György volt.
2. a marxizmus világnézetének hatását közvetítő 
művészeti alkotó módszer.
szocializáció
az ember sajátos egyedfejlődési folyamata, mely

nek során biológiai lényből társadalmi lénnyé is 
válik a közösség, a társadalom hatására.
szocializálás
társadalmi tulajdonba vétel, (lat.)
szociálsoviniszta
azoknak a szociáldemokrata pártoknak köre, 
amelyek az első világháborúban elfogadták saját 
kormányuk érvelését, és csatlakoztak a háborúra 
uszítok, a háborút sokszor szociális érvekkel is 
igazolni próbálók csoportjához. (PL: „A magy. 
munkás magasabb életszínvonalát védi a Kárpá
tokban!”) 
szociográfia
1. emberek csoportjának társadalmi viszonyait, 
életmódját leíró műfaj. 2. ilyen műfajú mű. (lat.- 
gör.)
szociológia
a társadalmi lét tudománya: a társadalmi lét, a 
közösségi élet eredetének, fejlődésének, megva
lósulásának, vmint a társadalmon belüli csopor
tok, osztályok egymáshoz való viszonyának vizs
gálata. (lat.) 
szofista
1. aki pénzért oktatta tanítványait fil.-ra (i. e. 
5. sz.). 2. szofisztikát-» valló, tanító személy.
szofisztika
gör. fii. szkeptikus-», kritikus irányzat, amely az 
embert tette vizsgálódásai középpontjába, (gör.)
szókép
(trópus) irod. a stílust élénkítő eszköz; nem köz
keletű jelentésében használt szó. Két alfaja a 
metafora-» és a metonímia-».
Szókratész
(i. e. 469-399) nagy hatású gör. filozófus; katonai 
és politikai pályáját feladva kizárólag a bölcsé
szeinek szentelte idejét. A legegyszerűbb módon 
élt, s béketűrően viselte felesége, Xantippé há- 
zsártos modorát is. Tanításait Platón foglalta írás
ba. Mivel Athén isteneit nem imádta, az ifjúság 
megrontásával vádolták, s halálra ítélték: kény
szerítették a méregpohár kiürítésére, 
szol állapot
kém. a kolloid-» folyékonyhoz közeli halmazálla
pota.
szolenoid
hengerfelületre csévélt vezető tekercs. Hosszú 
szolenoid belsejében a mágneses tér gyakorlati
lag homogénnek tekinthető.
szolgabíró
eredetileg a vármegye kir.-i szervienseinek-» bí
rája; e hivatal a nemesi vármegye önkormányza
tának kezdete volt, mivel a kir.-i szervienseket, a 
későbbi köznemesség előzményét kivonta a vár
ispán kizárólagos bíráskodása alól. 
szolgálati szerződés (munkavállalási szerződés) 
a munkavállaló a munkaadó vállalata, üzlete, 
gazdasága körében szolgálatok teljesítésére, a 
munkaadó pedig meghatározott ellenérték, mun
kabér fizetésére kötelezi magát.
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alapító Zénón oktatott. Tanítása, hogy a legfőbb 
jó az erény, és az embernek szenvedélyektől s 
csodálkozástól mentesen kell élnie, (gör.)
Sztójay Döme
(1883-1946) altábornagy, miniszterelnök; 1919- 
ben ellenforradalmár, aztán katonai attasé, majd 
a honvédelmi minisztérium oszt. vezetője. 1935- 
től altábornagy, berlini követ. A ném. megszállás 
után, 1944. márciusban miniszterelnök lett. 
A honvédséget a frontra küldte, hitelbe szállított 
a ném.-eknek, s a vidéki zsidóságot deportáltatta. 
Mint háborús bűnöst halálra ítélték, kivégezték. 
Sztolipin, Pjotr Arkadievics 
(1862-1911) orosz államférfi; 1906-ban belügymi
niszter, majd miniszterelnök, aki a forradalmat 
elnyomta: a Duma (törvényhozó gyűlés) feloszla
tása után kivételes állapotot vezetett be. Merény
let áldozata lett.
Sztrabón
(i. e. kb. 64—i. sz. 19) gör. földrajztudós; beutazta 
és Geographica címmel 17 könyvben leírta az 
akkor ismert világot; művének nagy része fenn
maradt (magyarul is megjelent), és becses forrás 
az ókori országok földrajzához, történetéhez, 
sztrájk
(tkp. „csapás”) az ang. munkásmozgalom gya
korlatában kialakult harci módszer: a munkások 
munkabeszüntetéssel kényszerítették ki követe
léseik teljesítését. Egy-egy üzem vagy szakma 
— ját a többi szakma támogatta, szintén ~kal 
vagy anyagilag is (szolidaritás). A II. Internacio- 
nálé-» az általános ~ban a végső politikai fegy
vert látta a tőkés uralommal szemben, (ang.) 
Sztravinszkij, Igor
(1882-1971) orosz zeneszerző; különösen sikere
sek balettekhez és pantomimokhoz írt zenéi. 
A modern zene egyik legtöbbet előadott zene
szerzője.
Sztrókay Kálmán
(1886-1956) fizikus, népszerűsítő író; a Földren
gés! Intézetben, majd a csillagvizsgálóban dolgo
zott, de szívesen írt tudományt ismertető cikkeket, 
könyveket. Szerkesztette az ismeretterjesztő Ifjú 
Technikus c. ifjúsági lapot, és az Irodalom és 
Tudományt. A 30-as évek közepétől számos isme
retterjesztő könyve jelent meg.
Sztüx
folyó a gör. mitológiában, amely elválasztja a 
világot az alvilágtól. Kharón-» révész szállítja át 
rajta azokat a lelkeket, akik megfizetik a vámot, 
a többiek az innenső parton várakoznak.
sztyeppek
Eurázsia füves pusztái.
szubjektív
alanyi, személyes (pl. szemlélet); -»szubjektum.
szubjektív idő
a belső, érzett idő: amikor sok esemény, élmény 
halmozódik, a perc is órának tűnik.
szubjektivista
a nem tárgyi, hanem belső, személyes elemet 
tekintő szemlélet híve. (lat.)

szubjektum
alany. 1. gondolkodás, irodalmi mű, tanulmány 
stb. alanya. 2. a mondat alanya. 3. egy személy, 
szembeállítva a rajta kívüli világgal, (lat.)
szubkontinens
igen nagy területű, természetileg, éghajlatilag és 
lakosságában is elkülönülő része egy kontinens
nek: pl. az Indiai-félsziget (lat.)
szubkritikus
az atomreaktorok működésére használt szakkife
jezés. Szubkritikus állapotban van a reaktor, ha 
a sokszorozási tényező-» kisebb egynél. Ilyenkor 
az energiatermelés exponenciálisan csökken. 
Elegendő idő után a reaktor leáll, 
szublimáció
az a jelenség, amikor szilárd anyag hő hatására 
közvetlenül légnemű halmazállapotba kerül.
szubrutin
sz.tech. a program gyakran ismétlődő részleteit, 
számításait célszerű önállóan, külön megírni, s 
ha szükséges, akkor a program futását ide irá
nyítjuk. Ekkor a programot főprogramnak, az 
önálló, ismétlődő részeket pedig szubrutinnak 
nevezzük. A ~ok lehetnek függvények vagy el
járások, 
szubsztancia
1. gör. fil.: a végső, változatlan létező, amelyhez 
a változó dolgok kapcsolódnak. 2. az újkorban: az 
anyagi világ alapja, az anyag maga. (lat.)
szubsztitúció 
helyettesítés, (lat.)
szubsztrátindukció
az operon-modell-» működését beindító mecha
nizmus. Ha jelen van az a szubsztrát-», amire a 
termelődő enzimnek hatnia kell, kapcsolódik az 
operátorrégiót gátló anyaghoz, megszünteti a 
gátlást, és a strukturgének-» termeltethetik az 
enzimet. A Lac-operonban-» a szubsztrát a tejcu
kor, ennek hatására a strukturgének háromféle 
enzimfehérjét termelnek. Ha elfogy a tejcukor, a 
represszor anyag újra gátolja az operon működé
sét (negatív visszacsatolás), 
szubsztrátok
azok az anyagok, amelyek reakcióit az enzimek-» 
katalizálják.
szubtrópusi öv
meleg-mérsékelt öv ; a szárazföldek nyugati pere
mén mediterrán, a keletin szubtrópusi éghajlat
tal. Az előbbit hosszú, forró, száraz, az utóbbit 
forró és csapadékos nyár jellemzi; lombhullató 
és örökzöld növényvilága és gazdag állatvilága 
van. Belterjes földművelése, kertjei sűrű népessé
get tartanak el. Évi középhőmérséklete 12-20 °C 
közt van; az évi csapadék csak monszunos vidé
ken >700 mm. 
szuggerál
1. vkinek: rábeszél vkit vmire, sugalmaz vmit vki- 
nek. 2. vkit: akaratát ráerőszakolja vkire. (lat.)
szuggesztió
1. lelki befolyásolás, akaratátvitel. 2. sugalmazás, 
javaslat, -»szuggerál.



szuggesztív
mn. sugallatait, szándékait, akaratát elfogadtatni 
tudó, szuggeráló-* hatású.
szukcesszió
egy adott területen a társulások-» időbeni egy
másra következése. Fajtái: szekuláris-----», bioti-
kus ~ —».
szukcesszív approximáció
sz.tech. módszeres közelítéses - iterációs - eljá
rás, amelyen matematikai egyenletrendszerek 
megoldása vagy pl. analóg- digitális átalakítók-» 
működése alapul.
Szulejmán, Nagy
Szolimán (1494-1566) tör. szultán (1520-tól); Belg- 
rád elfoglalása (1521) és a mohácsi győzelem 
(1526) után súlyos feltételeket kényszerített Ve
lencére (1539) és Ausztriára (1547), s elfoglalta 
Budát (1541). Keleten elfoglalta Bagdadot, és vál
tozó szerencsével harcolt a perzsák ellen. Sziget
vár ostroma közben halt meg. Halálával kezdő
dött a Török Birodalom lassú hanyatlása.
Szun Jat-szen
(1866-1925) kínai forradalmár, államférfi; az „ifjú 
Kína" mozgalom egyik vezetője volt, majd kül
földről irányította a forradalmi mozgalmat. Az 
1911-es forradalom után a Dél-kínai Köztársaság 
elnöke (1912), majd az egységes Kína létrehozá
sáért küzdött, s 1916-ban ennek fejévé választot
ták. Országa fejlődését, a pártérdekek háttérbe 
szorítását hirdette. Jó viszonyt alakított ki az 
orosz forradalmárokkal, később a SZU-val. Ma is 
tisztelik emlékét, 
szunniták
a többségi párt az iszlám kettészakadásánál, 
-»Ali. Arábiában és a legtöbb iszlám-» ország
ban a moszlimok-» többsége a ~ közé tartozik.
szuperkritikus
az atomreaktorok működésére használt szakkife
jezés. ~ egy reaktor, ha a sokszorozási ténye
ző-» egynél nagyobb. Ilyenkor az energiaterme
lés exponenciálisan növekszik. Egy magára ha
gyott ~ atomreaktor a hőmérséklet növekedésé
vel egyre erősödő negatív visszacsatolások-» ha
tására magától megszűnik szuperkritikus lenni, 
szupernormális inger
a normálisnál hatékonyabb ingereknek az etoló
giában-» használatos elnevezése. (Pl. az énekes- 
madarak etetési tevékenysége számára ~ a ka
kukkfióka a saját fiókáénál sokkal nagyobb kitátott 
szája.) 
szupernóva
a Napnál nagyobb tömegű csillagok-» fejlődésé
ben az az állapot, amikor már a csillag belsejé
ben elfogyott a fúziós-» fűtőanyag, azaz a fúziók 
sorozata után az elemek eljutottak a legmélyebb 
energiájú állapotba (-»energiavölgy). Ekkor a 
nukleáris úton termelt fény nyomása lecsökken, 
és a csillag gyorsan összehúzódik. A felszabadu
ló gravitációs energia felmelegíti a csillagot, 
amely azután az óriási sugárnyomás miatt szét

robban (~-robbanás). Ez a folyamat mindössze 
néhány hétig tart.
szuperpozíció
-»rezgéseknél két független rezgés egyidejű 
megvalósítása, azaz két rezgés zavartalan össze
tétele. ~ nál a két rezgés kitérései összeadódnak.
szupremácia
1. fölényes vezetés, helyzet. 2. felsőbbrendűség, 
(lat.)
szuverén
1. uralkodó. 2. főhatalom. 3. más országok kormá
nyától független 4. átv. független, öntudatos, (fr.)
szüktürésü fajok
környezeti tényezők-» értékeinek megváltozását 
csak szűk határok között elviselő fajok. (Pl. zá
tonyképző koraitok csak az Egyenlítő környéki 
tengerekben, állandó sókoncentráció és +20 °C 
fölötti vízhőmérséklet mellett élnek.) 
szülés
embernél a terhesség-» végén, a fogamzástól 
számított 280. nap (40. hét) körül lezajló élettani 
folyamat, melynek során a magzat világra jön, 
megszületik. A ~ szakaszai : tágulási szakasz, 
kitolási szakasz, lepényi szakasz. Utóbbiban jön 
a világra a méhlepény, 
születésszabályozás
a fogamzásgátlás-» segítségével a nők a szá
mukra legkedvezőbb időpontban vállalkoznak a 
gyermekáldásra.
szünbiológia
az egyed feletti szerveződési szintekkel foglalko
zó biológiai tudományterület. Két tudományra kü
lönül el: az ökológiára-» és a szünfenobiológiá- 
ra-».
szünetelés
a polgári peres eljárás során a felek erre vonat
kozó kölcsönös megegyezése alapján az eljárás 
szünetel. Négy hónap eltelte előtt csak a felek 
közös kérelmére, ezt követően bármelyik fél ké
relmére a bíróság az eljárást folytatja. Egy év 
szünetelés után a per megszűnik, 
szünfenobiológia
a populációk-» elrendezésének módját és mérté
két leíró tudomány.
szűrés
filtráció; a vesetestecske hajszálérgomolyagába 
vezető arteriola átmérője nagyobb az elvezetőé
nél, ezért a vér megtolul a hajszálérgomolyag- 
ban, nyomása megnő, és belőle fehérjementes 
vérplazma szűrődik ki a vesetestecske tokjának 
üregébe, majd onnan a vesecsatornácskákba jut. 
Az átfolyó vérplazma mintegy 20%-a szűrődik át 
a tokba.
szürkeállomány
a gerinces állatok és az ember központi idegrend
szerének-» idegsejttesteket, magvakat-» és neu
ronhálózatokat-» tartalmazó része.
szürkehályog
idős korban gyakori szembetegség, mely a szem
lencse-» vízháztartási és anyagcserezavara mi
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att alakul ki. A szemlencse elszürkül, és fényát
eresztő képessége csökken.
szürkületi vakság
А-vitamin hiányában a szem nem tud alkalmaz
kodni a világos-sötét átmenethez, mert ideghár
tyája az opszinból nem, vagy csak kis mértékben 
képes a rodopszint-» felépíteni.
szűrő
eszköz, mely egy folyamatba iktatva a bemeneti 
jellemzőknek csak egy részét engedi a kimenetre 
(folyadék^, por~). A ~ az elektronikában egy 
olyan áramkör, amely csak bizonyos frekvencia- 
sávba eső elektromos jeleket enged át, a többit 
kiszűri. Főbb fajtái: aluláteresztő ~, fel ül áteresz
tő ~, sáváteresztő ~, sávzárós ~. 
szürrealizmus
műv. irányzat a 20. sz. eleje óta, amely a valósá
gon túlit és az álomszerűt összeolvasztja a való
ságossal. 1924 óta a legnagyobb hatású avant
gárd irányzat, mert az élet és a művészet teljes 
átalakítására tört.(fr.) 
szűznemzés
a petesejt hímivarsejttel való összeolvadás nélkül 
barázdálódni kezd, és belőle haploid egyed fejlő
dik. A ~ pl. a méheknél és a levéltetveknél fordul 
elő.

T

Tabéry Géza
(1890-1958) erdélyi újságíró, író; Genfben tanult, 
majd A Hét munkatársa lett. A forradalmak alatti 
tevékenységéért börtönt szenvedett. Nagyváradi 
lapok s erdélyi szépirodalmi lapok munkatársa 
volt, egyik alapítója az Erdélyi Helikon irodalmi 
társaságnak. A tízes évektől számos regényt írt. 
A nagyváradi Ady Múzeum vezetője volt. 
tabló
1. arcképekből összeállított képegyüttes: pl. érett
ségi ~. 2. élőkép: vmely festményt vagy irodalmi 
leírást megelevenítő, megfelelő díszletek közt el
helyezkedő jelmezes emberek csoportja. 3. kor
kép : vmely történelmi kor és helyszín jellegzetes
ségeit együtt bemutató leírás, (fr.)
Tábori Pál
(1908-1974) író, ifjúsági regényíró; Berlinben, Bu
dapesten tanult, s újságoknak dolgozott, ifjúsági 
regényeket írt a 30-as években. Már népszerű 
íróként vándorolt ki 1937-ben Angliába; ott lapok
nak, a rádiónak, s Korda Sándor filmvállalatának 
dolgozott. Több magy. irodalmi antológiát, vers- 
gyűjteményt adott ki angolul. Szépirodalmon kí
vül ismeretterjesztő történeti munkákat is írt. 
táboriták
a husziták-» radikális szárnya, akik nevüket köz
pontjukról, Tábor csehországi helységről kapták. 
A ~ harcoltak az egyház hatalma ellen, a társa

dalmi igazságért és a ném. birodalom befolyása 
ellen. Fegyvereseik győzelmeket arattak a biro
dalmi seregek ellen, míg a mérsékelt kelyhesek 
1434-ben ellenük nem fordultak. Ettől kezdve 
mozgalmuk hanyatlott, 
tabu
vallási képzet 1. szentelt vagy elátkozott dolog, 
személy, hely. 2. tiltott élelem, érinthetetlen sze
mély vagy tárgy, (polinéziai)
tabula rasa
üres (viasz) táblácska, melyre nem írtak 1. gór. fii. 
az emberi lélek azelőtt, hogy a külvilágból benyo
másokat szerez. 2. átv. tiszta helyzet, (lat.)
Tacitus, Publius Cornelius
[-USZ -usz kor-ne-li-usz] (i. sz. kb. 55—118) római 
államférfi, történetíró; consul (97) s proconsul 
(112-113) volt, hírnevét azonban történeti írásai
nak köszönheti : ezekben a számára közeli múltat, 
a korai császárkort mutatta be mint az erkölcs 
hanyatlásának korát. Szűkszavú mondásai, találó 
kijelentései az utókor ítéletét erősen befolyásol
ták.
Tadzs Mahal
gyönyörű arányú és kivitelű fehér márvány épít
mény az indiai Ágra város mellett: kupolájával 
együtt 75 m magas. Eredetileg Dzsehan sah épít
tette síremlékként maga és kedvenc felesége: 
Mumtaz Mahal (megh. 1629) részére.
Tagányi Károly
(1858-1924) történész, levéltáros; Budapesten ta
nult, utána 1879-ben az Országos Levéltárhoz ke
rült, s ott dolgozott 40 évig. Számos levéltári pub
likáció mellett fő érdeme a magy. társadalomtör
ténet korszerű, adatszerű feltárása. Feldolgozta 
a magy. földközösség történetét, az Árpád-kori 
társadalomtörténetet. Szerkesztette a Magyar 
Gazdaságtörténelmi Szemlét 1894-1901 közt. 
Tagore, Rabindranath
(1861-1941) indiai költő; a hagyományos hindu 
költészet modorában írt költeményei fordításban 
hatottak a világra. Néhány kötetének címe; Nö
vekvő hold (1922), Áldozati ének (1920). Angol 
lovagi címet kapott (1915), melyről később lemon
dott. Mo.-on is járt. 
tágtürésü fajok
a környezeti tényezők-» értékeinek megváltozá
sát tág határok között elviselő fajok. (Pl. vándor
patkány, feketerigó, széncinege.)
Taiping-lázadás
1850-ben tört ki; a kereszténység homályos esz
mei hatását is hordozó kínai mozgalom az uralko
dó dinasztia ellen. Az évekig tartó, több tarto
mányt érintő lázadást végül európai segítséggel 
1864-ben verték le. (kín.) 
tájékozódás
frz. az égtájak meghatározása; iránytű hiányában 
délben a saját árnyékunk, éjjel a Sarkcsillag irá
nya mutatja az északi irányt.
tájékozódó viselkedés
az állatok térbeli helyével vagy helyzetével kap
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csolatos létfenntartási viselkedési-» formák. Leg
egyszerűbb formája a taxis-». Bonyolultabb for
mái az irányok megkülönböztetése (rovarok), a 
tárgyak megjegyzéséhez kötött tájékozódás (mé
hek) vagy a kibocsátott jelzések visszaverődésé
ből való helymegállapítás (denevérek), 
tájfun
romboló, 50-100 m átmérőjű szélörvény, amelyet 
általában heves eső kísér; a Csendes-óceán kö
zepén, az Egyenlítő körül keletkezik aug. és okt. 
között, és lassan észak-nyugat felé mozogva Ja
pán és Kína partjaiig juthat el. 
tajga
a boreális-» öv jellegzetes erdeje: tűlevelű fák 
alkotják.
Tajgetosz
magas hegység Spárta mellett; az életképtelen
nek ítélt csecsemőket erre tették ki a spártaiak, 
hogy a vadak martalékaivá legyenek.
tájolás
a térkép északi irányának a tájékozódás-» által 
meghatározott északi irányba való beforgatása.
tájvédelmi körzet
természetvédelmi egység, melynek célja az illető 
táj jellemző sajátosságainak, természetes alkotó
elemeinek megőrzése. Hazánkban 28 ~ van. 
(1988-as adat.) Közülük a legismertebbek: Tiha
nyi ~, Badacsonyi ~, Mártélyi ~, Soproni ~, 
Hollókői ~, Gemenci ~, Pilisi ~, Őrségi ~ stb. 
Takács Károly
(1910-1976) pisztolylövő világ- (1939) és olimpiai 
(1948, 1952) bajnok, sokszoros helyezett, 25-szö- 
rös válogatott. Mint hivatásos honvédaltiszt kez
dett versenyezni; miután baleset miatt jobbkeze 
megcsonkult, balkézzel tanult meg lőni, s így 
nyert bajnokságokat. Többszörös országos baj
nok volt. Az aktív sportolás után mint oktató szol
gálta a sportágat, 
takarékbetétszerződés
ennek alapján a pénzintézet köteles a betevőtől 
takarékbetétkönyv vagy más okmány ellenében 
pénzt átvenni és annak összegét a szerződés 
szerint visszafizetni, illetőleg kamatot vagy nye
reményt fizetni.
Takáts Sándor
(1860-1932) piarista, művelődéstörténész, levél
táros; Budapesten tanult, 1886-ban szentelték 
pappá, Nyitrán majd Budapesten tanított, később 
levéltárosként dolgozott. A 16-17. sz. levéltári 
anyagát kutatva rengeteg művelődéstörténeti ér
dekességet tárt fel, s ezeket népszerű könyvek
ben is feldolgozta. Adatai megbízhatóak, nézeteit 
már saját korában is vitatták, 
talaj
a földfelszín legfelső, termőképes rétege, mely 
fiz.-i, kém.-i és biol.-i mállással-» jön létre.
talajerózió
-»talajpusztulás.
talajpusztulás
a talaj elhordódása az alapkőzetről a víz és a szél

hatására, legtöbbször az emberi beavatkozást 
követően.
talajszennyeződés
a talaj-» termőképességének nagymértékű csök
kenése szennyező anyagok (műtrágya, rovarirtó 
szerek, olaj, benzin stb.) hatására. A ~ következ
ménye a talajlakó élőlények pusztulása és a hu
muszképződés csökkenése, megszűnése, 
találás jog
ha valaki feltehetően más tulajdonába lévő dolgot 
talál, és annak tulajdonjogára igényt tart, meg
szerzi a tulajdonjogot, ha a dolog a személyi 
tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozik, és a 
találó mindent megtett, hogy a dolgot a tulajdono
sa visszakaphassa, de a tulajdonos a találástól 
számított egy éven belül a dologért nem jelentke
zett. Nem szerez tulajdonjogot a találó, ha a dol
got hivatali, vállalati vagy más épületben, továb
bá közforgalmú közlekedési eszközön találta, 
találmány 
-»szabadalom, 
talamusz
látótelep, köztiagyrészlet, az érzőingerületek át
kapcsoló állomása.
talentum
görögösen talanton. 1. 25 kg körüli súlyegység az 
ókorban. Igen nagy összegeket ~ súlyú ezüstben 
adtak meg. 2. átv. tehetség, képesség, (lat.)
tallér
eredetileg a nyugat-csehországi, ezüstbányáiról 
híres Joachimstalban vert nagy ezüstpénz. (Joa- 
chimstaler = Taler.) 1552-ben verték először 
Mo.-on 25,78 g tiszta ezüsttartalommal, 100 dé
nár-» értékben; ez később vmelyest csökkent. 
Talleyrand, Charles Maurice Périgord 
[sari morisz perigor] (1754-1838) fr. államférfi ; 
mint püspök a forradalom oldalára állt, s ezért 
kiközösítették (1791), majd királypártiság gyanúja 
miatt háttérbe került. 1797-1799-ben, majd a csá
szárság alatt külügyminiszter volt, de Napóleon 
bukása idején a kir.-ság egyik híve, s újra külügy
miniszter 1830-ig. Lajos Fülöpöt képviselte Lon
donban, 
támadáspont 
-»koncentrált erő 
támadó magatartás
a ragadozó állatok zsákmányszerző magatartá
sa.
Tamás
(1200-1268) spalatói főesperes; két ízben Mo.-on 
járt követségben, s ekkor nyert értesüléseit Dal
máciáról és Horvátországról szóló krónikájában 
felhasználta. Műve a tatárjárás korának fontos 
forrása.
Tamási Áron
(1897-1966) író; székely földműves családból 
származott, Kolozsvárt tanult, tisztviselő, 1923- 
1926 közt New Yorkban, majd Kolozsvárt élt. 
A 20-as évektől jelentek meg elbeszélései, regé
nyei, amelyek hazai sikerük után idegen nyelve
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ken is megjelentek. A székelység és a szegény 
nép életét, furfangos nyelvét emelte irodalmi 
rangra, s a különböző népek egyetértéséért is 
küzdött. (Ábel a rengetegben, Ábel az országban, 
Ábel Amerikában 1932-1934). 
támasztó szövetek
szilárd, rugalmas sejtközötti állományú szövetek. 
A ~ fajtái: gerinchúrszövet (chordaszövet), 
csontszövet-*, porcszövet-».
Tamerlán
-»Timur.
Tammúz
a mezopotámiai Istár-» istennő szerelmese; Istár 
segítségével halálából is feltámadt.
Táncsics Mihály
Stancsics (1799-1884) publicista, politikus; job
bágyfiúként tanítóképzőt végzett, jogot tanult. 
Nyelvészeti munkákat, tankönyveket írt, majd a 
reformkori eszményeket népszerűsítette. Röpira- 
tokat nyomatott külföldön, ezért bebörtönözték; 
az 1848-as forradalom szabadította ki. A forrada
lom bukása után halálra ítélték; egy veremben 
bujkált évekig. A szocializmus első hazai hirdető
je volt. 
tangenciális
érintőleges; a kör kerületét egy pontban érintő 
egyenes, (lat.)
Tangl Harald
(1900-1971) fiziológus; Budapesten tanult, az Ál
latélettani és Takarmányozási Állomás munkatár
saként, majd 1946-tól igazgatójaként dolgozott. 
1960-tól az Állattenyésztési Kutatóintézet igazga
tója volt. Kutatásai a takarmányozás élettanát, a 
hormonok és a vitaminok hatását fogták át, emel
lett a Búvár c. lap szerkesztőbizottságának elnö
ke, a Biológiai Társaság egyik vezetője volt. 
Tangl Károly
(1869-1940) fizikus; Budapesten tanult, Eötvös 
Loránd tanársegédje lett, s potenciállal, mágnes- 
séggel, kapilláris jelenségekkel foglalkozott. 
1903-tól Kolozsvárt, 1917-től a budapesti Műegye
temen, 1921-től Eötvös Loránd utódaként az egy.- 
en volt professzor. Kezdeményezte a kozmikus 
sugárzások kutatását. A Mathematikai és Fizikai 
Társulat alelnöke volt.
Tannenberg
helység a régi Kelet-Poroszországban ; az első 
világháború elején, 1914. augusztus 23-31. közt a 
~ nél vívott csatában a ném. hadak vereséget 
mértek a cári csapatokra, -»mazuri tavak.
Tannhäuser
[-hajzer] legendás 13. sz.-i délnémet „Minnesän
ger” (énekes-költő), aki a thüringiai erdőben Ve
nus istennővel élt együtt. Legendájából Richard 
Wagner operát írt.
Tantalosz
a gór. mitológiában lűdiai király, aki az isteneket 
lakomára hívta, s azon saját fia húsát tálalta fel 
nekik - kiváncsi volt, vajon csakugyan mindentu- 
dók-e. Az istenek nem ettek e lakomából; ~ bün

tetése az lett, hogy nyakig vízben szomjazott, s ha 
inni akart, a víz elhúzódott - gyümölcsök hajoltak 
föléje, de ha enni akart, arrébb húzódtak.
tantaluszi kínok
-»Tantalosz.
tanú
rendőri, ügyészi, bírósági eljárásban tények bizo
nyítására kihallgatandó személy
tanulás
új ismeretek, cselekvések, magatartások, visel
kedések elsajátításának a folyamata. Fajtái: be
vésődés-», habituáció-», szenzitív magatartás-», 
feltételes reflex-», operáns ~ -*, belátásos ~ -».
tanult magatartásformák
az állatok és az ember személyes tapasztalat- 
szerzése alapján kialakult viselkedések; -»tanu
lás.
Tanuszapa
Thonuzoba (10. sz.) besenyő vezér, Taksony feje
delem idejében telepedett be az országba; a To
rn aj nemzetség őse. Az Anonymusnál őrzött ha
gyomány szerint pogány maradt, és pogányként 
is temették el az abádi révnél, 
taoizmus
a taohoz, vagyis világszellemhez való alkalmaz
kodás tana. A tao érvényesülését akadályozza a 
kapzsiság, az uralomvágy és az érzékiség ; le kell 
tehát mondani a vágyakról és a cselekvésről, 
hogy a ~ hathasson a világon. A ~ papjai mági
kus szertartásokkal segítik a tao megismerését. 
Vő. konfucianizmus-». 
tápanyagok
a tápláléknak a szervezet számára felhasználha
tó anyagai. Az állatok és az ember tápanyagai: 
fehérjék, szénhidrátok, lipidek, víz, ásványi sók, 
vitaminok.
táplálékhálózat
a táplálékláncok-» összekapcsolódásával kiala
kuló hálózat. A különböző táplálékláncokat általá
ban a harmadlagos fogyasztók-», a csúcsragado
zók fűzik hálózattá.
tápláléklánc
populációk-» közötti lineáris táplálkozási kapcso
latsor. Fajtái: növényevő ~ -», parazita ~ -», kor- 
hadékevő ~ ->.
táplálékpiramis
-»ökológiai piramis.
táplálkozás
az anyagcsere-» életjelenségét megvalósító élet
működések-» egyike, a szervezet számára fontos 
építő- és energiaszolgáltató anyagok, az ún. táp
anyagok felvétele, a sejtanyagcsere számára va
ló előkészítése és a felesleges anyagok eltávolí
tása.
táplálkozási viselkedés
az állatok megfelelő mennyiségű és minőségű 
táplálkozásra irányuló létfenntartási viselkedé
si-» formái. A legfontosabb fajtái : táplálékkere
sés, zsákmányszerző magatartás, támadó maga
tartás-».
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Tarcsay Vilmos
(1901-1944) százados: mint hivatásos tiszt 1940- 
ben a nagyváradi huszárezred parancsnoka volt, 
de nyugdíjazását kérte, mert nem akart a ném. 
érdekekért harcolni, A nyilas puccs: 1944. okt. 15. 
után Nagy Jenő ezredes bevőnta az ellenállás 
katonai bizottságába. Lakásán tartóztatták le a 
tiszteket, akik a felkelés részleteit tárgyalták; őt 
is halálra ítélték és kivégezték, 
tárgynyelv
sz.tech. az.a programnyelv, amelyre egy másik (a 
forrás-) nyelven megírt programot lefordítunk. Ezt 
a műveletet általában szintén egy, a számítógé
pen futtatott program - a fordítóprogram - végzi. 
Pl. assembly-* forrásnyelv esetén a fordítóprog
ram az assembler-*, míg a tárgynyelv maga a 
gépi kód. 
tárgytávolság
az optikai középpont-* és a tárgy optikai tengely
re eső pontjának távolsága.
Tarkovszkij, Andrej Arszenyevics 
(1932-1987) szovjet filmrendező; filmjei (Iván 
gyermekkora, 1962, Andrej Rubljov, 1966; Solaris, 
1972) világszerte nagy sikert arattak, 
tárolás
az -»energia, -»anyag, ill. -»információ „raktáro
zása". Amikor az igény és a szolgáltatás pillanat
nyi értékei nem egyenlők, akkor az egyenletes, 
zavarmentes működéshez szükség van a keletke
zés és a fölhasználás közötti ~ ra. Anyagtároló pl. 
a raktár, a víztorony. Energiatároló pl. az akkumu
látor, a melegvíztárolók. Információtároló pl. a 
mágneses tér, a kép, a szobor.
Tarquinius, Lucius Superbus 
(= kevély) [-USZ -usz szuperbusz] Róma utolsó 
kir.-a (ur. i. e. 534-510); zsarnokként uralkodott, 
nagy építkezések fűződnek nevéhez, 
társadalmi mobilitás
társadalmi rétegek, csoportok helyének, életvite
lének, megbecsülésének változása a társadalom 
fejlődése során ; pl. Mo.-on 1945 után egy-két évti
zed alatt a szegény- és középparasztság jelentős 
része a szakmunkások és értelmiségiek közé so
rolódott, s százezrek társadalmi helye, életmódja 
változott; ez a ~ ugyanakkor harmadára csök
kentette a mezőgazdasági keresők számát, 
társasház
természetben megosztott, több lakrészből álló 
ház, melynek megosztott részei önállóan telek- 
könyvezhetók, forgalomképesek, megterhelhe
tők, örökölhetők.
társas viselkedés
a társulási hajlamú állatok közös magatartásfor
mái. Fajtái: rangsor-», távolságtartás-», agresz- 
szió-», territoriális viselkedés-».
tarsolylemez
címerpajzs alakú, sokszor ezüstből készült, vagy 
ezüstözött, domborított díszű lemez, amelynek 
eredeti rendeltetése az volt, hogy az acélt, kovát,

taplót, tűt, más kisebb használati tárgyakat tartal
mazó tarsolyt védje. Jellegzetesen magy. tárgy.
társulások
azonos élőhelyen élő növény- vagy állatpopulá
ciók-». Fajtái: növény~-», állat~-».
társulások fajgazdagsága
jellemző sajátosság, mely azt mutatja, hogy hány
féle faj populációi alkotják a társulást. A pionír 
társulások-**fajokban szegények, a zárótársulá
sok-* fajgazdagok. A trópusoktól a sarkok felé 
haladva a ~ csökken, 
társulások sokfélesége 
-»diverzitás, 
tartalékalap
a társaságok bevételeiből és jövedelméből évről 
évre félretett összeg, amelyből az alaptőke sérel
me nélkül fedezhetők a rendkívüli kiadások és 
veszteségek.
Tartarosz
a gór. mitológiában a Föld felszíne alatt elterülő 
mély üreg, amely alulról úgy fogja körül a Földet, 
mint felülről az égbolt, s amelyben az alvilág - a 
holtak világa terül el.
tartási szerződés
az egyik fél írásban kötött szerződés alapján köte
les a másik felet megfelelően eltartani (gondozás, 
gyógyíttatás, ápolás, eltemettetés), a jogosult pe
dig tartása fejében a tulajdonában lévő ingatlanát 
a kötelezettre átruházni, 
tartós izomösszehúzódás
rángások részleges vagy teljes összeolvadásából 
adódó izomműködés, mely úgy jön létre, hogy az 
ingerek gyors egymásutánban érik az izmot, ezál
tal megnő az izom összehúzódásának ideje és 
mértéke.
Tas
(?-948 után) Jutas fia, Árpád unokája; utódjáról 
nem tudunk.
Tasman, Abel Janssen
[taz-janzen] (kb. 1602-1659) kiváló holland hajós 
és felfedező; 1639 és 1644 közt három útján a 
Csendes-óceán sok szigetét ő fedezte fel, köztük 
a később róla elnevezett Tasmániát, valamint Új- 
Zéland déli szigetét.
Tasner Antal
(1808-1861) ügyvéd; Pozsonyban, Pesten tanult, 
ügyvédi vizsgát tett, s 1833 novemberétől Széche
nyi István titkára, később bizalmas munkatársa 
volt. 1840-től a Lánchíd Társaság titkára volt, s 
részt vett Széchenyi más egyesületi és vállalati 
kezdeményezéseiben is. Őrá bízta Széchenyi év
tizedekig vezetett naplóját, amelyből a bizalmas 
bejegyzéseket el is távolította.
Tasso, Torquato
[tasszo] (1544-1595) itáliai költő; a ferrarai udvar
ban töltött néhány év után bejárta Itáliát. Fő műve 
a Megszabadított Jeruzsálem (1575) a keresztes 
háborúk korában játszódó eposz, amely azonban 
az antik mitológia kellékeit is felhasználja. Több
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elbeszélő költeményt, tragédiát írt; „koszorús 
költő” lett (1569).
tasztatúra
műsz. billentyűzet.
Taté, Henry Sir
[téjt szőr] (1819-1899) ang. cukormágnás; a sü
vegcukor (több kilós, kúp alakú, finomított cukor) 
feltalálásából és gyártásából szerzett vagyonát 
kulturális létesítmények, többek közt a később 
nevét viselő Tate Gallery (képtár) alapítására for
dította. Ez utóbbiból lett a mai londoni Nemzeti 
Galéria.
Taurinus István
Stieröchsel [stírökszel] (1490-1519) morva erede
tű gyulafehérvári kanonok, humanista, aki mint 
kortárs öt énekben lat. nyelven megírta és 1519- 
ben Bécsben kiadta a Dózsa-felkelés történetét.
távbeszélő
feltalálója: az amerikai Bell, Alexander Graham 
[elökszendö grehem] (1847-1922), 1876-ban.
távíró
elektromos, feltalálója: az amerikai Morse, Sá
muel-» [morsz szemjuel] (1791-1872) 1844-ben.
távollátás
a szemgolyó tengelye rövidebb a kelleténél, vagy 
a szaruhártya törőképessége kisebb az átlagos
nál, így a fénysugarak még találkozásuk előtt el
érik az ideghártyát-».
távolságtartás
egy geometriai transzformációnak az a tulajdon
sága, hogy a képpontok távolsága megegyezik az 
eredeti pontok távolságával.
taxis
inger által kiváltott és irányított helyváltoztató 
mozgás. Jellemző pl bizonyos egysejtű növé
nyekre és az állatokra. Az állatoknál öröklött ma
gatartásforma-».
Taylor, Brook
[téjlor brúk] (1685-1731) angol matematikus. 
A függvények hatványsorba való fejtésére formu
lát fedezett fel, mely ma is az ő nevét viseli. Rezgő 
hurok elméletével is foglalkozott.
t. c.
„teljes című”; olyanok neve elé írták 1945 előtt, 
akiknek társadalmi címét nem ismerték, hogy sér
tődésre okot ne adjanak neki. Levélborítékokra, 
a név helye elé, sokszor eleve odanyomtatták: „T. 
c., Tekintetes, Nagyságos, Méltóságos”, így a ~ 
lassan azok „címe” lett, akiket a „tekintetes” cím
zés sem illetett meg. 
teachware
[tícsvör] sz.tech. oktatásban alkalmazott ismeret- 
anyagok, programok, adatbázisok gyűjteménye.
teátrális
1. színpadias, színpadra alkalmazható. 2. szí- 
nészkedő, megjátszott, kitárulkozó, (gór.)
teatralizmus
„színházközpontú" expresszionista színházi irány
zat, amely elvont játékkal, díszletekkel hívja fel a

figyelmet a teátrális dráma sajátos, sűrített gon
dolatvilágára. (gör.)
technika
(gör. tekhé = ügyesség, mesterség, művészet)) 
az ókorban jelentette mindazt, amivel az ember 
környezetét alakítani, változtatni tudta. A ~ akkor 
kezdődött, amikor az ember (őse) eszközfejlesz
tési folyamat eredményeként napjainkra az em
bert összefüggő rendszerként veszi körül a maga 
alkotta világ, a „mesterséges természet": a ~i 
környezet. A művelt ember ismeri és ésszerűen 
felhasználja a környezetét (amely három, egy
mással szorosan összefüggő, természeti, társa
dalmi és technikai környezetként ismerhető meg), 
technológia
az állapotváltoztatás módszere, amellyel egy 
(kezdeti) állapotból az ember számára kedve
zőbb állapotba lehet eljutni; módszerek, eljárá
sok összessége, amelyek segítségével tudatos, 
rendszeres átalakítás útján alap- és nyersanya
gokból termékeket állítanak elő, vagy a már előál
lított, használatba állított termékek állapotmegó
vását végzik, 
téglatest
téglalap alapú egyenes hasáb.
teheráni konferencia
Sztálin, Roosevelt és Churchill személyes talál
kozója 1943. november 28-december 1. közt, a 
kairói konferencia-»’ után. A ~ n megállapodtak a 
második front megnyitásában, a háborús bűnö
sök felelősségre vonásában és a közös harcban 
a fasizmus teljes megsemmisítéséig, 
tehetetlenségi nyomaték
merev test forgatással szemben mutatott tehetet
lenségének mértéke. Kiszámításához osszuk fel 
gondolatban a merev testet tömegpontokra. Egy 
tömegpont ~a a tömegpont tömege és a forgás- 
tengelytől való távolsága négyzetének szorzata. 
A merev test ~ pedig a tömegpontjai tehetetlen
ségi nyomatékainak összege. Egy adott test tehe
tetlenségi nyomatéke különböző forgástenge
lyekre más és más. 
tehetetlenség törvénye 
-»Newton-törvények 
Teilhard de Chardin, Pierre 
[tejár dö sarden pier] (1881-1955) fr. jezsuita teo
lógus, ősrégész; régészként részt vett a pekingi 
ősember maradványainak feltárásában ; megkí
sérelte a fejlődéselméletet a teológiai dogmákkal 
egyeztetni. Tanításait az egyház nem fogadta el, 
s őneki a tanítást is megtiltotta, de nem közösítet
te ki.
tejcukormérgezés
az ember recesszíven öröklődő betegsége, a cse
csemő nem tudja feldolgozni az anyatej cukortar
talmát.
tejelválasztást serkentő hormon
az emlősállatokban és az emberben a hipofízis 
elülső lebenyének hormonja. Növeli az emlő mi
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agyállományát, megindítja a tejképződést a ter
hesség végén. Hat a sárgatest progeszteronelvá- 
lasztására, és serkenti az ivadékgondozás! ösz
tönt. Hímekben is elválasztódik, hatása ismeret
len. (Laktotrop hormon - LTH.)
Tejútrendszer
(Galaktika) a Naprendszert magábafoglaló gala
xis-*. Nevét az égbolton szabadszemmel látható, 
halványan fénylő, elmosódott határú, ködszerű 
sávról kapta. A ~ távcsővel nézve nagyszámú 
csillagra-* bomlik. Csillagainak nagyrésze egyet
len lapos, korong alakú térrészben helyezkedik 
el. A Naprendszer 220 km/s-os sebességgel ke
ring a ~ középpontja körül, s attól kb. 30 000 fény
év távolságra van. 
tekercs
műsz. a csatlakozó elektromos hálózat energiáját 
mágneses energiává (ill. fordítva) átalakító és a 
mágneses energiát tároló eszköz, az elektromos 
induktivitás-* leggyakoribb megvalósítási formá
ja. Többféle gyakorlati kivitele is ismert pl. : ferrit- 
magos, légmagos, toroid, szolenoid stb. Főbb jel
lemzői: induktivitása, jósági tényezője (vesztesé
gei), méretadatai.
Teles Ede
(1872-1948) szobrászművész; Bécsben tanult, s 
korábban épületdiszítő szobrokat és síremlékeket 
mintázott. Későbbi köztéri emlékszobrai közül ki
emelkedik a Kallós Ödönnel együtt készített bu
dapesti Vörösmarty-szoborcsoport, a kecskeméti 
Kossuth-szobor, a millenniumi emlékmű két 
szobra. Plaketteket is mintázott.
TELECOM
[telekom] műsz. a Nemzetközi Távközlési Egye
sület (ITU) által négyévente megrendezett távköz
lési világkiállítás neve.
TELEDATA
műsz. a párbeszédes videotex-* hazánkban el- 
terjedten használt megnevezése.
telefakszimile
sz.tech. telefax-*.
telefax
távmásoló berendezés, amelyen bármilyen fotó, 
rajz vagy írás továbbítható. A nyilvános postai 
~hálózatokat a fejlett országokban az 1980-as 
évek közepén alakították ki. Segítségével egy író
géppapírnál nem nagyobb kép másolatát továb
bíthatjuk telefonvonalon egy másik előfizetőhöz. 
telefon
azoknak a technikai eszközöknek összefoglaló 
neve, amelyek az emberi hangképző- és hangér
zékelő szervek teljesítőképességét jóval megha
ladó, nagy távolságú hangátvitelt tesznek lehető
vé két adott pont között, részben analóg, részben 
(napjainkban) digitális eljárások segítségével, az 
elektromos áram vagy az elektromágneses hullá
mok mint jelhordozók fölhasználásával. A gya
korlatban is jól használható ~ra A. G. Bell 1876- 
ban kapott szabadalmat.

Teleki Blanka
gr. (1806-1862) a magy. nőnevelés úttörője; kül
földön festészetet, Ferenczynél szobrászatot ta
nult, de Brunszvik Teréz nyomán a nőneveléssel 
kezdett foglalkozni. 1846-ban középfokú nőnevelő 
iskolát állított fel Pesten, kiváló tanárokkal. 1848- 
ban az intézet feloszlott, s ~ honvédeket ápolt, 
majd menekülteket rejtegetett. Ezért 10 év várfog
ságra ítélték. 1857-ben szabadult.
Teleki József
gr. (1790-1855) erdélyi kormányzó, történetíró; 
Kolozsvárt és Pesten tanult, 1810-től a Helytartó- 
tanácsnál szolgált. A kir. tábla bírája, főispán, 
kancelláriai tanácsos, 1842-től Erdély kormányzó
ja volt, de közben a ref. egyházkerület főgondno
ka, az Akadémia elnöke is volt. Dolgozott a Hu
nyadiak kora Mo.-on c. négykötetes monográfián. 
25 000 kötetes könyvtárát az Akadémiára hagyta. 
Teleki László
gr. (1811-1861) függetlenségi politikus. Pesten, 
Berlinben tanult; 1843-től a főrendiházi ellenzék 
radikális vezére, 1844: a Védegylet elnöke. 1848- 
ban balról bírálta Batthyány kormányát. A magy. 
kormány párizsi követe; a forradalom bukása 
után Kossuth munkatársa. 1860-ban Szászor
szágban elfogták s kiadták Ausztriának; szaba
don bocsátva a határozati párt vezére lett. Főbe
lőtte magát. Kegyenc (1841) c. szomorújátákát 
Illyés Gyula átköltötte, s sikerrel játszották magy. < 
színpadokon.
Teleki Mihály
gr. (1634-1690) erdélyi kancellár; II. Rákóczi 
György, majd Kemény János híve, a családi va
gyon megalapozója. Az országgyűlés nevében 
tiltakozott a vasvári béke (1664) ellen. A Wesselé- 
nyi-összeesküvés Erdélybe menekült bujdosóit 
támogatta, de míg vezérük, Thököly a szultánhoz 
fordult, ~ Bécs felé tájékozódott. 1686 után azon
ban Erdély önállóságát nem tudta elérni.
Teleki Pál
gr. (1879-1941) miniszterelnök; Budapesten ta
nult, gyakornok, majd képviselő, a Földrajzi Inté
zet igazgatója, a Turáni Társaság elnöke. 1919- 
ben az ellenforradalom egyik vezetője, 1920-ban 
külügyminiszter, majd miniszterelnök 1921-ig. Is
mert földrajztudós, a magy. cserkészmozgalom 
vezetője. 1939: újra miniszterelnök. A Jugoszlá
via elleni ném.-magy. tervek miatt öngyilkos lett. 
Teleki Sámuel
gr. (1845-1916) földrajzi felfedező; Göttingenben, 
Berlinben tanult. 1886-ban Kelet-Afrikába utazott, 
ott megmászta a Kilimandzsárót, majd a Kenya- 
hegységet, felfedezte a két nagy sós tavat, ame
lyet Rudolfról és Stefániáról nevezett el, valamint 
a Rudolf-tó déli partján a kísérőjéről, Höhner La
josról elnevezett vulkánt. 1889-ben tért haza. 
Teleki Sándor
gr. (1821-1892) honvéd ezredes; külföldön utazva 
Liszt Ferenccel bejárta Olaszországot. Összeba
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rátkozott Petőfivel, akinek költői kastélyát is köl
csönadta. A szabadságharcban Bem seregében 
ezredes; a világosi fegyverletétel után megszö
kött a fogságból: in effigie-» felakasztották. Egy 
ideig Victor Hugo társaságában élt, részt vett az 
ol. függetlenségi harcokban.'1867 után megírta 
emlékezéseit, 
telekkönyv
külön hivatalban vezetett nyilvántartás az ingatla
nokról-»-. Nyilvántartják az ingatlanok pontos he
lyét és. nagyságát, a tulajdonost, az esetleges • 
terheket: jelzálogkölcsönöket-».
Télemakhosz
a trójai mondakörben Odüsszeusz és Pénelopé 
fia; távollévő apját kereste, majd hazatérve segí-. 
tett anyja hívatlan kérőinek megölésében.
telematika
sz.tech. az informatika egyik ága, az új informáci
ótovábbítási eljárások gyűjtőneve. Ezek a szol
gáltatások: teletext-», telefax-», videotex-».
teleológia
célelvűség. 1. az a felfogás, hogy a természet 
célszerű rendszer, amelyet egy teremtő tervsze
rű tevékenysége hozott létre. 2. általában az a 
felületes felfogás, hogy a cél eszméje megelőzi 
kivitelezését, ezért az eszme az elsődleges, 
(gör.) 
teleptest
a telepes növények-» szerveződési módja; a tér 
három irányában osztódó vezérsejt lényegében 
egymáshoz hasonló utódsejtjei együtt maradnak, 
de nem alkotnak szöveteket-». Egyes zöldmosza- 
tok-», vörösmoszatok-», barnamoszatok-», gom
bák-», mohák-», 
település
az emberek lakó- és munkahelyéül szolgáló tár
sadalmi képződmény; van magányos (pl. tanya) 
és csoportos (-»város, -»falu) -».
teleszoftver
műsz. a teletext-» vagy a videotex-» egyik szol
gáltatása, melynek lényege számítógépprogra
mok, adatok továbbítása a meglévő információs 
csatornákon keresztül. Szerepet kaphat a távok
tatásban is. 
teletext
a -»telex korszerűbb, gyorsabb módozata. A ~ 
és a hagyományos telexhálózat között megfelelő 
átalakítókkal teremtenek kapcsolatot.
telex
speciális írógép, amely képes telefonvonalon egy 
másik ~ nek gépelt dokumentumokat továbbítani. 
A továbbítandó szöveget lyukszalagra is lehet 
rögzíteni.
Téli Palota
a cárok óriási palotája Leningrádban, a Néva fo
lyó partján; 1917 novemberében az ideiglenes 
polgári kormány tagjai húzódtak meg benne, s 
ostroma, elfoglalása jelezte az okt. forr. győzel
mét.

telítetlen oldat
az adott hőmérsékleten az adott anyagból képes 
még feloldani bizonyos mennyiséget; -»telített 
oldat.
telített gőz
az a gőzkoncentráció, amellyel egy folyadék zárt 
térben egyensúlyt tart. Ilyenkor időegységenként 
ugyanannyi molekula lép ki a folyadékból a gáz
térbe, mint amennyi a gáztérből lecsapódik a fo
lyadékba. -»tenzió. 
telített oldat
olyan oldat, amely az adott hőmérsékleten, az 
adott anyagból nem tud többet feloldani, —»oldha
tóság.
telített szénhidrogének 
-»szénhidrogének, 
teljes átalakulás
posztembrionális fejlődési mód, amelynél a peté
ből lárva, a lárvából báb alakul, és csak ebből 
fejlődik ki a kifejlett állat. (Bogarak, lepkék.)
teljes indukció
ha A(n) jelöl egy természetes számokra vonatko
zó állítást, akkor ezt teljes indukcióval a követke
zőképp bizonyíthatjuk: igazoljuk, hogy az állítás 
0-ra igaz, azaz A(0) igaz, továbbá megmutatjuk, 
hogy ha az állítás n-re igaz, azaz A(n) fennáll, 
akkor ebből következik, hogy az állítás n + 1-re is 
igaz, tehát A(n + 1) fennáll. Ebből következik, 
hogy az állítás minden n természetes számra 
igaz.
teljesítmény
valamely erő teljesítményén az erő által végzett 
-»munka és a munkavégzés idejének hányadosát 
értjük.
teljes négyzetté alakítás
egy másodfokú függvényt megadó kifejezés azo
nos átalakítása úgy, hogy a kifejezés a változó 
egy elsőfokú kifejezésének négyzete és egy ál
landó összegeként álljon elő:

+ c — ——, ahol a>0.
4a

teljes szelekció
a letális—» géneket tartalmazó egyedek kiküszö- 
bölődése a populációból-». Domináns letális gé
nek esetén már az első utódnemzedékben (FJ. 
Recesszív letális gének esetén hosszan tartó fo
lyamat, mert a heterozigóta hordozók továbbörö
kíthetik a recesszív alléit, 
teljes visszaverődés
ha egy hullámnyaláb egy nagyobb törésmutató
jú-» közegből egy kisebb törésmutatójú közeg 
határfelületére a hatászögnél-» nagyobb szög
ben érkezik, akkor nem jut át a ritkább közegbe, 
hanem a felületről teljes egészében visszaverő
dik.
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telkes jobbágy
jobbágy, aki a földesúr birtokához tartozó egész 
vagy töredék jobbágytelken gazdálkodik, s ennek 
arányában fizeti a jobbágytelek terheit s az adó
kat, ill. végzi a vele járó robotot-*. A vidékenként 
változó nagyságú telekhez járult a közlegelő, az 
erdő használatának joga is. 
telki szolgalom 
-►szolgalmi jog.
Teli Vilmos
(Wilhelm) a svájci függetlenségi harcok legendás 
hőse, mesteríjász. A legenda szerint 1307-ben 
nem akart a Habsburg-uralkodót képviselő zsar
nok Gessler kitűzött kalapjának tisztelegni, ezért 
fia fejéről kellett lelőnie egy almát. Ez sikerült is; 
később azonban a nép élére állt, megölte a zsar
nokot, és a svájci kantonok szabaddá lettek, 
téma
1. beszéd, írás alapgondolata, tárgya. 2. zenemű 
alapeszméje.
tematikus 
téma-* szerinti.
Temesvári Pelbárt
(kb. 1455-1504) ferences szónok, író; Krakkóban 
tanult, 1483-ban Budán tanított teológiát, Eszter
gomban, majd újra Budán működött. Latin nyelvű 
szentbeszédgyűjteményei, amelyek ferences hit
szónokok számára készültek, híressé tették nevét 
Európa-szerte, számos kiadást megértek. Teoló
giai hagyománytisztelet és szociális érzékenység 
jellemezte őket: ostorozta a hatalmasokat. 
Tempé
völgy Thesszáliában; források s patak dús nö
vényzettel ajándékozta meg a kopár táj közepet
te. Az ókorban különösen Apollónnal-* hozták 
kapcsolatba, s innen eredeztették a babért, ame
lyet Apollón viselt, ill. ajándékozott, 
temperamentum
1. hőmérséklet. 2. átv. (heves) vérmérséklet; 
~os: heves vérmérsékletű, (lat.)
templáriusok
templomos lovagok, -*templomos rend.
templomgazdaság
főleg Mezopotámiában játszott fontos szerepet. 
A város főistenének, esetleg más isteneknek a 
temploma is nagy földeket birtokolt, s az isten 
nevében papsága irányította a gazdaságot. Eb
ben a földművelésen kívül a kézművesség és a 
kereskedelem is jelentős volt. A ~ az egész gaz
daság szervezetének fontos elemeként játszott 
szerepet, 
templomos rend
templáriusok; lovagrend, amelyet a Szentföldön 
alapítottak a zarándokok védelmére (1118). 1291- 
ben az elfoglalt Szentföldről Ciprus szigetére te
lepedtek át, azonban igen nagy vagyonnal rendel
keztek Franciaországban is. IV. Fülöpfr. kir. 1307- 
ben elfogatta, és súlyos bűnökkel vádolta őket; 
1312-ben a pápa a rendet végleg feloszlatta.

tempó
ütem; irod. mű pergése, a fordulatok gyakorisá
ga. (ol.)
tendál
ige: tart valami felé. (lat.)
tendencia
fn 1. hajlam egy meghatározott irányba való moz
gásra. 2. általában hajlam, (lat.)
tengely
átv. két hatalom közti kapcsolat közös (rendsze
rint külpolitikai) célok megvalósítására; ilyen 
kapcsolat szerződésben rögzítése. (A 20-as évek
ben Róma-Bécs ~, Hitler hatalomrajutása után, 
a háború előkészítése idején Berlin-Róma ~, 
1936). -»háromszög, 
tengelyes tükrözés 
-»tükrözés.
tengeralattjáró-háború
1. az első világháborúban a ném. hadvezetőség 
abban a meggyőződésben volt, hogy ~ megindí
tásával elvághatja ellenfeleit az Amerikából jövő 
utánpótlástól, ezért 1917. február 1-jén meghir
dették a korlátlan ~t. Ez belekényszerítette az 
Egyesült Államokat a háborúba. 2. Hasonló meg
fontolásból Hitler a második világháborúban is 
folytatta a ~t, ezúttal is kudarccal, 
tengeráramlás
állandó irányú tengeri vízmozgás; okai: a tenge
rek szint-, hőmérséklet- és nyomáskülönbségei, 
a Föld tengelyforgása s az állandó szelek nyomá
sa. A ~ok általában zárt körök, hideg- és meleg 
ággal (pl. Golf-áram), 
tengeri mérföld
hajózási hosszmérték; az ang. ~ = 1855 m.
tengerjárás
a dagály és az apály szabályos váltakozása a 
világtengereken. A Hold s kisebb mértékben a 
Nap tömegvonzása okozza (újholdkor és holdtöl
tekor a kettő egybeesik, s erősíti egymást: szökő
ár). A magasvíz és a mélyvíz közötti szintkülönb
ség a dagálymagasság, amely helyenként más
más. Minden 24 óra 50' alatt két dagály, két apály 
jelentkezik, 
tengerrengés
földrengés, amelynek epicentruma-* az óceán 
feneke alatt van. Az általa keltett óriási hullámok 
óránként 150-200 km sebességgel zúdulnak a tá
voli partokra is, s a 8-10 m-es tengerár szörnyű 
pusztítást végezhet, 
tengerszint feletti magasság 
a földfelszín különböző pontjainak magassága a 
tenger közepes vízszintjétől, mint 0-tól mérve. 
Nálunk a Balti-tenger közepes szintje a kiindulási 
szint; a Velencei-hegységben, Nadap községnél 
van a hazai szintezési alappont, amelyhez a ma
gasságokat viszonyítják.
Teng Hsziao-ping
(sz. 1904) kínai kommunista államférfi ; a kínai KP 
egyik vezetőjeként Mao Ce-tung halála után a
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reform tervének fő képviselője, Kína modernizá
lásának vezetője lett. 1989-ben azonban a KB 
többségével együtt véresen leverette a reformo
kért tüntető diákokat, majd utána lemondott tiszt
ségei nagy részéről, 
tenor
1. a legmagasabb férfi énekhang; ilyen hangú 
énekes. 2. az alt és a basszus közötti szólam, ill. 
ilyen hangolás, (ol.)
tenyészőcsúcs
a gyökerek ->és a hajtás-» csúcsán elhelyezkedő 
osztódószövet, mely bőrszövetet, alapszövetet és 
szállítószövetet hoz létre, ezzel gyarapítja a gyö
keret és a hajtást.
tenyésztő reaktor
atomreaktor-», amely az energiatermelés mel
lett, az egyébként hasznosíthatatlan urán-238-ból 
energiatermelésre alkalmas plutónium-239 izo
tópot állít elő. A ~ aktív zónája-» magas száza
lékban dúsított nukleáris fűtőanyagot tartalmaz; 
ezt nagyméretű, sok urán-238-at tartalmazó el
rendezés veszi körül, amelyben a neutronok be
fogódnak, és a keletkezett urán-239-es izotóp két 
ß-bomläs-» után plutónium-239-cé alakul. A ma
gas hőmérsékletű aktív zónát folyékony fémmel 
(többnyire nátriummal) lehet csak hűteni. Az elő
állított plutónium atomfegyver készítésére is al
kalmas, 
tenzió
a telített gőz-» nyomása. Erősen függ a hőmér
séklettől.
teoretikus
rendszeres és elvont, elméleti megközelítési 
módszer (-» teória)
teória
vmely kérdésre vonatkozó megállapítások és té
telek rendszeres és módszeres, elvont kifejtése, 
(gör.)
tercier
-»harmadidőszak.
tercier konzumensek
-»harmadlagos fogyasztók.
tercier kör
-»atomerőmű.
tercina
háromsoros versszak, amely rímeivel a követke
ző ~hoz kapcsolódik. Rímképlete: aba bcb cdc 
stb. (ol.)
Terentius, Publius Afer
[-ciusz -usz] (i. e. kb. 195-kb. 159) római vígjáték
író; a lat. vígjáték-irodalom egyik legnagyobb 
képviselője. Afrikai származású rabszolga volt, 
de felszabadulása után nagy tekintélyt élvezett: 
Scipio Africanus baráti köréhez tartozott.
Teréz, Szt.
(1515-1582) sp. szerzetesnő; 20 évesen lépett be 
a karmelita rendbe, amelynek később rendfőnöke 
és megreformálója lett. Önéletrajzot s több misz
tikus, aszketikus tanulmányt írt. 1622-ben avatták 
szentté.

térfogat
testekre jellemző mennyiség, amely első közelí
tésben azt jelenti, hány egységkockából lehet a 
testet felépíteni (gondoljunk pl. 1 cm vagy 1 mm 
élű kockákra). Pontosabb fogalmát csak az analí
zis eszközeivel lehet tisztázni, 
térfogati erő
kiterjedt testre ható olyan erő, amely a test teljes 
térfogatában a test minden pontjára hat. Ilyen pl. 
a gravitációs erő.
térfogati hőtágulási együttható
-»hőtágulás
térfogati munka
egy termodinamikai rendszerben az állandó kül
ső nyomás térfogat-változtató munkája, amely 
- 1-szer a nyomás és a térfogatváltozás szorzata. 
A negatív előjel azt jelenti, hogy a munkát külső 
erő végzi, 
térhálós polimer
olyan polimer-», amelynek szénláncait térbeli kö
tések kapcsolják össze, így gyakorlatilag teljes 
tömege egyetlen óriásmolekulát alkothat.
terhelési tilalom
-»elidegenítési tilalom.
terhelt
akivel szemben a büntető eljárást folytatják. 
A nyomozás során gyanúsított, a bírósági eljárás
ban vádlott, a büntetés jogerős kiszabása után 
elítélt.
terhesség
vemhesség; az emlősök nőstényeiben a magzat 
kihordásának időszaka, embernél a fogamzástól 
a szülésig terjedő kb. 280 nap, azaz 9 naptári vagy 
10 holdhónap, mely alatt a magzat olyan fejlődési 
fokot ér el, hogy megszületése után alkalmas 
önálló életre, 
térítői öv
a Rák- és a Baktérítő táján elhelyezkedő, többnyi
re száraz éghajlatú öv. Csapadéka <250 mm; 
ezért területe félsivatagi-sivatagi. Vízfolyásai alig 
vannak, élővilága szegényes; oázisain-» földmű
velés, félsivatagos vidékein nomád-» állatte
nyésztés folyik, 
térizomer 
-»enantiomerek. 
terjedési sebesség
-»hullámmozgásnál egy adott fázis terjedésének 
sebessége. -»Harmonikus hullámnál a -»hullám
hossz és a -»periódusidő hányadosa határozza 
meg.
térkép
a földgömb vagy egy része és annak fokhálózata 
síkon ábrázolva. A gömbfelület pontjait geomet
riai úton vagy számítások révén vetítik a síkra; a 
különböző vetületek más-más módon torzítanak. 
Tartalmuk szerint topográfiai, földrajzi és temati
kus ~eket különböztetünk meg; -»méretarány, 
térlátás
a két nagyagyfélteke látóközpontjaiban külön- 
külön alakul ki egy-egy, a bal féltekében kicsit
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jobbról, a jobb féltekében kicsit balról nézett kép.
A féltekék haránt összeköttetései segítségével a 
két egyidőben keletkező, kissé eltérő irányból 
szemlélt kép térhatású képként észlelődik.
termelési viszonyok
tkp. a társadalmi viszonyok rendszere, amelybe 
az emberek termelő tevékenységük során tényle
gesen lépnek. A termelési viszonyokban egyfajta 
munkamegosztás-» rejlik. A termelési viszonyok 
sokszor tulajdonviszonyokban testesülnek meg, 
pl. a hűbéri viszony a földesúr földtulajdonában 
s a jobbágynak a tulajdonból kizárt voltában, 
termelőerők
magukban foglalják 1. a termelőeszközöket-». 
2. a velük dolgozó embert különböző mértékű 
szakismeretével, tapasztalatával és szorgalmá
val.
termelőeszközök
magukban foglalják 1. a munkaeszközöket: mind
azokat a dolgokat, amelyek segítségével az em
ber a munka tárgyára hat, így szerszámokat, 
technikát stb. 2. a munka tárgyait: mindazt, amire 
az emberi munkatevékenység irányul. E tárgyak 
vagy közvetlenül származnak a természetből, 
vagy már korábban valamiképpen feldolgozták 
azokat. A munka tárgyai közé tartozik a termé
keny talaj, a halban-vadban gazdag vidék, a 
gyűjthető bogyó, gyümölcs, a feldolgozható fa stb. 
termelő szervezetek
producensek, az autotróf-» élőlények, tehát a fo
toszintetizáló növények és kemoszintetizáló bak
tériumok. Alapvető jelentőségűek, mert a heterot- 
róf élőlények-» az általuk létrehozott szerves ve- 
gyületekből élnek, 
termés
a magvak védelmét és elterjesztését szolgáló 
reproduktív szerv a hajtásos-száras növényeknél.
termésképzés
a kettős megtermékenyítést követően a megter
mékenyített petesejtből csíra, a megtermékenyí
tett vegetatív magból tápszövet, az embriózsákot 
körülvevő magrügyburokból maghéj fejlődik. 
A termő fala pedig termésfallá alakul. Termés = 
mag (csíra + tápszövet + maghéj) + termésfal. 
Minden egyes mag képződését kettős megtermé
kenyítés előzi meg. 
természetes populációk
a fajok természeti körülmények között élő szapo
rodási közösségei. A ~ között egyedek cserélőd
nek, bennük mutációk-» keletkeznek, és olykor 
nem valósulhat meg az egyedek szabad párvá
lasztása. A változó környezet a ~ egyes tagjai
nak kedvez, másoknak viszont nem. Az egyedek 
rátermettség! különbségei a ~ génállományának 
átformálódásához vezetnek, 
természetes szám
így nevezzük a pozitív egész számokat és a 0-t.
természetes szaporodás
egy közösségben az élve születések s a halálozá

sok számának különbsége; ha az negatív, akkor 
természetes fogyásról beszélünk.
természetes szelekció
a létért való küzdelemben-» a legrátermettebbek, 
a legalkalmasabbak fennmaradása és a kevésbé 
rátermettek, a nem megfelelők háttérbe szorulá
sa, ill. kiküszöbölése. A ~ alapvető evolúciós 
tényező, mert hatására átformálódik a populá
ciók-» génállománya, 
természetfilozófusok
gör. tudósok, akik a természet összefüggéseit 
kutatták. A legnevezetesebbek: Milétoszi Thalész 
(kb. i. e. 624-547), Anaximandrosz (kb. i. e. 610- 
546), Anaximenész (i. e. 585-525), Püthagorasz 
(i. e. 580-500), Hérakleitosz (kb. i. e. 530-470), 
Anaxagorász (kb. i. e. 500-428), Démokritosz (kb. 
i. e. 460-370) a fizika és a matematika alapjait 
rakták le, egészen az atomelméletig, 
természetjog
a természet rendjéből kikövetkeztethető párhuza
mok az emberi viszonylatokra; a felvilágosodás 
a ~ bői vezette le az emberek egyenlőségét, sza
badságra való jogát - a katolikus ~ viszont ép
pen az egyenlőtlenséget vezeti le a ~ ból, közvet
ve Isten akaratából, 
természetvédelem
a környezetvédelem-» részterülete, a kulturális 
és tudományos szempontból kiemelkedő jelentő
ségű természeti értékek (földtani képződmények, 
növények és növénycsoportok, vadon tenyésző 
állatfajok, területek és tájrészek) védelme, meg
őrzése és meghatározott célú fenntartása. Csak 
kiemelt fontosságú területekre korlátozódik, de itt 
teljes környezetvédelmet valósít meg. 
természetvédelmi terület
kisebb területű természetvédelmi egység, ame
lyen különös védelemre szoruló biológiai vagy 
geológiai érték található. Pl. hazánkban: bátorli
geti ősláp, vértesszőlősi előembertelep, zirci ar
borétum, Pál-völgyi cseppkőbarlang stb. 
termikus neutronok
lassú neutronok, amelyek környezetükkel hőmér
sékleti egyensúlyban vannak, s így energiájuk a 
termikus energia nagyságrendjébe esik. A ~ na
gyobb valószínűséggel hoznak létre atommag
reakciót, mint a gyors neutronok, feltéve, hogy az 
adott atommagreakció energetikailag egyáltalán 
lehetséges. A gyors neutronokat könnyű atomma
gokkal történő ütközéssel lehet termikus energiá
júra lassítani (-»moderátor), 
terminális oxidáció
a biológiai oxidáció-» második szakasza, mely
nek lényege, hogy a citromsavciklusban keletke
zett hidrogén a folyamatba belépő légzési oxigén
nel vízzé alakul. A ~ elektronszállító rendszeré
ben ADP-ből—» ATP-» keletkezik, 
termisztor
műsz. hőmérséklet-változás hatására elektromos 
ellenállását jelentősen megváltoztató alkatrész.
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Számtalan kiviteli formája ismert, de hőmérsék
letfüggés alapján csak kétféle lehet: amelyik el
lenállását a hőmérséklet növekedésével csök
kenti (NTK), s amelyik ugyanekkor növeli (PTK). 
Főbb jellemzői : 20 °C-on mért ellenállása, hőmér
sékletfüggése, 
termodinamika
a fizika hőjelenségekkel foglalkozó területe, 
(gör.)
termodinamika fő tételei
a termodinamikai jelenségek legáltalánosabb tu
lajdonságait foglalják össze. I. (Energiamegma
radás törvénye). A test belső energiájának-» nö
vekedése egyenlő a testtel hő és munka formájá
ban közölt energiák összegével. II. Hő magától 
csak melegebb helyről hidegebbre mehet át. 
Másképp megfogalmazva: a rendszer entrópiá
ja-» a benne lejátszódó megfordíthatatlan folya
matok révén és a környezetből felvett hő követ
keztében változik meg. Zárt rendszer-» entrópiá
ja nem csökkenhet. Ili. Az abszolút zérus fokhoz 
való közeledésnél az anyagok fajhője zérushoz 
tart, s ezért akármilyen kis energia hatására az 
anyag hőmérséklete sokat változik. Tehát az ab
szolút zérus fok nem érhető el (hőmérséklet-»), 
termodinamikai potenciálok 
a termodinamikai rendszer egyensúlyi állapotát 
szélső értékével jellemző mennyiség. A ~at an
nak megfelelően kell kiválasztani, hogy a rend
szer milyen módon áll kölcsönhatásban a környe
zetével. Hőszigetelt rendszer esetén egyensúly
ban az entrópia-» maximális. Állandó hőmérsék
leten lévő rendszerben a szabadenergia-*, állan
dó nyomáson az entalpia-*, állandó hőmérsékle
ten és nyomáson pedig a szabadentalpia-» mini
muma jellemzi az egyensúlyt, 
termokémia
a vegyi folyamatokkal járó hőváltozásokat leíró 
tudományág.
termonukleáris reakció
-»fúzió.
termoreceptorok
hőingereket felfogó és ingerületté alakító recep
torok-».
termő
növényi ivarszerv, női ivarlevelekből kialakult 
embriózsák kezdeményt (kezdeményeket; mak- 
rospóra) létrehozó virágrészlet, a növény csíra és 
magképzésének színhelye. A — bői alakul ki a 
termés. Részei: magház, bibeszál, bibe. 
Terpszükhoré 
-»múzsák, 
terrakotta
tkp. „kiégetett föld” 1. fn. vörösesbarna színű, 
mázatlan égetett agyag s ebből készült tárgyak. 
2. mn. égetett agyagból való; égetettagyag színű, 
(ol.)
terra sigillata
[szigilláta] fn. tkp. „benyomott mintákkal díszített 
agyagedény” : művészi, mintás, mélyvörös cse

répedény fajta, amely eredetileg itáliai volt, ké
sőbb máshol is készült, (lat.)
territoriális viselkedés
területvédő magatartás, a territórium (felségterü
let) birtokbavétele, elhatárolása és védelme.
territórium
felségterület, mely a fajtársakkal szembeni ver
sengés elkerülését szolgálja.
Tersánszky Józsi Jenő
(1888-1969) író; festőnek, jogásznak készült, de 
1910-től írásainak élt. A Nyugat köréhez tartozott. 
Először merészen háborúellenes írásai keltettek 
feltűnést. A húszas évektől pikareszk regénycik
lusán, a Kakukk Marcin dolgozott. A negyvenes 
évektől már nagyon olvasott író. Minden műfaj
ban, az irodalmi emlékezésekben is a magy. pró
za legjobbjai közt volt.
Tertullianus
[-usz] (i. sz. kb. 150-kb. 230) észak-afrikai szár
mazású ókeresztény szerző; a keresztény hit vé
delmében írt művei nagy műveltségű és eredeti 
gondolkodású egyházatyát mutatnak.
területi sebesség
egy pontszerű test esetén egy adott pontra vonat
koztatott területi sebesség a pontból a testig mu
tató vektor által időegység alatt súrolt terület. 
(-»Kepler-törvények).
területtartás
egy geometriai transzformációnak az a tulajdon
sága, hogy tetszőleges képalakzat területe meg
egyezik az eredeti alakzat területével.
területvédő magatartás
-»territoriális viselkedés.
tervezési szerződés
a vállalkozó műszaki-gazdasági tervezőmunka 
elvégzését, a megrendelő pedig annak átvételét 
és díj fizetését vállalja. A felek a tervezőmunka 
fokozatos szolgáltatásában is megállapodhatnak.
tervgazdálkodás
gazd. rendszer, amelyben nem a kereslet és kíná
lat, vagyis a piac, hanem a központilag kidolgo
zott, rendszerint évekre érvényes terv határozza 
meg a gazd. tevékenységet. A ~ alkalmas hábo
rús időkben, ellátási nehézségek közt biztosítani 
a gazdaság működését, vmint egyes gazd. ágak, 
vagy az egész gazdaság központilag előirányzott 
gyors fejlesztését irányítani. A piac kikapcsolása 
azonban torzító hatású.
Tessedik Sámuel
(1742-1820) evangélikus lelkész, pedagógus, me
zőgazdász; Pozsonyban, Debrecenben és ném. 
egyetemeken tanult, majd lelkész 1767-től Szar
vason. „Szorgalmatossági iskolájában” tangaz
daságot szervezett, s a parasztifjakat jobb gaz
dálkodásra oktatta; a szikes talajok javításától a 
lucerna termesztéséig újításokat vezetett be, ku
takat fúratott stb. A keszthelyi Georgikon-» elnö
ke volt. 
testáló
végrendelkező; -»testamentum, (lat.)
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testamentum
tkp. tanúsítás. 1. végrendelet, végrendelkezés.
2. meghagyás vő. pl. Újtestamentum, (lat.)
testen kívüli emésztés
a pókok vagy a legyek különleges emésztési mód
ja. Pl. a pókoknál a foglyul ejtett áldozat mirigyvá
ladékkal való megbénítása, emésztése, majd a 
megemésztődött tápanyagok felszívása a tápcsa
tornába. A ~ csak kiegészítője a bélcsatorna 
emésztőműködésének, 
testüregesek
szövetes állatok, szervezetükben kialakult a má
sodlagos testüreg-». Fajtái : összájúak-», újszá
júak-» (férgek-», ízeltlábúak-», puhatestűek-», 
tüskésbőrűek-», előgerinchúrosok-», fejgerinc- 
húrosok-», gerincesek-»), 
testüreg nélküliek
szövetes állatok, szervezetükben a másodlagos 
testüreg-» még nem alakult ki (csalánozók-»).
teszt
1. próba, kísérlet, vizsgálat. 2. vizsgamódszer: a 
kérdésre előre megadott válaszok közötti válasz
tással kell felelni (egyikük jó, a többi hibás).
3. áru-.: árucikkek alkalmassági, minőségi vizs
gálata (ang.)
tesztoszteron
a méhlepényes emlősök és az ember heréjének 
hormonja, mely a nemi jellegek-» kialakításában 
jelentős.
tetánia
kórkép, mely akkor alakul ki, amikor a mellék
pajzsmirigy parathormon-» termelése kevés, 
ezáltal lecsökken a vér és a szövetközti folyadék 
kalciumszintje, ezért heves izomgörcsök lépnek 
fel.
tetanuszos izomösszehúzódás
tartós izomösszehúzódás.
Tétény
Töhötöm (9-10. sz.) a Pest megyét megszálló 
Maglód nemzetség őse, a hagyomány szerint a 
honfoglaló vezérek egyike, Horka vezér apja.
Téthüsz
a gór. mitológiában Nereisz lánya Peleusszal 
kötött házasságának lakodalmi népe közé hajítot
ta a Viszály istennője, Erisz-» az aranyalmát e 
felirattal : „A legszebbnek” ; az ezt követő vetélke
dés vezetett végül a trójai háborúhoz. — fia volt 
Akhilleusz-», 
tetraéder
háromszög alapú gúla, más néven háromoldalú 
gúla.
tetralógia
négy könyvből álló mű. (gör.)
tetrarcha
egy tartomány negyedén uralkodó személy az 
ókorban, (gör.)
Tettamanti Béla
(1884-1959) pedagógus; Budapesten tanult, 1912- 
től a makói főgimnáziumban tanított. Két éves 
bécsi tanulmány után 1928-ban bölcsészdoktor,

1932-ben a neveléstudomány magántanára Sze
geden, majd egyetemi tanár. 1945 után profesz- 
szor, majd az Akadémia pedagógiai bizottságá
nak elnöke. Makói éveitől fogva sok kitűnő tehet
ségnek, így József Attilának is pártfogója volt. 
Teuton lovagrend 
-»Német lovagrend.
Tevan Andor
(1889-1955) a modern magy. nyomdászat és 
könyvkiadás kiváló képviselője; a bécsi grafikai 
főiskolán tanult, 1910-ben hazatérve átvette a kis 
családi békéscsabai nyomdát, s művészi műheiy- 
lyé tette. A filléres Tevan-könyvtár kötetei mellett 
gyűjtőknek készült bibliofil sorozatot is megjelen
tetett. 1945-től, a deportálásból visszatérve nyom
dája államosítása után állami kiadóknál dolgo
zott, 
tézis
tétel. 1. tudományos tétel, amely bizonyításra 
szorul. 2. alapfeltevés, (gör.)
tézisregény
többnyire kalandregény, amelynek hősei változa
tos életük és kalandjaik révén a szerző vmely 
eleve kifejtett tézisét-» igazolják vagy cáfolják; 
ilyen pl. Voltaire Candide-ja [kandid].
Thackeray, William Makepeace 
[szköri uiljem mejkpisz] (1811-1863) ang. író; új
ságok, magazinok számára írt kisebb cikkek és 
útleírások után fő műve a Hiúság vására c. társa
dalmi regénye (1848) hozta meg számára a világ
hírt. A mű hangvétele ironikus; a társadalmi élet 
fő mozgatórugójának a hiúságot tartja.
Thais
1. athéni kurtizán, aki Nagy Sándort elkísérte had
járataira; szellemes társalgását dicsérték a kor
társak. 2. Anatole France regényhősnője. (Thaïs)
Thaleia
Thália -»múzsák.
Thalész
(i. e. 6247-548?) korai görög tudós, matematikus, 
csillagász és kereskedő. Milétoszban született. 
Az „eleai iskola” első ismert képviselője. Számos 
geometriai tételt bizonyított. ~ tétele: a félkörben 
az átmérő fölé rajzolt kerületi szög derékszög. Az 
i. e. 585. május 28-án bekövetkezett napfogyatko
zást előre megjósolta.
Thália Társaság
Bánóczi László, Benedek Marcell, Hevesi Sándor 
és Lukács György alapította társaság, amely a 
modern színházkultúrát kívánta meghonosítani. 
1904-ben alakult.
Thallóczy Lajos
(1856-1916) történész, kormányzó; Budapesten 
tanult, majd levéltáros, szerkesztő, a bécsi közös 
pénzügy levéltárának igazgatója, majd pénzügy
minisztériumi osztályfőnök, végül a megszállott 
Szerbia polgári kormányzója (1915). Gazdag élet
művében levéltári kiadványok, tanulmányok, mo
nográfiák szerepelnek, sok közülük délszláv kap
csolatainkról.
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Thaly Kálmán
(1839-1909) történész, politikus; Pesten tanult, 
majd újságíró, tanár, minisztériumi tisztviselő; 
függetlenségi képviselő volt. Mint történész főleg 
a kuruc korral foglalkozott; sok levéltári és más 
adatot hozott nyilvánosságra. Szemlélete azon
ban romantikus, „kuruckodó” volt. Az általa publi
kált kuruc versek egy része (köztük igen szépek), 
mint utólag kiderült, saját műve volt.
Thanatosz
a gör. mitológiában a Halál istene, akit ikertestvé
rével, az Álommal együtt szoktak ábrázolni.
Than Mór
(1828-1899) festő; jogot végzett, közben Barabás 
Miklósnál festeni is tanult Pesten, A szabadság- 
harc alatt Görgey tábori festője, utána még külföl
dön is tanult. Mint történelmi festmények mestere 
tűnt fel, de a portréfestészetben s a vallási tárgyú 
képekben is maradandót alkotott. Freskókat is 
festett, így a Vigadó és az Opera falára.
Themisz
a gör. mitológiában Uranosz-» és Gaia-» lánya, 
titán, aki az isteni rend és törvények betartásán 
őrködött, s kíméletlenül üldözte mások jogainak 
csorbítóit.
Themisztoklész
(i. e. 519-449) athéni államférfi és hadvezér; Xer- 
xész közeledő támadásának hírére nagy hajóha
dat építtetett, s amikor a perzsa sereg közeledett, 
rábeszélte az athénieket városuk elhagyására. 
Szalamiszi tengeri győzelme (480) után tekintélye 
tovább nőtt; amikor azonban később az athéniek 
száműzték, a perzsa udvarban keresett menedé
ket.
Theoderik, Nagy
(455-526) a keleti gótok kir.-a; valószínűleg a Du
nántúlon (talán Fenékpusztán) született. 489-ben 
népe élén betört Itáliába, 493-ban legyőzte a ger
mán Odoakar itáliai kir. seregét, és haláláig ural
kodott Itálián. Sírja Ravennában látható. Támo
gatta az itáliai művészetet és irodalmat. 
Theodora
(508-547) bizánci császárné; mutatványos, majd 
kurtizán volt, amikor Justinianus megismerte, fe
leségül vette, és a trónra kerülése után császár
nőnek nyilvánította. Igen nagy befolyása, de sok 
ellenfele is volt.
Theophrasztosz
(i. e. 373-288) ókori görög tudós, a botanika (nö
vénytan) megalapítója. Művében mintegy 500 ad
dig megismert növényfajt írt le és rendszerezett.
Theotokopuli, Domeniko
-»El Greco.
Thészeusz
a gör. mitológia egyik hérosza, Athén városának 
mondai alapítója. A Minotaurosz-» megölésével 
megszabadította népét az évenkénti emberadó
tól.
Thomson-féle atommodell
-» első tudományos igényű atommodell. Eszerint

az atomot egyenletes sűrűségű, nagy tömegű po
zitív töltésfelhő alkotja, amelyben kis tömegű 
pontszerű elektronok helyezkednek el. Az atom 
össztöltése zérus. Az elektronokat harmonikus 
erő-» tartja egyensúlyban. Thomson a harmoni
kus rezgéssel magyarázta az atomok fénykibo
csátását. A vonalas színképet azonban nem lehe
tett ezzel értelmezni. Véglegesen a Rutherford- 
kísérlet-» döntötte meg.
Thomson, Joseph John
(1856-1940) ang. fizikus. Főbb munkái: 1. Mozgó 
töltések elektrodinamikája. 2. Első megfigyelés a 
relativisztikus tömegnövekedésre. 3. Az elektron 
felfedezése. 4. Az izotópok létének kimutatása.
Thomson-képlet
rezgőkör-» saját frekvenciájának reciproka 2n- 
szer az induktivitás és a kapacitás négyzetgyöké
nek szorzata.
Thonuzoba
-»Tanuszapa.
Thorma János
(1870-1937) festő ; Pesten, Münchenben, Párizs
ban tanult, s naturalisztikus, később inkább ro
mantikus modorban festett főleg életképeket, tör
ténelmi témákat. A nagybányai művésztelep 
egyik alapítója, vezetője volt.
Thot
egyiptomi holdisten, egyben a tudományok, az 
írás és a bölcsesség istene. Páviánfejjel ábrázol
ták.
Thököly Imre
gr. (1657-1705) fejedelem; 1678-ban a Habsbur
gok elől Erdélybe menekült bujdosók vezérükké 
választották, s elfoglalta Felső-Mo.-ot, annak feje
delme lett. Elvette Zrínyi Ilonát, I. Rákóczi Ferenc 
gazdag özvegyét. 1683-as bécsi kudarcuk után 
azonban a törökök nem tudták már támogatni, s 

noha 1690-ben erdélyi fejedelemmé is válasz
tották, néhány hónap múlva bujdosó lett. 
Thuküdidész
(i. e. kb. 460-396) gör. történetíró; fő műve a pelo- 
ponneszoszi háború története, amelyben e két 
gör. szövetség közti gyilkos háború eseményeit 
és résztvevőinek jellemét mesteri módon elemzi. 
A mű megszakad a háború 21. évében.
Thuróczy János
(kb. 1435-kb. 1490) ítélőmester, krónikaíró; Pá- 
lóczi László országbíró mellett kezdte pályáját, 
majd Báthory István ítélőmestere, végül személy
nek! ítélőmestere lett. 1488-ban jelent meg Brünn- 
ben és Augsburgban fő műve, a Chronica Hunga- 
rorum (Magyarok krónikája), amelyben korábbi 
krónikák nyomán, de önálló szemlélettel írta meg 
Mo. történetét.
Thury Zoltán
(1870-1906) író, újságíró; vándorszínészként nem 
boldogult, így több, főleg vidéki lapnál, majd kül
földi tudósítóként Münchenben, végül 1895-től Bu
dapesten nagy lapok munkatársaként dolgozott. 
Mint elbeszélő realista volt, s a nép szószólója;
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Katonák с. (1898) darabja nagy feltűnést keltett: 
ebben - tiszt fiaként - életteli hűséggel a tisztek 
világát mutatta meg.
Thurzó János
(1437-1508) körmöd főkamara gr.; lőcsei keres
kedő apja üzletét átvéve Krakkóba települt, s 
1469-ben az ércbányászatra társaságot alapított. 
Az alsó-magyarországi bányák víztelenítésére 
vízkerekeket alkalmazott, s szerződött a kor 
nagytőkésével, az augsburgi Fugger Jakabbal a 
közép-európai bányák kiaknázására. E kapcsolat 
aztán állandósult, s a Thurzók nagy vagyonának 
megalapozója volt.
Thyssen
[tísszen] ném. nagyiparos család; a 19. sz.-ban 
alapította August [auguszt] ~ bányák, kohók, 
acélgyárak, erőművek stb. egyesítésével. A ~ 
üzemek részt vettek az első világháború előkészí
tésében, majd az újra-felfegyverkezésben: tulaj
donosuk, Fritz ~ a náci párttagja, magas tisztsé
gek betöltője volt. Később a háború ellen tiltakoz
va 1939-ben külföldre ment, s vagyonát elkoboz
ták.
Tiberius
[-usz] (i. e. 42—i. sz. 37) római császár (i. sz. 14-től) 
Augustus császár nevelt fia s utóda, lányának, 
luliának férje. Uralmát hadi sikerek, jó kormány
zás, de az uralkodó rétegen belül elkövetett ke
gyetlenségek, zsarnoki tettek jellemezték. Gyil
kosság áldozata lett.
Tildy Zoltán
(1889-1961) ref. lelkész, politikus, köztársasági 
elnök; Pápán, majd Belfastban tanult, majd lel- 
készkedett. Nagyatádi Szabó István-» mellett 
kezdte politikai pályáját, s 1930-ban a Független 
Kisgazdapárt egyik alapítója, ügyvezető alelnöke 
volt. 1944-ben csatlakozott a Magyar Fronthoz;
1945-ben miniszterelnök, 1946-1948-ban köztár
sasági elnök volt. 1956-ban Nagy Imre kormányá
ban államminiszter volt. 
tiltott sáv 
-»sávszerkezet 
Tímár József
(1902-1960) színművész; 1924-ben lépett fel elő
ször a Nemzeti Színházban, 1925-ben oda is szer
ződött. 1945 után számos színházban szerepelt, 
végül újra a Nemzeti tagja lett. Mélyen kidolgo
zott, jellemábrázoló alakításaival a közönség 
kedvence volt. A klasszikus drámai repertoár 
szinte minden szerepét játszotta; utolsó emléke
zetes alakítása volt Willy Loman az Ügynök halála 
c. Arthur Miller-drámában. 
timpanon
az ókori gör. ép.-ben az épület homlokzatán az 
oszlopsor feletti háromszögű falrész, amelyet 
szoborcsoport díszített. A klasszicista-» ép. újra 
bevezette alkalmazását, (gör.)
Timur
(kb. 1336-1405) Tamerlán; eredetileg a szétesett 
Mongol Birodalom szamarkandi emírségének

ura; mongol módra szervezett seregével meghó
dította Iránt, majd Irákot (1393), Nyugat-Ázsiát 
(1395), India északi felét (1398), végül vereséget 
mért a felemelkedő oszmán-törökökre is Ankará
nál (1402). Félelmetes hírét kegyetlensége fokoz
ta. Halála után óriási birodalma összeomlott. 
Tinbergen, Nikola (Niko)
(sz. 1907) holland származású angol etológus. Az 
ösztönöket -»hierarchikusan szervezett idegi me
chanizmusoknak fogta fel, amelyek meghatáro
zottkülső, hangosságot felidéző, kiváltó és irányí
tó ingerektől függnek, és ezekre összerendezett, 
az egyed és a faj fenntartására szolgáló válaszok
kal reagálnak.
Tinódi Lantos Sebestyén
(1505 után-1556) énekköltő; 1542-ig Török Bálint 
udvarában, Szigetváron élt, 1548-tól Nyírbátor
ban, Kassán, végül Kolozsvárt. Munkás évei, ván
dorlásai a törökökkel vívott elkeseredett harcok 
idejére estek, s ~ minden elbeszélő műfajban e 
harcok történetét foglalta versekbe. Elbeszélései 
sokszor forrásértékűek. Kora szokása szerint er
kölcsművelő verseket is írt.
Tintoretto
er. nevén Jacopo Robusti [-ко- -busz-] (1518 
1594) velencei festő, Tiziano tanítványa. Óriás 
olajfestménye a Paradicsom. Kiváló kompozíció 
jellemzi képeit, így pl. a Kánai menyegző, Levétel 
a keresztről, Szt. György megöli a sárkányt c. 
festményeket, 
tipikus
mn. vmely típus-» jellegzetességeivel rendelke
ző.
tipográfia
1. nyomdászat. 2. nyomtatványok, pl. könyvek be
tűtípusának, oldalméretének, tördelésének stb. 
megtervezése. 3. rég. nyomda, (gör.)
tipológia
-»típustan. (gör.)
típus
1. közös jellegzetességekkel rendelkező csoport.
2. személy vagy dolog, amely vmely csoport kö
zös jellemzőivel rendelkezik; példa; jelkép; mo
dell. 3. vmely csoport, fajta vagy osztály közös 
jellemző vonásai, (gör.)
típustan
bármely terület különböző típusait osztályzó és 
rendszerező, kapcsolataikat feltáró tudomány.
tirannus
(rég. tiran). 1. erőszakkal hatalomra került, korlát
lan uralkodó az ókori Görögországban. 2. átv. 
igazságtalan, kegyetlen uralkodó. 3. átv. erősza
kos, basáskodó felettes, főnök stb. (gör.)
tirisztor
műsz. négyrétegű félvezető eszköz: a vezérelt 
egyenirányító megnevezése. Három elektródája 
van: a vezérlő elektródára adott (viszonylag kis 
teljesítményű) jel hatására az anód és a katód 
között jelentős áram folyhat. Ekkor az eszköz ve
zet, szemben a megfelelő vezérlő feszültség nél
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kül fennálló lezárt állapottal. Kapcsolási, teljesít
ményszabályozás!, vezérlési célokra használják, 
főleg az erősáramú elektronikában.
tirokalcitonin
bioi. a pajzsmirigy hormonja, mely csökkenti a 
vér és a szövetközti folyadék kalciumszintjét, fo
kozza a kalcium beépülését a csontokba.
tiroxin
bioi. a gerinces állatok és az ember pajzsmirigy- 
hormonja, mely tirozin aminosavból és jódból 
szintetizálódik. Az egyedfejlődést és a sejtanyag
cserét befolyásolja. Fokozza a biológiai oxidáci
ót-» a sejtekben.
Tirpitz, Alfred Friedrich von 
[-pic frid- fon] (1849-1930) ném. tengernagy; irá
nyításával folyt a ném. flotta páratlan fejlesztése, 
s az első világháborúban ő vezette be a tenger
alattjáró-zárat Anglia körül.
Tisza István
gr. (1861-1918) miniszterelnök; Berlinben, Hei- 
delbergben, Budapesten tanult, 1886-tól képvise
lő. 1903-1905-ben miniszterelnök, erőszakkal le
törte az ellenzék obstrukcióját. 1910-ben alakított 
Munkapártjával győzött a választáson. 1913-1917: 
újra miniszterelnök. A szarajevói merénylet után 
ellenezte a háborút, végül mégis beleegyezett. 
1918 októberében lakásán katonák agyonlőtték. 
Tisza Kálmán
(1830-1902) miniszterelnök; T. István apja. 1859- 
ben visszautasította az októberi diplomát, majd a 
felkínált főispánságot; 1861-ben a Ház népszerű 
alelnöke. Teleki László halála után a határozati 
párt, a „balközép" vezére. 1875-ben a közös 
ügyek elfogadásával egyesítette a 67-eseket és a 
balközépet Szabadelvű Párttá. 1875-1890: mi
niszterelnök, a Monarchia feltétlen támasza. 
Tisza Lajos
gr. (1832-1898) politikus; Debrecenben és Berlin
ben tanult, 1861-ben a határozati párt, 1865-től a 
Deák-párt híve. 1867: Bihar megye főispánja, 
1870-től az akkor alakult fővárosi közmunkata
nács alelnöke. 1871-1873: közmunka- és közleke
dési miniszter. A szegedi árvíz után 1879-ben a 
város újjáépítési kir. biztosa. Grófi címet kapott 
1883-ban, s ezt a kir. később T. Istvánra, unoka- 
öccsére ruházta, 
tisztességtelen verseny
üzleti versenynek az üzleti tisztességbe vagy ál
talában a jó erkölcsbe ütköző módon való folyta
tása.
tiszti különítmények
kisebb létszámú, főleg ellenforradalmár tisztek
ből álló fegyveres alakulatok 1919 nyarától, ame
lyek a Dunántúlon, a Duna-Tisza közén, s a romá
nok kivonulása után a fővárosban is ellenforra
dalmi terrort gyakoroltak: bírói eljárás nélkül ki
végeztek elfogott forradalmárokat, de szociálde
mokratákat, sok helyen zsidókat is (összesen 
több ezer embert), -»konszolidáció-».

Titanic
[-nik] a White Star társaság óriás utasszállító ha
jója, amely első útján az Atlanti-óceánon, gondat
lanság folytán, 1912. április 15-én 2224 személlyel 
a fedélzetén jéghegynek ütközött, és két óra után 
elsüllyedt; 1513 személy pusztult el rajta. Ron
csait 1987-ben fedezték fel. 
titánok
1. a gór. mitológiában óriások, Uranosz és. Gaia 
12 gyermeke, az istenek második nemzedéke; a 
legismertebbek Okeanosz, Hüperión, Rhea, The- 
misz, Téthüsz és Kronosz-». Segítségükkel Kro- 
nosz megölte Uranoszt, s elfoglalta helyét. 2. átv. 
óriás erejű és termetű lények.
Titkos Államtanács
(Geheime Stats-Conferenz) [stác-konferenc] tes
tület, amely a gyenge képességű V. Ferdinánd 
uralkodása idején az államügyeket intézte. Feje 
az uralkodó nagybátyja, Lajos főherceg, tagja Fe
renc Károly főherceg, Metternich, Kollowrat volt; 
Metternich utólagos elemzése szerint nem annyi
ra kormányzott, inkább igazgatott: intézte a hozzá 
felküldött államigazgatási aktákat.
Tito, Joszip Broz
(1892-1980) jugoszláv partizánvezér, köztársasá
gi elnök (1953-tól); a ném. támadás után megszer
vezte a partizánmozgalmat, s évről évre kiter
jesztette a felszabadított területeket. A háború 
után az új jugoszláv állam kialakítója, nagytekin
télyű vezetője, az el nem kötelezett országok 
mozgalmának alapítója volt.
Titus Flavius
[-USZ -usz] (i. sz. 40-81) római császár (79-től), 
Vespasianus császár fia. Ifjan elkísérte Britanni- 
cust hadjárataira; 70-ben bevette az ostromlott 
Jeruzsálemet. E győzelem emlékét őrzi ~ diadal
íve Rómában, s az ott szerzett foglyokkal építtette 
fel a római Colosseumot. Rövid uralma békés 
volt. 
tized
a termés egy tizede, amelyet a teljes termésből 
kellett az egyháznak átadni a termés betakarítása 
után. Általában a szántóföldi terményekre és a 
borra vonatkozott.
tizedes tört
egy szám felírása tíz pozitív és negatív hatványai
nak összegeként. A tizedesvesszőtől jobbra kö
vetkeznek a tizedek, századok stb. számát meg
adó tizedesjegyek.
tizenkét pont
az 1848. március 15-i pesti forradalom Mit kíván 
a magyar nemzet címmel ~ ban programot hirde
tett, amelynek a „legyen béke, szabadság és 
egyetértés" volt az alcíme; lényegében az Ellen
zéki Párt-» követeléseit tartalmazta, erősebb 
nemzeti jelleggel (a magy. őrsereg, bank követe
lése és az utolsó pont: az unió Erdéllyel). A ~ot 
cenzúrázatlanul vitték nyomdába, nyomatták ki.
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tizennégy pont
Wilson-» elnök javaslatai a béke feltételeiről az 
első világháború utolsó évében, 1918. január 8- 
án; a nemzetek önrendelkezési joga alapján kí
vánta rendezni a határokat. Szabad tengerhajó
zást és kereskedelmet, a gyarmatok átszervezé
sét, a Népszövetség létrehozását hirdette meg. 
A béketárgyalásokon azonban a győztesek, külö
nösen Franciaország szándéka érvényesült. Emi
att az Egyesült Államok szenátusa 1919-ben meg
tagadta a békeszerződések ratifikálását, 
tízes számrendszer
a tízes számrendszerben a számokat tíz hatvá
nyainak összegeként írhatjuk fel. A ~ ben a tize
desvesszőtől balra rendre az egyesek, tízesek, 
százasok, ezresek stb., jobbra a tizedek, száza
dok, ezredek stb. állnak. Minden számrendszer
ben fontos a számok helyiértéke, azaz, hogy a 
tizedesvesszőtől merre és hányadik helyen áll
nak. A szám valódi értékét az alaki- és a helyiér
téke alapján határozzuk meg: pl. 126,038 = 1 
százas + 2 tízes + 6 egyes + 0 tized + 3 század 
+ 8 ezred.
Tiziano Vecellio
[-ci- -csel-] (1477-1576) az érett reneszánsz egyik 
legnagyobb festője; minden témakörben nagyot 
alkotott. Égi és földi szerelem, Venus és Adonisz, 
V. Károly arcképe, Szűz Mária mennybemenetele 
c. kompozíciói a leghíresebbek.
Tízparancsolat
röviden a Biblia nyomán: Ne legyenek idegen 
isteneid! Ne imádj bálványokat! Isten nevét hiába 
ki ne ejtsd ! (a káromkodás és esküdözés tilalma). 
Tartsd meg a szombatnapot! Tiszteld apádat és 
anyádat! Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne 
tanúskodj hamisan! Ne kívánd el embertársad 
házát, feleségét, szolgáját vagy szolgálóját, vagy 
bármi mást, ami övé! (2. Mózes 20.)
T-limfociták
bioi. nyiroksejtfajta. Őssejtjeik embrionális kor
ban a vöröscsontvelőben alakulnak ki, majd in
nen a csecsemőmirigybe (Thymus) kerülnek, és 
itt nyiroksejtekké fejlődnek, majd innen kiáramol
va betelepítik a perifériás nyirokszervek (lép, nyi
rokcsomók) külső részét. Funkciójuk a celluláris 
immunválasz.
T-modell 
-»Ford, Henry.
Tóbiás
bibliai könyv hőse: az asszírok (i. e. 722 körül) 
Ninivébe hurcolják, de ott is hű marad istenéhez. 
Az irodalmias elbeszélés sok századdal későbbi, 
s csak gör. változatban maradt fenn.
toccata
[tokkáta] orgonára vagy zongorára írt zenemű, 
amelyen a zenész virtuozitását érvényesítheti, 
(ol.)

Tocqueville, Charles Alexis de
[tokvil sári -xisz dö] (1805-1859) fr. államférfi, 
1849-ben külügyminiszter. 1831-ben kormánya

megbízásából Amerikában tanulmányozta a bör
tönügyet, s útja nyomán megírta Az amerikai de
mokráciáról c. könyvét (1835), amelyet sok nyelv
re lefordítottak. Konzervatív álláspontról, de éles 
szemmel mutatta be az amerikai rendszerben 
rejlő ellentmondásokat.
Togliatti, Palmiro
[tojatti] (1893-1964) olasz politikus, 1921-ben az 
ol. KP egyik alapítója; 1926-tól külföldről irányítot
ta az illegálisan működő pártját. 1935: a Komin
tern Titkárságának tagja. 1944 után miniszter; 
ekkor s később is az „olasz út” (a katolikusokkal 
való összefogás) híve.
Togo, Heihaicsiro
gr. (1847-1934) japán tengernagy; fiatal tenge
résztiszt korában már kitűnt merészségével. Az 
orosz-japán háborúban először a Port Arthur előt
ti orosz flottát győzte le, majd az Európából érke
ző balti flottát semmisítette meg a csuzimai ten
gerszorosban, 
tohu vabohu
formátlan és üres: így írja le a bibliai Teremtés 
könyve a világot a teremtés első napján; átv. 
zűrzavar -»káosz, (héb.)
tokárnak
a szabályozott termonukleáris reakció-» kísérleti 
megvalósításának egyik eszköze. A fúzió mágne
ses terekkel összetartott gyűrű alakú forró plaz
mában-» megy végbe. A ~ tulajdonképpen egy 
nagy transzformátor, amelynek szekunder teker
cse maga a plazma. A plazmában folyó nagy 
áramerősség hevíti fel a gázt több millió fokra. 
Tolbuhin, Fjodor Ivanovics 
(1894-1949) szovjet hadvezér, a sztálingrádi csa
ta egyik hőse; 1944-től marsall.
Toldi Miklós
(kb. 1320-1390) megyei ispán, hadvezér; okleve
lek 1348-tól említik. 1352: pozsonyi alispán és 
várnagy, később az Itáliában harcoló Mortimer 
Hugó zsoldosvezér alvezére, 1372-ben hevesi, 
1383-ban szabolcsi ispán. Legendás alakját he
lyezte Arany János Toldi-trilógiája középpontjá
ba.
Toldy Ferenc
Schedel ; (1805-1875) kritikus, irodalomtörténész. 
Iskolás korában Cegléden tanult meg magyarul. 
Pesten orvosnak tanult, de az irodalmárokkal és 
az irodalommal megismerkedve az Akadémia tit
kára lett, s 1837-től Bajza Józseffel és Vörös- 
martyval az Athenaeum c. folyóiratot szerkesztet
te. 1850-től az esztétika, majd a magy. nyelv pro
fesszora, a nyelvemlékek s a magy. irodalomtör
ténet tekintélyes kutatója.
Tolnai Lajos
(1837-1902) író; református lelkésznek tanult, kö- 
zépisk. tanár volt. 1860-tól jelentek meg írásai, s 
marosvásárhelyi lelkészként (1868-1884) bonta
kozott ki realista, társadalomkritikai irányú művé
szete, amelyért egyházi felsőbbsége támadta is; 
lelkész! hivataláról le kellett mondania. Elbeszé
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lései, számos regénye széles körben olvasott 
volt.
Tolnai Simon
(1868-1944) nyomdatulajdonos, majd lap- és 
könyvkiadó; 1895-ben indította a Tolnai Világlap
ját, illusztrált, népszerű hetilapként. Később más 
lapokat, irodalmat, lexikont is kiadott olcsón s 
széles rétegek színvonalára tervezve. Tevékeny
sége fogalom volt a kultúra alacsonyabb szintjén. 
A ném.-ek Auschwitzba hurcolták, s elpusztítot
ták.
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics
gr. (1828-1910) az egyik legnagyobb orosz író;
1851-től a Kaukázusban s a krími háborúban szol
gált. Birtokára, Jasznaja Poljanára visszavonulva 
írta nagy regényeit: Háború és béke (1865-1869), 
Karenina Anna (1875-1877), s drámáit: A sötétség 
hatalma (1886), Élő holttest (1900). A 19. sz.-i rea
lizmus kiemelkedő mestere. Idős korában a vallá
sosság, szegénység, az erőszakmentes alázat 
paraszti erkölcsét hirdette.
Torna) Dénes
(7-1241) nádor; először II. András híve, majd Bé
la ifjabbik királyhoz csatlakozott. 1233-1235: er
délyi vajda, 1235-41 : nádor. A betörő tatárokkal 
az északkeleti gyepűknél szembeszállt, de kis 
serege vereséget szenvedett. Nagy nehezen 
megmenekülve üldözőitől (a tatárok az ellensé
ges vezért halálig szokták üldözni) Pesten csatla
kozott a királyhoz; Muhinál esett el. Őse volt a 
Losonczy és a Bánffy családnak.
Tombor Jenő
(1880-1946) vezérezredes, miniszter, újságíró; a 
Tanácsköztársaság felvidéki hadjáratának vezér
kari főnökként előkészítője volt, ezért 1919 után 
távoznia kellett a hadseregből. A 30-as években 
ellenzéki katonai szakiró, a második világháború 
idején a Magyar Nemzet katonai rovatának veze
tője, a ném. hadműveletek reális értékelője. 1945 
után honvédelmi miniszter volt.
Tömöri Anasztáz
(1824-1894) matematikatanár, mecénás; Pesten 
tanult, s Nagykőrösön Arany János kollegájaként 
tanárkodott. Nagyobb örökséghez jutván, annak 
nagy részét kulturális célokra áldozta, így írókat, 
irodalmi vállalkozásokat támogatott (köztük 
Shakespeare drámáinak magy. kiadását), akadé
miai matematikapályázatra, köztéri szobrokra 
adakozott. A Kisfaludy Társaság egyik alapítója 
volt.
Tömöri Pál
(kb. 1475-1526) hadvezér, kalocsai érsek; 1501- 
től az erdélyi sókamara ispánja, de 1505-től foga- 
rasi várnagy is. 1514-ben jelentős része volt a 
Dózsa-hadak leverésében. 1519-ben budai várka
pitány. 1520-ban kolostorba vonult; 1521-ben a 
pápa nevezte ki kalocsai érsekké, s orsz. főkapi
tány lett Szapolyaival együtt. Mohácsnál a magy. 
sereg vezére; harcolva esett el.

Tompa László
(1883-1964) székely költő, lapszerkesztő; 1918- 
ban Udvarhely megye főlevéltárosa, 1920-tól a 
Székely Közélet c. lap szerkesztője, később ko
lozsvári lapok s az Erdélyi Helikon munkatársa. 
Mint költő és műfordító a legjobbak közé tarto
zott; 1945 után is az erdélyi magy. irodalmi élet 
egyik kiváló egyénisége.
Tompa Mihály
(1817-1868) ref. lelkész, nép-nemzeti költő; 1845- 
től Petőfi pártfogolta. Beje, Kelemér, majd 1851- 
től Hanva lelkésze. Népregék és mondák c. ver
seskötete (1846) tette népszerűvé. Petőfivel ba
rátsága 1848-ban megszakadt, Arannyal haláláig 
tartott. 1848: a Nép Barátja munkatársa, tábori 
pap. 1849 után allegorikus versei (A gólyához, 
A madár fiaihoz stb.) igen népszerűek, 
toposz
tkp. hely; átv. közhely, (gör.)
Torma Károly
(1829-1897) régész, politikus; 1848-ban Bem kato
nája volt, utána Mosván római kori emlékeket 
ásott ki. 1863-tól követ, majd képviselő, 1867-től 
főispán, majd újra képviselő. 1878-tól Budapesten 
a régészet professzora: feltárta Aquincum romja
it (1879-1887), megalapította az aquincumi múze
umot. Több régészeti mű szerzője volt, s az ókori 
Dacia emlékeinek feltárója.
Tormay Cecil
(1876-1937) írónő. Budapesten tanult, s 1911-ben 
adta ki első regényét (Emberek a kövek között). 
1920-ban a Magyar Nők Nemzeti Szövetsége nevű 
nacionalista szervezet alapítója volt, 1922-ben 
megindította a hasonló irányú Napkelet c. folyó
iratot.
Tornyai János
(1869-1936) festő ; Hódmezővásárhely szülötte
ként az alföldi nép és népművészet megszólalta- 
tója volt. Budapesten, Párizsban Munkácsytól ta
nult, 1897 után tért haza. Munkácsy követőjeként 
realista, drámai képeket alkotott, amelyekkel szá
mos díjat nyert. Idős korában egy ideig Szentend
rén is dolgozott, 
toroid
olyan szolenoid-», amelynek két vége övszerűen 
találkozik. A mágneses tér ennél teljesen a te
kercs belsejére korlátozódik.
torokmandulák
bioi. a szájüreg hátulsó részén található nyirok
szervek, melyek védik a szervezetet a tápcsator
nán keresztül behatoló kórokozók ellen.
Torquemada, Tornas de
[-mász] (1420-1498) sp. szerzetes, inkvizítor; mi
után 1480-ban Sevillában felállították az inkvizí
ciót, IV. Sixtus pápa 1483-ban őt nevezte ki főink- 
vizítorrá. 11 éves tevékenysége alatt 10 220 sze
mélyt máglyán megégettek, 6850 továbbit távol lé
tében ítéltek máglyahalálra. Számtalan moszli- 
mot és egymillió zsidót kiűztek Spanyolország
ból.
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Torricelli, Evangelista
(1608-1647) olasz fizikus, Galilei legtehetsége
sebb tanítványa. Legfontosabb felfedezése a lég
nyomás mérésére is alkalmas Torricelli-féle cső 
(higanyos barométer), de jelentősei alkotott az 
optikai eszközök (mikroszkóp, távcső) tökéletesí
tése terén is.
Torricelli-kísérlet
a légnyomás mérésére szolgáló kísérlet. A kb. 
1 m hosszú, felső végén zárt, higannyal megtöltött 
üvegcsövet nyitott végével függőlegesen higany
ba merítjük. Ekkor a higany felszíne a csőben 
760 mm magasságig süllyed, s így a higanyfelszín 
felett légüres tér keletkezik. A higanyoszlop a 
külső légnyomással tart egyensúlyt, 
tory
[-ri] ang. politikai párt a Stuart-restauráció kor
szakától; tagjai királypártiak, konzervatívok-» 
voltak, s az anglikán egyházat pártolták. A parla
mentben kisebbségben voltak a whigekkel-» 
szemben (-»II. Károly). A mai ang. konzervatívo
kat gyakran nevezik ~knak. (ír er.) 
torziós inga
(csavarás! inga) vékony huzalra függesztett test, 
amelynek a huzal körül, mint tengely körül törté
nő elcsavarásakor a huzal rugalmassága miatt 
visszatérítő -»forgatónyomaték lép fel. Ez a for
gatónyomaték elég tág határok között arányos az 
elfordulási szöggel. így a -»harmonikus rezgő
mozgás analógiájára ezt is harmonikusnak ne
vezzük, mert a szögkitérés az időnek szinuszos 
függvénye. A csavarás! ingát felhasználhatjuk 
-»tehetetlenségi nyomatékok és forgatónyomaté
kok pontos mérésére. Eötvös Loránd-» szerkesz
tett nagyon pontos ~t, amellyel világhírű kísérle
teit végezte, 
torzó
1. megcsonkult szobor. 2. szobor, amelyet a mű
vész fej vagy végtagok nélkül alkotott meg.
3. félbemaradt mű.
Toscanini, Arturo
(1867-1957) világhírű ol. karmester; Torino és 
Genova után a milánói Scala, majd a New York-i 
Metropolitan Opera, a New York-i Filharmoniku
sok karmestere volt. Fellépett szinte minden nagy 
zenei központban, 
totalitárius
politikai irányzat, amely az élet minden területé
ről ki akarja szorítani a többi politikai szervezete
ket, meg akarja szüntetni a szakszervezeteket 
stb. Ilyenek voltak a fasizmus különböző változa
tai, nálunk Gömbös Gyula-» politikája, (lat.) 
totalitarizmus
fn. (néha totalitarianizmus) korlátlan hatalmú, át
fogó elnyomó rendszer, (lat.)
totalitás
egy rendszer minden elemét magában foglaló 
összesség (lat.)

Tot, Amerigo
Tóth Imre (1909-1984) magy. származású, Olasz
országban alkotó, világhírű képzőművész; többek 
között ő tervezte a modern római Termini pálya
udvar homlokzati reliefjét (1949).
totem
1. legendás (rendszerint állati, néha növényi, sőt 
élettelen) őse a nemzetségnek vagy törzsnek.
2. totem-ős ábrázolása, (algonkin indián.)
Tótfalusi Kis Miklós
(1650-1702) (Misztótfalusi Kis) nyomdász, Biblia
kiadó; Nagyenyeden tanult, majd Hollandiában 
megtanulta a betűmetszést, s csakhamar világhí
rű lett. Ő véste ki az első grúz betűkészletet is; T. 
antikva írását ma is használják. Az így keresett 
vagyonon a Károli Bibliát nyomatta ki, sokhelyütt 
kiigazítva. Ezért támadták, amire Apológia cím
mel válaszolt; a meghurcoltatások következtében 
szélütés érte, végül ez lett halála oka.
Tóth Aladár
(1898-1968) zenetudós; Budapesten tanult, majd 
zenekritikus volt, sokat tett Bartók és más kortársi 
magy. zeneművészek népszerűsítéséért. 1940-46: 
Svédországban élt. Hazatérve az Opera igazgató
ja lett 1956-ig, ekkor nyugalomba vonult. Új tehet
ségek szerződtetésével, műsorpolitikájával fel
lendítette a dalszínházat, s különösen Mozart kul
tuszát fejlesztette.
Tóth Árpád
(1886-1928) költő, műfordító; Budapesten tanult, 
1908-tól a Nyugatba írt, Debrecenben volt újság
író. majd Budapestre költözött, s magántanító, 
majd segédszerkesztő volt. Tüdőbaja miatt gyak
ran szorult gyógykezelésre. Haladó kiállása miatt 
1919 után nem jelentek meg írásai, és nyomor
góit; 1921-től az Est munkatársa volt. Kora egyik 
legnagyobb lírikusa, kiváló műfordító volt, korai 
halálát betegsége okozta.
Tóth Béla
(1857-1907) újságíró, író; tevékenységének neve
zetes területe volt az anekdoták s szólásmondá
sok gyűjtése, eredetük tisztázása. Magyar Anek
dotakincs c. hatkötetes gyűjteménye (1898-1903) 
rövidített kiadásokban is megjelent. Fontos műve 
a Szállóigék lexikona (1906). Sokat fordított ol. és 
fr. nyelvről.
Tóth Tihamér
(1889-1939) író, püspök; Budapesten és Bécsben 
tanult, hitoktató, majd hittudományi tanár volt. 
1918-tól a budapesti központi papnevelő felügye
lője, majd kormányzója, 1938-tól veszprémi se
gédpüspök, majd püspök. Ismertek voltak vallás
erkölcsi indíttatású s az ifjúságnak írt könyvei. 
Tóth Zoltán
(1888-1958) történész; Budapesten tanult, levél
táros, majd egy. magántanár volt, s a középkori 
magy. hadtörténet kutatója volt. Foglalkozott a 
magy. korona eredetkérdéseivel is.
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Tóth Zoltán
(1911-1956) történész; Kolozsvárt, majd Párizs
ban tanult, s az Erdélyi Tudományos Intézet, ké
sőbb a budapesti Teleki Pál Intézet, majd a Törté
nettud. Intézet munkatársa volt. Kelet-Európa, 
Románia történetével foglalkozott, s a magy.- 
román megbékélés útjában álló tévnézeteket kí
vánta eloszlatni. (Bálcescu írásai, Kossuth- 
emlékkönyv, Klein Sámuel stb.) A Parlament előt
ti tüntetésben érte halálos lövés. 
Toulouse-Lautrec, Henri de 
[tuluz-lotrek anri dö] (1864-1901) fr. festőművész; 
a századvég Párizsának mondén díszletei közt 
élőknek, művészeknek, táncosnőknek lélekábrá
zoló festője volt.
Toussaint L’Ouverture
[tuszen luvertür] (1743-1803) Haiti első felszaba
dítója és elnöke; mint volt néger rabszolga a fr. 
forradalom nyomán felkelést vezetett 1791-ben, s 
kiűzte az ang.-okat, 1801-ben azonban Franciaor
szágtól is függetlenné nyilvánította a szigetet, 
amelynek első alkotmánya őt tette élete végéig 
elnökké. Napóleon parancsára letartóztatták; fr. 
börtönben halt meg.
Tozso, Hideki
(1885-1948) japán államférfi, katonatiszt; a man- 
dzsúriai hadseregnél szolgált, majd 1938-ban 
hadügyminiszter-helyettes, hadügyminiszter, s 
1941 októberében miniszterelnök lett, betöltve a 
hadügyi és belügyi tárcát is. A jap. hadbalépés 
előkészítője volt. 
többértékű alkoholok
amelyeknek szénláncához több hidroxilcsoport 
kapcsolódik, s így kötéseikben (pl. savakkal alko
tott észtereikben) is több molekulát kötnek meg. 
Ilyen pl. a kétértékű, hűtőfolyadékként használt 
etilén-glikol vagy a háromértékű glicerin, 
többletmunka
az a munka, amelynek elvégzése a kivitelezéshez 
szükséges, de amely a költségvetésben egyálta
lán nem, vagy nem a szükséges mértékben sze
repelt.
többsejtűek
bioi. olyan élőlények, melyek életműködéseit kü
lönböző mértékben együttműködő és differenciá
lódott sejtek látják el. Fajtái a növényeknél: tele
pes növények—>, hajtásos növények-», magvas 
(virágos) növények-»; állatoknál: sejthalmazo- 
sok->, álszövetesek-», szövetesek-». 
többszörös
legyen a és b két egész szám. A b szám az a szám 
többszöröse, ha van olyan c egész szám, amelyre 
igaz, hogy b = a • c.
Töhötöm
-»Tétény.
tőke
érték, amelyet a vállalkozó a termeléshez előle
gez a profit-» elérésére. A ~ egy részét épületek
be, gépekbe, felszerelésbe fekteti: ez az állandó 
tőke-». Másik részén munkaerőt vásárol: ez a

változó---- ». Csak az utóbbi termel profitot, ezért
a ~ szívesebben megy azokba az iparágakba, 
amelyekben a ~ szerves összetétele magas, 
vagyis viszonylag több a változó ~, pl. a könnyű
iparba.
tőkekivitel, tőkeexport 
-»profit.
Tőkés Anna
(1898-1966) színművész; Kolozsvárt végzett szí
niiskolát, majd Budapestre szerződött, s 1925-től 
haláláig a Nemzeti Színház tagja volt. Nagy tehet
sége leginkább a klasszikus tragédiákban csillo
gott, bár minden szerepkörben kitűnő volt. Film
színésznőként is emlékezetes alakításai voltak, 
tőkésít
a pénzintézet a kamatot a tőkéhez csatolja.
töltéshordozók
műsz., fiz. a tiszta félvezetőben más vegyérték
számú idegen atomok bevitelével szabad elektro
nok vagy elektronhiány, ún. „lyukak” keletkez
nek. Ettől függően szabad elektronok esetén „n" 
típusú, míg lyukak esetén „p” típusú félvezetőről 
beszélünk, s ennek megfelelően n, vagy p típusú 
töltéshordozókról, 
tömegenergia ekvivalencia
Einstein-» speciális relativitáselméletének-» 
egyik alapvető állítása. Eszerint egy m tömeggel 
egyenértékű az az E energia, amelyet megka
punk, ha a tömeget megszorozzuk a vákumbeli 
fénysebesség (c) négyzetével (E = m ■ c2). Ezek 
az átalakulások a kísérletek szerint a természet
ben is végbemennek. A megsemmisülési sugár
záskor-» tehetetlen tömeg alakul át sugárzó 
energiává, párkeltéskor-» pedig sugárzó energia 
alakul át tehetetlen tömeggé. A ~ alapján értel
mezhető az atommagok tömeghiánya-» is. 
tömeghiány
az atommagok-» tömege kisebb, mint az őket 
alkotó protonok-» és neutronok-» tömegének 
összege. A különbség a ~. A ~ az atommagköté
si energiájának-» megfelelő tömeg a tömegener
gia ekvivalencia-» alapján, 
tömegközéppont
egy pontrendszer tömegközéppontjának helyvek
tora az egyes tömegpontok tömege és helyvekto
ra szorzatának vektor! eredője osztva a pontrend
szer össztömegével. Bármely merev test mozgá
sa összetehető ~jának haladó mozgásából és 
egy, a ~on áthaladó tengely körüli forgásból, 
tömegszám
az atommag protonjainak és neutronjainak együt
tes száma; -»izotóp.
tömegszázalék
-»oldatok.
Tömörkény István
(1866-1917) író; gyógyszerészként kezdte útját 
Szegeden. 1886-tól a Szegedi Híradó, majd 1892- 
től a Szegedi Napló munkatársa lett, végül a sze
gedi Somogyi Könyvtár munkatársa, 1904-től ha
láláig igazgatója. 1893-tól jelentek meg szociális
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érzékkel írt elbeszélései az alföldi népélet köré
ből, amelyek hamar országos feltűnést, sikert 
hoztak. A népies írók előfutára volt.
Töreky Géza
(1873-1961) bíró; 1921-től kúriai bíró, 1926-tól a 
budapesti büntető törvényszék elnöke, 1937-től a 
kúria elnöke. Számos politikai jellegű büntetőper
ben ítélkezett, s különösen a baloldali mozgalmak 
tagjait sújtotta súlyos ítéletekkel. Elnöke volt a 
Sallait és Fürstöt halálra ítélő statáriális bíróság
nak is. 1944-ben Németországba települt, 
törés
sugártörés->
törési szög
két közeg határán túljutott hullámnyaláb és a be
esési merőleges által bezárt szög.
Törley József
(1858-1900) pezsgőgyáros; Bécsben tanult, majd 
Franciaországban ismerkedett meg a klasszikus 
pezsgőgyártással, s 1881-ben alapította Budafo
kon híres gyárát.
török
1. nyelvcsalád, amelynek tagjai Közép-Ázsiától 
Kis-Ázsiáig nagy területen élnek; a magyarság a 
honfoglalás előtt több török néppel is szoros kap
csolatban volt. 2. a Kis-Ázsiában elterülő Török
ország népe, ill. nyelve; sajátos, az ázsiai terme
lési mód-* sok jellegzetes vonásával rendelkező 
birodalmuk a 16-17. sz. során Mo. egy részét is 
magába foglalta.
Török Bálint
enyingi (7-1551) nagybirtokos; 1521-ben feladta a 
töröknek Nándorfehérvárt. 1526-ban II. Lajos 
egyik testőre. A nagy birtokharácsolók egyike: 
1527-ben Ferdinánd híveként részesült birtokado
mányokban, 1536-tól János király híveként, János 
Zsigmond egyik gyámja. 1541-ben Buda alatt Iza
bella királynét a szultánhoz kísérte, ott elfogták, 
s a Héttoronyból már nem engedték ki.
Török Ignác
(1795-1849) honvéd tábornok, az aradi vértanúk 
egyike; a bécsi katonai akadémián tanult. 1848- 
ban Károlyvárosban volt őrnagy, a honvédséghez 
belépve erődítési szakképzettségét először a ko
máromi vár megerősítése, majd Buda ostroma, 
végül Szeged erődítése körül használták fel, s 
közben rangban is emelkedve tábornokká lett. 
A világosi fegyverletétel után elfogták, halálra 
ítélték, és okt. 6-án kivégezték.
Török János
(1806-1854) tanár, a függetlenségi harc mártírja. 
A marosvásárhelyi kollégium tudós igazgatója 
volt, a szabadságharc idején honvéd százados.
1851-ben a székelyföldi polgári és katonai szer
vezkedés irányításával bízták meg. 1852-ben har
madmagával letartóztatták; hosszú eljárás után 
halálra ítélték, és kivégezték őket. Több tanköny
vet írt tanárkodása idején.
Török Rezső
(1895-1966) író; 1916-tól újságíró volt, s közben

színműveket, egyfelvonásos jeleneteket, s na
gyon népszerű humoros regényeket írt. Igen ter
mékeny volt: több mint száz darabot írt. Külföldön 
is előadták.
Török Sophie
[szofi] grófnő (1780-1840 után) Kazinczy Ferenc 
felesége; Kazinczy Pályám emlékezete c. művé
ben állított emléket asszonyának. A házasságból 
nyolc gyermek született.
Török Sophie
[szofi] (1895-1955) Babits Mihályné Tanner Ilona 
költőnő írói neve. Budapesten tanult, s a Fővárosi 
Könyvtárban dolgozott. Nőiesen finom versek 
szerzője volt; 1921-ben lett Babits felesége. Elbe
széléseket, regényt is írt. Babits Mihály verseit 
1945 után kiadta, 
törpefüvű puszta
bioi. füves puszta kevéssé csapadékos helyeken.
tört
Az a/b tört jelöli az a-nak b-vel való osztásakor 
keletkező eredményt.
tört alak
a törtszámokat és az egész számokat is felírhat
juk tört alakban. Pl.:

Történelmi Emlékbizottság
1942 márciusában alakult bizottság, amely a ma
gyar tört. függetlenségi hagyományaira építve 
agitált a németek oldalán folytatott háború ellen.
1942. március 15-én a ~ hatásos háborúellenes 
tüntetést szervezett a Petőfi-szobornál. A rendőri 
üldözés miatt a ~ 1942 nyarától nem működhe
tett.
törtszám
a számegyenesen az egész számok között elhe
lyezkedő racionális számok a törtszámok.
törtvonal
az osztás jele az osztás tört alakban való felírása
kor.
törvény
az országgyűlés által hozott legmagasabb rendű 
jogszabály.
törvényerejű rendelet
az Elnöki Tanács által az országgyűlés jogköré
ben hozott rendelet. 1989-ben az országgyűlés 
megszüntette az Elnöki Tanácsot, s így a ~et is.
törvényes képviseletről
beszélünk akkor, ha valaki a törvénynél fogva, 
vagy törvényen alapuló hatósági kijelölésnél fog
va képvisel más személyt. Törvényes képviselők: 
a kiskorúak mellett a szülő, ennek hiányában a 
gyám, nagykorúak mellett a gondnok, 
törvényes örökösök
az örökhagyó leszármazol, ezek kiesése esetén 
házastársa, ennek hiányában az örökhagyó nagy
szülője, illetve ezek leszármazó!, majd az örök
hagyó távolabbi felmenői, ezek hiányában az ál
lam.
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törvényességi óvás
a bíróság jogerős határozata vagy annak megha
tározott része ellen a Legfelsőbb Bíróság elnöke 
vagy a legfőbb ügyész törvényességi óvást emel
het, ha az törvénysértő vagy megalapozatlan.
törzs
bioi. 1. phyllum [fillum], osztályokat-» magába 
foglaló rendszertani egység. 2. a fás növények 
szára („fa~ ”). 3. a gerinces állatok és az ember 
egyik testtája.
törzsfa
bioi. az egyes törzsek-» leszármazási viszonyait, 
az evolúciót-» szemléltető rajz.
törzsfejlődéstan
bioi. filogenetika, származástan; az élővilág evo
lúciójával-» foglalkozó biológiai tudomány.
Törzs Jenő
(1887-1946) színművész; a Színművészeti Akadé
mián végzett, s utána a nagy budapesti színházak 
tagja volt, legtovább a Magyar Színházé. 1914-tól 
számos filmben is szerepelt. Színdarabot, re
gényt is írt. Drámákban, de leginkább vígjátékok
ban csillogtatta képességeit, amelyeket az egy
szerű eszközökkel elért reális alakítások jelle
meztek. Élete végén a Nemzeti Színház tagja volt. 
törzsszám
azok a pozitív egész számok, amelyeknek nincs 
más osztójuk csak az egy és önmaguk. Az 1-et 
nem tekintjük se törzsszámnak, se összetett 
számnak.
tőzsde
áruknak és értékpapíroknak vására, ahol az árak 
jegyzése, a fizetés, a szállítás szigorú szabályok 
szerint történik.
trachea-rendszer
-»légcsőrendszer.
trachea-tüdő
bioi. egyes pókfajok lemezes szerkezetű, gázcse
rét végző szerve. A gázcserét a légköri levegő és 
a testfolyadék között bonyolítja.
tradíció
fn. hagyomány. 1. apáról fiúra, nemzedékről nem
zedékre öröklődő szokások, vélemények, hit stb. 
2. pl. a zsidó s a keresztény vallásban a csak 
később írásba foglalt szóbeli hagyomány, (lat.)
tragédia
1. szomorújáték; színmű, amelynek hősei helyze
tükből, körülményeikből vagy jellemükből követ
kezően megoldhatatlan ellentétek közé kerülnek, 
s így hiába küzdenek bukásuk ellen. 2. átv. szo
morú esemény, (gör.) 
tragikomikus
olyan esemény, helyzet, amely egyszerre tartal
maz tragikus és komikus elemet: megrendítő és 
megnevettető egyszerre.
tragikus
1. a tragédia-» szenvedő hőseinek megrendítő 
sorsa. 2. szerencsétlenség áldozatának, általá
ban együttérzésünket kiváltó szenvedés alanyá
nak helyzete.

Traianus
[-usz] (kb. 53-117) római császár (98-117); le
győzte a dákokat, s a mai Erdély területén provin
ciát szervezett, s legyőzte a parthusokat-» is.
transzcendens
tkp. keresztüllépő. 1. minden lehetséges tapasz
talaton túli létezés vagy eszme. 2. érzékfeletti, 
természetfeletti, túlvilág!, (lat.)
transzdukció
bioi. átvitel, az öröklődéssel kapcsolatos jelen
ség, amikor a bakteriofágok-» vmely baktérium 
egyes tulajdonságait átviszik egy másik baktéri
umba.
transzfer RNS
-»szállító RNS.
transzformáció
átalakítás. Az öröklődéssel kapcsolatos jelenség, 
amikor egyes baktériumok örökítő anyaga beépül 
más baktériumokba, és átalakítja azok tulajdon
ságait.
transzformátor
általában: technikai rendszer, amely a bemeneti 
jellemzőket a kimeneti jellemzőkké alakítja át. Az 
elektrotechnikában az elektromágneses indukció 
elvét hasznosító villamos gép, amely a bemeneti 
(változó áram) feszültségét alakítja a kívánt kime
neti feszültséggé, 
transzkripció
bioi. átírás, egy fehérjemolekula genetikai kódjá
nak átíródása a DNS aktív szálán a báziskomple- 
menteritás-» szabályai szerint képződő hírvivő 
RNS-» (mRNS) molekulára. Itt a kódot a kodei
nok-» sorrendje tartalmazza, 
transzláció
bioi. leolvasás, a genetikai kód-» „megfejtése”. 
A tripletek—> által meghatározott, ill. a kodonok- 
nak-* megfelelő antikodonú-» szállító RNS-eken 
a riboszóma kötőhelyére érkező aktivált amino- 
savak egymással peptidkötést létesítenek. A ~ a 
hírvivő RNS indítójelével kezdődik, és stopjelével 
fejeződik be. 
transzportfolyamatok
bioi. aktív anyagszállítás vagy passzív anyagszál- 
lítódás a membránon keresztül, ill. a sejtekben és 
a szervezetekben.
transzszibériai vasút
európai Oroszországból a Bajkál-tó érintésével 
Vlagyivosztokba vezető hosszú vasútvonal, 
amely a századelő egyik megcsodált technikai 
teljesítménye volt.
transzuránok
-»elem.
transzverzális hullám
-»hullám, amelynek rezgési iránya a hullám ter
jedési irányára merőleges.
tranzisztor
három kivezetéssel rendelkező félvezető elem. 
A kivezetések a félvezető kristály különböző 
szennyezettségű rétegeihez csatlakoznak (szeny- 
nyezett félvezetők-»). így van n-p-n és p-n-p ~.
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A kivezetések neve emitter, bázis és kollektor (E,
B, C). Működéskor az emitter és bázis közötti p-n 
átmenetet (diódát) nyitó irányban-*- kell előfeszí
teni, a kollektor pedig a bázishoz képest záró 
irányú előfeszítést-*- kap. Az emitter áram na
gyobbik része a vékony bázis rétegen át eljut a 
kollektorba, a maradék pedig a bázisáramot al
kotja. A megoszlási arány széles működési tarto
mányban közelítőleg állandó: ez a ~ áram
erősítési tényezője-*. A ~ teljesítményerősítő 
eszköz, 
trapéz
olyan négyszög, amelynek van két párhuzamos 
oldala.
trappisták
igen szigorú katolikus szerzetesrend. A ciszterci
ta normandiai La Trappe apátságban 1664-ben 
vezette be szabályait Armande Jean le Boutiqui
er; ezek értelmében a ~nak szótlanságban és 
végletes egyszerűségben kell élniük, lemondva a 
hús, a hal, a tojás és a bor fogyasztásáról. 
Trattner-Károlyi István
(1794-1863) ügyvéd; a híres Trattner Nyomdát 
mint Trattner Mátyás lányának férje vette át 1827- 
ben. Noha nem volt nyomdász, sikerrel vezette és 
fejlesztette az üzemet, amely a reformkor alatt a 
fejlődő könyvkiadás egyik központja lett. Maga is 
írt, s szerkesztette a Tudományos Gyűjteményt 
1837-1844 közt. 
travesztál
tkp. „átöltöztet” ; írod. komoly írást, különösen 
verset komolytalanra átír, átkölt. (lat.)
travesztia
tréfásra, gúnyosra átírt kifigurázása eredetileg 
komoly műnek.
trecento
[-csen-] tkp. „háromszáz”, az 1300-as évek, vagy
is a 14. század, (ol.)
Trefort Ágoston
(1817-1888) politikus, publicista, 1885-től az Aka
démia elnöke. 1848-ig centralista, a Pesti Hírlap 
szerzője volt, az első felelős kormányban állam
titkár. 1860-tól alispán, Deák-párti. 1872-től halá
láig vallás- és közoktatási miniszter. Fejlesztette 
a közép- és felsőoktatási intézményeket, keve
sebb gondot fordított a népoktatásra. Tanulmá
nyait, beszédeit, leveleit kiadták.
Trencsényi-Waldapfel Imre
(1908-1970) klasszika-filológus; Budapesten ta
nult, Kerényi Károly tanítvány! köréhez tartozott.
1948-ban a szegedi, 1950-től a budapesti egy. 
professzora, az Ókortudományi Társaság elnöke 
volt. Számos tanulmánya az antikvitással, a gör. 
és római vallástörténettel foglalkozott; Mitológiá
ja s Vallástörténeti tanulmányok c. műve több 
nyelven megjelent, 
triáda
fn. tkp. hármasság; a világfolyamat elvi menete 
különösen Hegel filozófiájában : az alapállapottal, 
a tézissel-* szemben kialakul az antitézis-*, vé
gül létrejön a kettő ellentétét magasabb fokon

megszüntető szintézis-*, amely lezárja a folya
matot, egyben új fejlődési sor kezdete lehet, 
(gör.)
trianoni béke
1920. június 4-én a versailles-i Kis-Trianon palo
tában kötötték meg Mo.-gal a békeszerződést: az 
ország területének 2/3-ával több mint 10 millió 
lakost, több mint 3 millió magyart csatoltak el; 
háborús jóvátétel fizetésére, a hadsereg korláto
zására kötelezték az országot szövetséges kato
nai ellenőrző bizottság ellenőrzésével, -►külön
béke az USA-val. 
triász
-»középidő; 235-195 millió évvel ezelőtti földtör
téneti időszak; a tűlevelű fák, az első emlősök 
megjelenésének ideje. A hüllők elterjedésének 
csúcsa.
tricium
a hidrogénatom-* nehezebb izotópja-*, amely
nek tömegszáma-*: 3. Atommagja a triton-*, 
amely egy protonból-* és két neutronból—* áll. 
Radioaktív elem, béta-sugárzás kibocsátásával 
omlik, felezési ideje: 12,3 év. A Földön igen ritka, 
tridenti zsinat
(1545-1563) az észak-ol.országi Trentóban tartott 
egyházi tanácskozás, az ellenreformáció-* zász
lóbontása. Betiltották a búcsúcédulák árusítását, 
a pápa tekintélyét a zsinaté fölé emelték, egyér
telművé tették a tanítást, és megerősítették az 
egyházi fegyelmet. Utána több mint 300 évig nem 
volt zsinat, 
trijódtirozin
a tiroxinhoz—* hasonló kém.-i felépítésű és hatá
sú pajzsmirigyhormon.
triboiiták
-»háromkaréjúak.
trilógia
három könyvből álló mű. (gör.)
Tripartitum
Werbőczy István-* alapvető jogi műve, amely a 
köznemesség szemszögéből szabályozta a hűbé
ri jogrendszert. Eszerint jogilag a nemesség egy
séges rend, s megilleti a személyi szabadság, az 
adómentesség, s a királlyal és a szentkoronával 
együtt része a politikai hatalomnak. A ~ a re
formkorig 52 kiadásban jelent meg, s noha tör
vénnyé sose lett, 1848-ig nemesi alkotmánynak 
tekintették, 
tripletek
bioi. a DNS-* aktív szálának egymás után követ
kező nukleotidhármasai (bázishármasai): sor
rendjük tartalmazza a genetikai kódot-*.
triton
a tricium-* atommagja. Egy protonból-* és két 
neutronból-* áll. Radioatív, béta-bomló, felezési 
ideje 12,3 év.
Tritón
a gör. mitológia tengeri istenének, Poszeidónnak 
a fia ; későbbi mítoszok minta tengeristen kísérői
ről emlékeznek meg a ~ okról, akiknek emberi 
testéhez halfarkot képzeltek.
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triumvirátus
fn. tkp. „három férfi" szövetsége; a római köztár
saság utolsó korszakában két ~ is alakult. Elő
ször Pompeius-», Crassus-» és J. Caesar-» kö
tött titkos szövetséget i. e. 60-ban a hatalom meg
szerzésére, később, i. e. 43-ban Caesar unoka
öccse, Octavianus, a későbbi Augustus-» szövet
kezett Antoniusszal-» és Lepidusszal-», mégpe
dig nyíltan, Caesar gyilkosai ellen, (lat.) 
trivium
a középkori isk.-ák alsó tagozata, amelyben a lat. 
nyelvet, a lat. irodalom és szónoklattan-fogalma- 
zás alapjait: grammatikát-», dialektikát-» és reto
rikát-» tanítottak három évig. A ~ elvégzése egy
ben az alsófokú oktatás lezárását is jelentette, 
(lat.)
Trizónia
1948. június 1-én a három nyugati hatalom ném. 
megszállási övezetét egyesítették ~ átmeneti né
ven (-»Bizónia), s bevonták a Marshall-tervbe-». 
Ekkor kezdődött egy új ném. állam, a Német Szö
vetségi Köztársaság alaptörvényének kidolgozá
sa; az NSZK 1949. május 23-án alakult meg. 1949. 
október 7-én megalakult a Német Demokratikus 
Köztársaság is. 
tRNS
-»szállító RNS.
trocheus
[troheus] -*verslábak.
Trockij, Lev Davidovics
(1879-1940) forradalmár, szovjet államférfi; 1900- 
ban forradalmi tevékenysége miatt száműzték. 
1917-ben részt vett az októberi forradalom irányí
tásában. A győzelem után népbiztos, a hadsereg 
parancsnoka. Lenin nagyrabecsülte, de bírálta is. 
Lenin halála után súlyos ellentétei voltak Sztálin
nal : 1929-ben száműzték, 1934-ben árulással vá
dolták. Sztálin utasítására meggyilkolták Mexikó
ban.
trójai háború
a gór. hadak tízéves harca a Kis-Ázsia nyugati 
partján fekvő Trója (llion) erődített városának el
foglalásáért. A régészet igazolta, hogy az igen 
régi város ostrom és tűzvész áldozata lett; tény 
az is, hogy e ~ nak emléke sokáig élt a gór.-ők 
közt. Az Iliászban-» olvasható részleteket azon
ban független forrás nem erősíti meg. 
trojka
hármasfogat (három lóval) kocsi, szán előtt, (or.)
TROM
műsz. a teletext-» karaktereit tartalmazó ROM-» 
(teletext-ROM).
trombociták
-»vérlemezkék.
trombózis
bioi. az erekben vérrög keletkezése, mely a kerin
gést akadályozza. Kialakulását az érfal sérülése, 
gyulladása, a vérkeringés meglassúbbodása és a 
vér alvadékonyságának fokozódása segíti elő. 
A leggyakoribb a vénákban. Az életfontos szervek

artériáinak elzáródása életveszélyes lehet (szív- 
infarktus-*). Az agyvelő tápláló ereinek elzáródá
sával agy~ keletkezik, mely az érintett terület 
idegsejtjeinek pusztulásával jár.
tropizmus
bioi. a növények inger által kiváltott és irányított 
helyzetváltoztató mozgása. A ~ok növekedési 
mozgásokon-» alapulnak.
trópus
tkp. fordulat. 1. ~ok a Föld egyenlítői vidéke a 
Ráktérítő és a Baktérítő közt: forró éghajlat, álta
lában sok csapadék jellemzi. 2. -»szókép. (gór.)
trópusi átmeneti öv
frz. az egyenlítői övtől északra és délre elterülő 
öv. Átlaghőmérséklete 20 °C felett van, s meleg
esős és forró-száraz évszakai vannak. Az évi hő- 
ingás < 10 °C, s a passzátszelek-» befolyásolják. 
Száraz vidékein az évi csapadék 250 mm; másutt 
eléri az 1500 mm-t. Közepes sűrűségű lakossága 
az erdős és szavannás-» vidékein vadászatot, 
földművelést folytat. Élővilága gazdag, 
trópusi esőerdők
bioi. az Egyenlítő környékén elhelyezkedő 
biom-», melyre jellemző a folyamatos virágzás 
és termésérés.
trópusi lombhullató erdők
bioi. biom-» a trópusi esőerdők-» és a szavanna 
határán, a fák lombja a száraz évszakban hullik.
trópusi öv
a Ráktérítő és a Baktérítő közt helyezkedik el; 
részei : az egyenlítői-», a trópusi átmeneti-» és a 
térítői öv-», de ide soroljuk a monszun vidékeket 
is.
trouvère
[truveer] a trubadúr-» fr. megfelelője; a ~-költé
szet a fr. nyelvet használta, (fr.)
tröszt
azonos termelési ághoz tartozó vállalatok köz
ponti szervezetben történő egyesülése a mono
polhelyzet biztosítása Gáljából.
trubadúr
a 11-13. sz.-ban a dél-fr.országi Provence-ban 
[-vansz] s a szomszédos tartományokban a lovagi 
szerelmeket megéneklő költők neve. (provan- 
szál.)
Truman, Harry S.
(1884-1972) amerikai politikus, az Egyesült Álla
mok alelnöke, majd Roosevelt halála után elnöke 
(1945-1953); ő rendelte el az atombomba beveté
sét Japán ellen.
tuberkulózis
a TBC-baktérium két típusa, a humán (emberi) és 
a bovin (szarvasmarha) típus által előidézett fer
tőző betegség, mely leggyakrabban levegőn és 
tejen át fertőz, vagyis első támadási pontja vagy 
a tüdő, vagy a bél. Rosszul táplált, legyengült 
vagy fejlődő szervezetben innen terjedhet to
vább. Ha a szervezet védekezése nem megfelelő, 
megbetegítheti a vesét, a csontot, a tüdőt, a herét 
és az agyhártyát. Valaha pusztító népbetegség
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volt. Kisfokú fertőzésen felnőtt korára gyakorlati
lag minden európai ember átmegy. A BCG- 
oltás-» és a gyógyszeres kezelés hatására ma 
már a TBC-betegségek száma csökken, a halálo
zás pedig lényegesen kevesebb, 
tubulus
-»vesecsatornácska.
Tudományos Akadémia, Magyar
1825-ben javasolta létrehozását Széchenyi Ist
ván, felajánlva egy évi jövedelmét e célra. A ~ 
legfőbb feladata eredetileg a magy. nyelv ápolása 
volt, hogy alkalmassá váljék a közéletben, a tudo
mányos és irodalmi életben rá váró szerepre. 
Pályázatokkal, díjakkal segítette szótárak, irodal
mi művek stb. megalkotását.
Tudor
[tyuda] 1. ang. család, amely 1485-1603 közt öt 
uralkodót adott, utolsónak az utódok nélküli I. Er
zsébet királynőt. 2. ang. ép.-i stílus a 15-17. sz.- 
ban: túlélte a ~-családot, amelytől nevét kapta.
tulajdonformák
állami tulajdon, szövetkezeti tulajdon, magántu
lajdon, személyi tulajdon.
tulajdonjog
valamivel való kizárólagos rendelkezési jog. For
mái: társadalmi, állami, szövetkezeti, társulási, 
személyi és magántulajdon. Tartalma és védel
me. birtoklás joga, használat és a hasznok szedé
sének joga, rendelkezési jog. A tulajdonjogi 
igényke nem évülnek el. 
tulajdonjog megszerzése
történhet átruházással, hatósági határozattal, ár
veréssel, elbirtoklással, termékek, termények és 
a szaporulat elsajátítása, növendék (vadon növő 
fa), gazdátlan javak elsajátításával, vadak, halak 
tulajdonjogának megszerzésével, találás, feldol
gozás és egyesítés útján, 
túlhütés
olyan jelenség, amikor egy folyadékot óvatosan 
és zavarmentesen az egyensúlyi fagyáspontja 
alá hűtünk. Ez nem stabil termodinamikai egyen
súly, kis zavarra (pl. rázás) a folyadék megfagy, 
és felmelegszik a fagyáspontjára. Gőzök is túlhüt- 
hetők.
túltelített oldat
amely a telített oldatnál több anyagot tartalmaz 
feloldva (pl. telített oldat lehűtése után). Külső 
hatásra (pl. rázás vagy a kristályosodás magjául 
szolgáló anyag belekerülésére) az oldott anyag 
fölöslege kicsapódik, 
túltermelési válság
szakaszosan visszatérő tőkés gazd.-i válság: a 
termelt áruk kisebb-nagyobb része eladhatatlan
ná vált, s emiatt a gyengébb vállalatok csődbe 
mentek, munkásaikat elbocsátották. A munkanél
küliség tovább szűkítette a fizetőképes keresletet, 
ezért a ~ok fokozatosan mélyültek, s csak évek 
múltán tudott a gazdaság a ~ bői kigázolni. A leg
súlyosabb ~ 1929-1933-ban volt.

tundra
a sarkköri-» öv növényzete a mélyen átfagyott 
vizenyős síkságokon, amelynek talaja nyáron is 
csak felső rétegében olvad meg: moha, törpe 
nyír, fűz.
Túrán Pál
(1910-1976) matematikus; Budapesten tanult, 
majd tanított. 1945: egy. magántanár, külföldi elő- 
adóutak után 1949-től Budapesten professzor. 
A Bolyai Társulat elnöke volt. Számelméleti, ana
litikai, függvénytan! kutatásai új utakat nyitottak a 
matematikában. Számos tanulmányt, több köny
vet írt munkája során ; századunk magy. matema
tikai iskolájának egyik legkiválóbbja volt. 
turbulens áramlás
(gomolygó áramlás) belső súrlódással-» jellem
zett folyadékok olyan áramlása, amelynek során 
a mozgó rétegek keverednek egymással, a ré
szecskék így keringő mozgást is végeznek. Ilyen 
rendszerben a sebesség és a nyomás adott he
lyen időben változik, tehát az áramlás nem sta
cionárius-».
Turgenyev, Ivan Szergejevics
(1818-1883) kiváló orosz író; az Egy vadász fel
jegyzései (1852) c. elbeszéléskötetével tűnt fel. 
Fő műve az Apák és fiúk (1862) c. regény.
turgorállapot
a növényi sejtek vízzel való teltségi, feszítettségi 
állapota.
turgornyomás
a növényi sejtek belső, a sejtfalra gyakorolt nyo
mása. Mértéke a sejt víztelítettségi állapotától és 
ionkoncentrációjától függ.
Turgot, Anne Robert Jacques 
[türgo an rober zsák] (1727-1781) fr. államférfi ; 
mint limoges-i vezető sikerrel alkalmazta az igaz
ságos adózás, az iparfejlesztés és más újítások 
eszközét a gazd. fejlesztésére. A trónra lépő 
XVI. Lajos 1774-ben rábízta a csőddel küzdő or
szág pénzügyeinek rendezését, de reformjai 
nagy ellenzésbe ütköztek udvari és földesúri kö
rökben. 1776-ban megbukott.
Turing-gép
sz.tech. A. M. Turing ang. matematikus (1912— 
1954) algoritmusok elemzésére szerkesztett egy 
automatát („absztrakt számítógépet”), amely 
ezen a néven vált ismertté, majd elkészítette egy 
korszerű számítógép terveit is. Bebizonyította, 
hogy bizonyos alapműveletek segítségével bár
milyen algoritmizálható feladat megoldására al
kalmassá válik a számítógép. Ezért az ilyen elve
ken működő számítógépeket is ~nek nevezik, 
turkológia
a török nyelvekkel, irodalmakkal, történelemmel 
foglalkozó tudomány, (lat.)
Turner, Joseph Mallord
[tőner dzsozef mei-] (1775-1851) kiváló ang. táj
képfestő; nagyszámú művet alkotott, s 1830 körül 
már az impresszionisták felé mutató stílusban
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dolgozott. Sok művét közgyűjteményekre hagyta, 
s végrendeletében nagy összeggel támogatta az 
ifjú művészeket.
Turóczi-Trostler József
(1888-1962) irodalomtörténész; Budapesten ta
nult, gimn. tanár volt 1919-ig, ekkor egyetemi tan
széket kapott. Katedrájától megfosztva 1925-től 
újra gimn. tanár, a Pester Lloyd munkatársa, s az 
SZOP munkásakadémiáján tanár. 1945 után a bu
dapesti egy.-en az irodalomtörténet, majd a ném. 
nyelv és irodalom tanára. A magy. irodalom kül
földi terjesztéséért is sokat tett.
Túrós Lukács
(1907-1967) szakácsmester; Kolozsvárt, Buka
restben tanult, 1929-től az Abbázia étteremben, 
majd budapesti nagy szállodák éttermében volt 
főszakács. Szakácskönyveket, vendéglátóipari 
tankönyvet írt, s lapokban, a Magyar Rádióban 
oktatta a háziasszonyokat főzésre. Receptjei, fo
gásai széles körben népszerűek voltak.
Tussaud, Marie
[tüsszó mari] (1760-1850) svájci származású vi
aszmintázó; Londonba telepedve 1833 után felál
lította híres panoptikumát-», amely napjainkig 
London egyik látványossága.
Tutankhamon
a XVIII. dinasztia 12. uralkodója az ókori Egyip
tomban; apósát, Ehnatont követte a trónon. Sírját 
a véletlen megvédte a sírrablóktól, s 1922-ben 
épen, teljes gazdagságában sikerült a tudósok
nak feltárniuk. A mesés kincseket azonban babo
nás félelem övezte, s számtalan alaptalan men
demonda szólt a kincseket védelmező mesés 
erőkről.
Tutsek Anna
Tábori Róbertné (1865-1944) ifjúsági írónő; elő
ször elbeszélésekkel jelentkezett, később kezdett 
leányregényeket írni. Különösen népszerű volt 
Cilike-sorozata, amelynek hőse, Ciliké „jobb csa
ládból való” fiatal leány, akivel csak épületes, de 
azért sokszor humoros dolgok történnek. Szer
kesztette a Magyar Leányok c. képes hetilapot, 
tüdő
a szárazföldi puhatestűek, a kifejlett kétéltűek, 
vmint a hüllők, madarak, emlősállatok és az em
ber légzőszerve. A csigák tüdeje a köpenyfal 
erekben gazdag részlete. A gerincesek tüdeje 
előbél eredetű. A ~ légzőfelülete a kétéltűeknél 
még kicsi, a hüllőknél, a madaraknál, az emlősál
latoknál és az embernél már nagyfokú felületna- 
gyobbítás valósul meg. A ~ működése a légcse
re-» és a külső légzés-», 
tüdőasztma
por, szőr virágpor stb. miatti túlérzékenység vagy 
légúti fertőzés és idegi okok miatt kialakuló be
tegség, mely a horgocskák simaizomzatának gör
csös összehúzódásában, a nyálkahártya bőséges 
váladéktermelésében nyilvánul meg. A ~ roham 
idején a horgocskák egy része részben vagy tel
jesen elzáródik, és légszomj keletkezik.

tüdőbaj
-»tuberkulózis.
tüdőszűrés
a lakosság szervezett tüdőröntgen vizsgálata, 
melyet többnyire ernyőfényképezéssel végeznek. 
A ~ felbecsülhetetlen jelentőségű a tüdő TBC-s, 
rákos és más daganatos betegségeinek korai fel
ismerésében, 
tüdőtágulás
betegség, melyben a tüdő rugalmas elemei pusz
tulnak, a tüdőhólyagocskák kitágulnak, az egyes 
hólyagok közötti válaszfalak elszakadnak, így a 
hólyagocskák összeolvadnak. Legfőbb tünete a 
mozgáskor jelentkező nehézlégzés. A ~ jelentő
sen megterheli a szívet, szívelégtelenséghez is 
vezethet.
Tükhé
a gör. mitológiában a vak szerencse istennője, 
Zeusz-» lánya.
Tüköry Lajos
(1830-1860) szabadságharcos; 1848-ban nemze
tőr, majd honvéd, s Bem seregében hadnagy. 
Emigrálva török szolgálatba lépett, s Szelim ef- 
fendi néven a damaszkuszi lovasság főhadnagya 
volt. A krími háborúban hősiességéért őrnagy 
lett. 1859-ben az itáliai magy. légió, majd a pie- 
monti hadsereg őrnagya, az „Ezrek" egyike. Pa
lermo ostrománál vezette a rohamot, és halálo
san megsérült, 
tükrözés
1. bizonyos geometriai transzformációk közös ne
ve. Egy S síkra: a tér olyan transzformációja, 
amelyre jellemző, hogy a) az S sík minden pontja 
önmagának felel meg; b) a tér minden más 
P pontjának és a neki megfelelő P' pontnak az 
összekötő szakasza merőleges S-re, és PP' fele
zőpontja S-en van. 2. orvosi eljárás a testüregek 
vizsgálatára a gyomorba, bélbe stb. bevezetett 
tükör segítségével, 
tükrözés egy egyenesre
(tengelyes tükrözés) a sík vagy a tér olyan transz- 
formációja, amelyre jellemző, hogy az egyenes 
minden pontja önmagának felel meg; a sík vagy 
a tér minden más pontjának és a neki megfelelő 
P' pontnak az összekötő szakasza merőleges az 
egyenesre, és PP' felezőpontja az egyenesen 
van.
tükrözés egy О pontra
a sík V. a tér olyan transzformációja, amelyre 
jellemző, hogy a) az О pont önmagának felel 
meg; b) a sík v. a tér minden más P pontjának és 
a neki megfelelő P' pontnak az összekötő szaka
szát az О pont felezi, 
tűlevél
a nyitvatermők-» levele.
tűlevelű erdők
biom-» a mérsékelt öv hideg területein.
Turk Berta
(1875-1960) kabaréénekesnő, Rótt Sándor kaba
réénekes felesége. Évtizedekig a budapesti kaba
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rék kedvence volt humorosan, csípősen előadott 
számaival.
tűrőképesség
bioi. a populációk-» azon képessége, melynek 
alapján elszenvedik a környezet változásait, al
kalmazkodnak ezekhez, ill. reagálnak ezekre a 
változásokra. Ugyanazon faj ~e a különböző kör
nyezeti tényezőkre-» eltérő lehet. A ~ i maximum 
a környezeti tényező-» még éppen elviselhető 
felső határa, a ~i minimum a környezeti ténye
ző-» még éppen elviselhető alsó határa, a ~i 
optimum a környezeti tényezőnek-» a populá
ció-» számára legkedvezőbb értéke.
Türr István
(1825-1908) tábornok; 1842-ben katonának állt, s 
1848-ban ezredével hadnagyként a piemonti se
reg ellen harcolt, de 1849-ben átállt Piemonthoz, 
s ott magy. légiót szervezett. Később részt vett a 
krími háborúban, újra Piemonba ment s 1859-től 
az „Ezrek” harcaiban Garibaldi hadsegéde, tá
bornok lett. Később uralkodók bizalmasa, ismert 
szabadkőműves, fantasztikus tervek bajnoka volt. 
tüskésbőrűek
újszájú, szilárd mészvázas, vízedényrendszer- 
rel —» rendelkező, mésztüskékkel borított, ragado
zó tengeri állatokból álló törzs.
tüsző
-»Graaf-tüsző.
tüszőhormonok
bioi. a nemi jellegeket-» kialakító női nemi hor
monok.
tüszőserkentő hormon
bioi. az emlősállatokban és az emberben a hipofí
zis elülső lebenyének hormonja. Mindkét nemben 
az ivarsejtek érését fokozza. Serkenti a Graaf- 
tüsző tüszőhormon-termelését, és kiváltja az ovu
lációt-» (Follikuiusz stimuláló hormon - FSH). 
tüzelőanyag-cella
műsz. hőhatásra közvetlenül elektromos energiát 
előállító eszközök gyűjtőneve. Jó hatásfoka és 
kedvező méretei miatt a ~val várhatóan még 
villanyautókat is lehet üzemeltetni.
Twain, Mark
[tvéjn] (1835-1910) neves amerikai író, eredeti 
nevén Samuel Langhorn Clemens. Nyomdásztól 
aranyásóig, újságírótól hajókormányosig (Mark 
Twain = kétöles jelzés) minden foglalkozást 
űzött az akkor kifejlődő vadnyugaton. 1872 után 
jelentek meg közismert művei: Tom Sawyer ka
landja (1876), Koldus és királyfi (1882), Huckleber
ry Finn (1884) stb. Humoristának, de a népélet 
megfigyelőjének is jelentős volt.
Timirjazev, Kliment Arkagyevics 
(1843-1920) orosz növényélettan-tudós. Legfőbb 
érdeme a levél élettanának és a fotoszintézis
nek-» a tanulmányozása. Feltárta a zöldszíntes
tek működését és a napsugárzás jelentőségét a 
fotoszintézisben.

Tyitov, German Sztyepanovics
(sz. 1935) szovjet űrhajós; emlékezetes űrrepülé
se a Vosztok-2 űrhajó fedélzetén 1961. augusztus 
6-án történt.

U
Ugarit
észak-föníciai városállam az i. e. 2. évezredben, 
amelynek kanaánita-» lakói élénk kereskedelmi 
és kulturális kapcsolatban álltak a Közel- és Kö
zép-Kelet országaival. Kanaáni nyelvű agyagtáb
lácskáik ékírással íródtak. Az évezred közepén 
volt városuk fejlődése csúcsán, 
ugrásszerű evolúció
bioi. az új fajok keletkezésének egyik formája, az 
egyébként életképtelen fajhibridek kromoszóma- 
szám-sokszorozódásával-». (Pl. a búzafajok kia
lakulása.)
ugrásszerű ingerületvezetés
bioi. az ingerület vezetése a velőshüvelyes ideg
rostmembránokon. Ezeknek az ingerületvezetési 
sebességük a velőtlen rostokénál sokkal gyor
sabb, mert a membrán csak a befűződéseknél 
érintkezik a sejten kívüli folyadékkal, és a velős
hüvely szigetelőként működik. Ezért depolarizá
ció csak a befűződéseknél alakul ki, a köráram 
(köráram-teória) a velőshüvellyel burkolt rostsza
kaszokat mintegy átugorja.
UHF
( = Ultra High Frequency) [ultra háj frikvönszi]: 
műsz. ultranagy frekvencia: a 470...862 MHz kö
zötti frekvenciasáv elnevezése, amely további két 
sávra van felosztva: a 470...606 MHz közötti rész 
a IV., a 606...862 MHz közötti pedig az V. tv sáv, 
melyet az USA és néhány más 890 MHz-ig kiter
jesztett. A csatornák számozása: 21...69 (USA: 
14...83), a hullámhosszak: IV. sáv: 64...49,5 cm; 
V. sáv: 49,5...34,8 (33,7) cm.
Uitz Béla
(1887-1972) festőművész; géplakatosként kezdett 
festeni tanulni 1907-ben. 1914-ben aratta első si
kerét; a háború alatt a Kassák-kör tagja. 1919-ben 
hatásos plakátokat, monumentális falkép-terve
ket készített. Modern stílusban dolgozott Bécs- 
ben, Moszkvában, később Párizsban, majd újra a 
SZU-ban (1926-1970). Heroikus-patetikus falképei 
nagy középületeket díszítenek. 1970-ben tért ha
za.
Újbirodalom
a hükszoszok-» kiűzése után újra egységes és 
erős Egyiptom a XVIII—XX. dinasztia uralma alatt: 
i. e. 1580-1085 között.
Újházi Ede
(1844-1915) színművész; 1864-től vidéken, majd 
Kolozsvárt és Kassán játszott, 1870-től a Nemzeti
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Színház tagja, 1910-től örökös tagja. Negyedszá
zadig a Színiakadémia tanára is volt. Realista, 
természetes modorú színjátszása a vígjátékok és 
modern drámák szerepeiben bontakozott ki legin
kább. Shakespeare-szerepekben is kitűnt, 
újidő
földtörténeti: kainozoikum (67 millió évvel ezelőt
től máig) a Föld mai arculatának, az Eurázsiái- és 
a Pacifikus-hegységrendszer kialakulásának, a 
jégkorszakoknak, a mai élővilág s (vége felé) az 
ember kifejlődésének kora. Harmad- és negyed- 
időszakra-* osztják, 
újítás
minden olyan műszaki vagy üzemszervezési 
megoldás, amely annál a vállalatnál, amelyhez 
benyújtják, új, megvalósítása hasznos eredmény
nyel jár, és nem tartozik a benyújtó munkaköri 
kötelességébe. Az újdonság tehát nem világvi
szonylatban, hanem csak a benyújtás helyére vo
natkozik, 
újítási díj
az újító ~ra jogosult, ha viszonylag új, hasznos 
javaslatának megtétele nem tartozik munkaköri 
kötelességébe, és a vállalat az újítást megvalósít
ja.
ujjlenyomat
az ujjak bőrléceinek mintázata. Alapmintái: ív, 
hurok, örvény - ezek végtelen számú változatot 
alkotnak. Az ~ a poligén öröklődés-* szabályai 
szerint öröklődik.
újkor
történelmi ~ az 1640-től (vagy 1492-től) a francia 
forradalomig (1789) terjedő kor.
Újlaki Miklós
(7-1477) bosnyák király; macsói bán, erdélyi vaj
da, Hunyadinak törökellenes harcaiban társa volt, 
de később a Ciliéi—Garai-ligával a Hunyadiak el
lenfele, László megöletésének részese. Mátyás 
idején Szilágyival és Saraival ligában Frigyes 
császárnak ajánlotta fel a koronát. A kudarc után 
Mátyás hűségére tért; 1465-től ozorai bán, 1471- 
től Bosznia kormányzója kir. címmel, 
újrafeldolgozás
atomreaktorokban-» kiégett, nagy aktivitású fűtő
elemek-* feldolgozása a még hasznosítható 
nyersanyagok kinyerése céljából. Elsősorban a 
még fel nem használt hasadó anyagot választják 
el, de kinyerhetők egyes, az iparban, mezőgazda
ságban, orvosi gyakorlatban hasznosítható izotó
pok is. Különlegesen nehéz és nagy technikai 
felkészültséget igénylő művelet, mert a fűtőele
mek nagyon erősen radioaktívak. Nemzetközi 
előírások is szabályozzák az újrafeldolgozó léte
sítmények telepítését, merta műveletsorán olyan 
hasadóanyagok is kinyerhetők (pl. plutónium- 
239), amelyek atomfegyver készítésére használ
hatók, 
újszájúak
szövetes, testüreges állatok, melyeknél a törzs- 
fejlődés során nem a bélcsíra ősszájából, hanem

egy újonnan keletkező nyílásból fejlődött a száj
nyílás, míg az ősszáj vagy elzáródott, vagy vég
bélnyílássá alakult (tüskésbőrűek-*, előgerinchú
rosok-*, fejgerinchúrosok-*, gerincesek-»).
Új Szellemi Front
Gömbös Gyula 95 pontjának közzététele után ha
ladó írók egy része lehetségesnek tartotta az 
együttműködést Gömbössel; Zilahy Lajos az ~ 
tagjaival, köztük Illyés Gyulával, Németh László
val és Szabó Lőrinccel 1935. április 16-án tanács
kozásra ült össze a miniszterelnökkel. Hamaro
san kiderült azonban, hogy Gömbös a maga fasi- 
zálási terveihez akarta segítségüket, 
újszerzeményi bizottság
1690 és 1707 közt tevékenykedő császári bizott
ság, amely a törököktől visszafoglalt országré
szen vizsgálta felül a birtokjogokat. Sok korábbi 
birtokos leszármazottjától megtagadta a birtok 
visszaadását, ami a birtokos nemesség körében 
felháborodást keltett; az így szerzett birtokokat 
császárhű, főleg külföldi személyeknek adomá
nyozták.
Újszövetség
négy evangéliumból-*, az Apostolok cselekede
tei c. írásból, az apostolok leveleiből, János jele
néseiből álló gyűjtemény, a kereszténység szent 
iratai. Ezek eredeti nyelve gór.; az 1. sz. második 
felében sa 2. sz. során íródtak, 
új választói törvény
1912 decemberében terjesztették be, s 1913. már
cius 8-án fogadták el az ~t, amely a 30 éven 
aluliakat, a nőket, a vagyontalanokat kizárta a 
választói jogból, s a városok kivételével nyílt sza
vazást írt elő. Az országban 1 272 755 választót 
írtak össze, a lakosság alig 6,8%-át.
Újvilág
a későbben felfedezett Észak- és Dél-Amerika 
elnevezése, megkülönböztetésül az Óvilágtól-*.
Ulászló I.
(1424-1444) magy. (1440-től) és (III. ~ néven) len
gyel kir. (1434-től). A török elleni háború érdeké
ben fegyverszünetet kötött Erzsébet kir.néval s az 
őt támogató Cillei-Garai-ligával, valamint Giskra 
cseh huszita vezérrel. A tör. háború döntő csa
tájában, Várnánál azonban Hunyadi figyelmez
tetése ellenére a janicsárokra rohant, s ott 
elesett. Halála megfordította a csata kimene
telét.
Ulászló, II.
(1456-1516) cseh kir. (1471-1516), majd magy. kir. 
is (1490-1516); mint cseh kir. erélytelenség jelle
mezte, ezért is választották a magy. rendek ki
rállyá az erőskezű Mátyás halála után. Vetél y tár
saitól a bárók szabadították meg, de uralkodtak is 
helyette. A külső békét súlyos feltételekkel vásá
rolta meg. Gyengeségéért kapta a „Dobzse (= jól 
van) László" csúfnevet.
Ulisses
[-isszesz] néha Ulixes [-esz] Odüsszeusz-» lat
os neve.
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Ullmann Móric
(?-?) kereskedő, bankár; bőr-, gyapjú- és do
hányfelvásárlással alapozta meg nagy vagyonát.
1842-ben létrehozta a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bankot, amely a szabadságharc idején jegybank 
is volt. 1844-ben a Gyáralapító Társaság alaptő
kéjének nagy részét adta. Pénzügyileg (a bécsi 
Rotschildok támogatásával) biztosította az első 
magy., Pest-Vác közti vasútvonal építését. 
Ulphilas 
—►Wulfila. 
ultrahang
20 kHz-nél nagyobb frekvenciájú hanghullám.
ultraibolya sugárzás
az elektromágneses sugárzás-» egyik típusa. 
Hullámhossza 4 ■ 10~7 m-2 • 10"9 m-ig, frekven
ciája 7,5 ■ 1014 Hz-1,5 ■ 1017 Hz-ig terjed. Szemünk
kel már nem érzékeljük, de pl. bőrünk lebarnulá
sát ez okozza, 
ultramontán
tkp. „hegyeken túli”, ugyanis Itália Európa többi 
részéből tekintve túl van az Alpok hegyein. 1. így 
hívták a nagyon pápahű katolikusokat, leginkább 
papokat különösen ném. területen. 2. átv. begye
pesedett gondolkodású, vaskalapos, (lat.) 
U-MATIC
[ju-matik] műsz. a Sony [szőni] cég által még a 
hetvenes évek elején bemutatott 3/4 coll széles
ségű szalaggal működő kazettás, félprofesszio
nális képmagnórendszer, melyet még napjaink
ban is használnak (főleg tv-, videostúdiók). Eléggé 
nagyméretű, de igen megbízható készülékek. 
A szalagsebesség 9,5 cm/s, s egy kazettába leg
feljebb egyórányi műsorra elegendő szalag tölt
hető.
UNESCO
az ENSZ-» nevelési, tudományos és kulturális 
szervezete ang. nevének rövidítése; megalakult 
az 1945. november 1-16. közt Londonban ülésező 
konferencián.
UngárImre
(1909-1972) zongoraművész; 3 évesen elvesztet
te látását, így is koncertezett 1924-től. A harmin
cas évektől világszerte nagy sikereket aratott: 
Amerikában is koncertezett. A háború után mint 
zenepedagógus is kitűnt: a Zeneművészeti Főis
kolán kiváló tanítványokat nevelt. A klasszikuso
kat s a modern magy. szerzőket egyaránt nagy 
átérzéssel tolmácsolta.
Ungvárnémeti Tóth László 
(1788-1820) költő; Sárospatakon teológiát tanult, 
s a pesti orvosi egy.-re iratkozott be, közben pe
dig irodalommal foglalkozott, s segédszerkesztő
je volt a Hazai Tudósítások c. lapnak; megismer
kedett Kazinczyval. Orvosi tanulmányainak befe
jezésére Bécsbe ment, s ott orvossá avatása előtt 
járványban meghalt. Magy. és ógör. nyelvű ver
seit kiadta, 
uniformis 
egyenruha (lat.)

uniformizál
tkp. „egyenruhába öltöztet”; egyformává tesz, 
látszatra megszünteti a különbséget, -»uniformis.
unipoláris neuron
-»egynyúlványú idegsejt.
unipoláris tranzisztor
műsz. olyan tranzisztor, melynek működésében 
csak egyféle (vagy n, vagy p típusú) töltéshordo
zók játszanak szerepet: ilyenek a FET-» különbö
ző típusai.
unitárius
„egyistenhívő" ; az antitrinitárius-» eszmék to
vábbfejlesztése: eszerint Krisztus már nem is 
Fiúisten, hanem (aminek az evangéliumokban ne
vezik) bölcs tanító, próféta-ember. Az ~ nézete
ket Dávid Ferenc-» dolgozta ki, s az általa alapí
tott ~ felekezet üldözések ellenére elterjedt, kü
lönösen Erdélyben, s máig fennáll, (lat.) 
univerzália
ált., elvont (teológiai) fogalom, amely dolgoknak 
egy osztályát fejezi ki; voltaképpen a teológia 
alapfogalmai, (lat.)
univerzália-vita
(a 11. sz. végétől) akörül folyt, hogy az univerzáli- 
ák-+ nominálisak-e, vagyis névlegesek, az embe
ri fogalomalkotás termékei, vagy reálisak, és Is
tentől származnak.
univerzum
világegyetem.
Unter den Linden
( = a hársak alatt) Berlin egyik főútja; hársfasorá
ról kapta nevét.
Updike, John
[apdájk dzson] (sz. 1932) amerikai író, a modern 
próza egyik kiváló képviselője. Regényeiben az 
amerikai kisvárosi középrétegek életét mutatja 
be: Nyúlcipő, 1960; A kentaur, 1963 stb.
Ur
mezopotámiai város az Eufrátesz alsó folyásánál.
urál-altaji
igen ősi és távoli rokonságra épülő nyelvcsalád, 
amelyhez az uráli-» és az altaji —» nyelvek tartoz
nak. E rokonság azonban nincsen kétségtelenül 
bizonyítva.
uráli nyelvek
ide sorolják a finnugor-» nyelveket, a szamojéd, 
török és mongol nyelveket. E nyelvcsaládok ro
konsága azonban, bár valószínűsíthető, nincs 
kétségtelen módon bizonyítva.
uralisztika
az uráli-» nyelvekkel foglalkozó tudomány.
Urania
-»múzsák.
Uránusz
1. égisten, Gaia-» fia a gör. mitológiában. 2. cs. 
naprendszerünk hetedik bolygója.
Uray Tivadar
(1895-1962) színművész; 1915-ben végezte el a 
Színészegyesület iskoláját, s pesti színházak, 
leghosszabb ideig a Nemzeti Színház tagja volt.
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Ragyogó karakterszínész volt, kitűnő jellemábrá
zoló, klasszikus és modern szerepekben egy
aránt kivált. 1917-től szerepelt filmekben is.
Urban Ernő
(1918-1974) író; bencés novicius, majd Eötvös- 
kollégista volt, 1939-től közölt verseket, írásokat. 
1945-ben földosztó, a MKP járási szervezet, ké
sőbb a KV munkatársa; a Szabad Föld, a Szabad 
Nép és más lapok munkatársa. Számos riportot, 
elbeszélést, színművet, regényt írt, a népies ha
gyományhoz kapcsolódva dolgozta fel a falu éle
tének változásait. Több filmforgatókönyvet is írt. 
urbanizáció 
városiasodás, (lat.) 
urbárium
tkp. földeket és velük járó kötelezettségeket nyil
vántartó feljegyzés, könyv; átv. úrbéri kötelezett
ségek, ill. ezek rendszere a 17-19. sz.-ban Mo.- 
on, különösen a Mária Terézia által 1767-ben be
vezetett szabályozás, (ném. er. lat.) 
úrdolga
a robot-* neve a nép ajkán.
URH
műsz. ultrarövidhullám. Az OIRT-» rendszerben 
a 66...73 MHz közötti frekvenciatartomány , a 
CCIR-» rendszerben viszont a 87,5...108 MHz kö
zötti frekvenciasáv elnevezése, melyet műsor
szóró rádióadók használnak. A hullámhosszak: 
OIRT: 4,55...4,1 m; CCIR:. 3,43...2,78 magy.
Úriéi
„világosságom az Isten”; az egyik arkangyal ne
ve a bibliai irodalomban. Az ítéletkor az Isten 
balján áll, s világosságot terjesztve a bűnbocsá
nat képviselője, (héb.)
Ursula
-►Orsolya, Szt.
úszóhólyag
a halaknál előforduló hidrosztatikai szerv, mely- 
lyel az állat a fajsúlyát, s ezzel a vízben való 
lebegésének mélységét szabályozza. Falában 
nyomásérzékelő mechanoreceptorok vannak.
usztasa
szélsőséges nacionalista, ném.barát horvát el
szakadási mozgalom a két világháború között; 
később a náci védnökség alatt létrehozott horvát 
állam fasiszta pártja és mozgalma. A két háború 
közt merényletekkel próbálták magukra irányítani 
a figyelmet (Sándor jugoszláv kir. meggyilkolása, 
1934. október 9.), uralmuk alatt pogromokat-» 
szerveztek a szerbek ellen, 
utánvét
a fuvarozók arra kapnak utasítást, hogy követelé
seiket a címzettől szedjék be, mielőtt neki az árut 
kiszolgáltatják.
utóagy
agyvelőrészlet. Részei : kisagy-*, híd-*, nyúlt- 
agy-».
utóbél
a bélcsatorna utolsó szakasza. Részei a gerinces 
állatoknál és az embernél : vastagbél, végbél.

utódnemzedék
a szülők (P - parentes) szaporodásával kialakuló 
nemzedék. (F - filialis generatio.) Indexszel jelöl
hető, hogy a szülőktől számított hányadik utód
nemzedékről van szó. (F1; F2,...Fn).
utópia
sehol-ország 1. Thomas More-* (Morus Tamás) 
műve, amelyben egy eszményi társadalmat ír le. 
2. ált. eszményi ország, kívánatos erkölcsökkel, 
törvényekkel (gör.)
utópikus
utópiára-», megvalósíthatatlan állapotokra törek
vő személy, ilyenekre irányuló nézet
utópista szocializmus
Marx és Engels megjelölése a korai szocialista 
irányzatokra, amelyek erkölcsi kiindulásból, a fel
világosodás eszméit szem előtt tartva igyekeztek 
egy igazságos társadalom alapvonalait kirajzolni. 
A név Morus Tamás-* Utópia c. művére utal. 
-»Owen, -»Fourier, -»Saint-Simon, 
utóvese
bioi. szelvényezetten felépítésű, páros kiválasz
tószerv, mely a hüllőkben, a madarakban és az 
emlősökben embrionális korban az ősveséből fej
lődik, és maradandó kiválasztószervvé válik. Ve- 
setestecskékből és vesecsatornácskákból épül 
fel. Három alapvető funkciója a szűrés —»(filtrá- 
ció), a visszaszívás -»(reabszorpció) és az aktív 
kiválasztás -»(szekréció), (emlősvese-».) 
uzsora
az olyan szerződés, amelyben valaki (a vele szer
ződő fél szorult helyzetének, könnyelműségének, 
tapasztalatlanságának, függő helyzetének ki
használásával) olyan vagyoni előnyt köt ki, amely 
saját szolgáltatásának értékét feltűnően arányta
lan mértékben meghaladja. Az uzsorás szerző
dés semmis, 
uzsorás
pénzkölcsönző, aki rászorultaknak igen magas 
kamatra (de biztosíték nélkül) kölcsönöz.
úzus
szokás, gyakorlat, (lat.)

Ü
üdvhadsereg
katonás megjelenésű vallási szervezet; Booth, 
William [búsz viliem] ang. methodista lelkész 
(1829-1912) alapította 1865-ben. Az ~ tagjai 
egyenruhában, katonazenével vonulnak fel, s 
megtérésre, a szegények számára adakozásra 
szólítják fel az összecsődülteket. 
ügyész
feladata a nyomozás törvényessége feletti fel
ügyelet, a vádemelés és a vád képviselete, továb
bá a jogszabály által meghatározott esetekben a 
nyomozás.
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ügynök
(kereskedelmi) önálló kereskedő, aki élethiva
tásszerűen, állandó megbízás alapján más keres
kedők nevében és részére kereskedelmi ügyletek 
kötésére kínálkozó alkalom közlésével, vagy ke
reskedelmi ügyletek közvetítésével foglalkozik, 
ügyvivő
dipl. az elfogadó államban követ távollétében in
tézkedésre jogosult személy.
üledékes ciklusok
a biogeokém.-i ciklusok-» azon fajtái, ahol az 
élőlények pusztulása során keletkező vegyületek 
és elemek üledékes kőzetekben tárolódnak, és 
így nehezen kerülnek vissza a körforgalomba. Az 
~ sebessége egyenetlen, gyorsuló, lassuló és 
álló szakaszok vannak benne. (P, S, Ca, Mg, Na, 
Fe stb. körforgása.) 
üledékes közét
a Föld felszínén vagy kis mélységben, alacsony 
hőmérsékleten és nyomáson keletkező kőzet. 
Származhat törmelékes anyag tömörüléséből 
(homokkő), vízben oldott anyagok kicsapódásá
ból (édesvízi tufa), vegyi úton (gipsz), növényi 
vagy állati maradványokból (mészkő), 
űrbél
csalánozók elsődleges testürege, ide kerül be a 
víz és a megbénított zsákmány, amely részben itt 
is emésztődik.
üres halmaz
az üres halmaznak nincs eleme; így jelöljük: 0.
Örményi József
(1741-1825) országbíró; Mária Terézia óta hiva
talban szolgált, ítélőtáblái, majd magy. kancellá
riai tanácsos, főispán, 1795-ig személynök. Ekkor 
kegyvesztett lett hat évre. 1801-től Galícia kor
mányzója, 1806-tól országbíró. 1777-ben nagy ré
sze volt a Ratio Educationis-» megalkotásában, 
üvegtest
bioi. a szemgolyó belsejét kitöltő átlátszó, kocso
nyás anyag, amelynek vázát igen finom, szabad 
szemmel nem látható fonalrendszer alkotja. 
A szemgolyó anyagcseréjében és alakjának, bel- 
nyomásának fenntartásában játszik szerepet.

V
Vachott Sándor
(1818-1861) költő; Vahot Imre bátyja. Ügyvédi 
vizsgát tett, de kizárólag Írod.-mai foglalkozott. 
A költészetben Bajza, majd Petőfi hatása alatt 
állt. A reformkori eszmék lelkesítették. 1848-ban 
Kossuth titkára volt, ezért a szabadságharc buká
sa után rövid ideig börtönben volt. 1852-ben forra
dalmár rejtegetése miatt újra bebörtönözték, s 
elméje ott megzavarodott.
Váci Mihály
(1924-1970) költő; Nyíregyházán tanult, tanítókép
zőt végzett. Első versei a Tűz-tánc antológiában

(1958) jelentek meg. Az Élet és Irodalom munka
társa, az Új írás szerkesztője (1964-től). 1963-tól 
képviselő volt. Verseskötetei olvasottak; szép for
mában fejezte ki nemzedéke közösségi és egyéni 
élményeit.
Vadas Ernő
(1899-1962) fotóművész; mint amatőr fotós kezd
te, de már a 30-as években nemzetközi nevű mű
vész volt, akinek képeit nagy magazinok is közöl
ték. 1945 után repertoárja kibővült az építés, az 
ipari teljesítmények képeivel. A Magyar Fotómű
vészek Szövetségének elnöke volt 1956-tól. 
Vadász Elemér
(1885-1970) geológus; Budapesten tanult, majd 
földtannal és őslénytannal foglalkozott. 1919-ben 
lett egyetemi tanár, de az ellenforradalom eltávo
lította az egy.-ről. A két háború közt a szénbányá
szat geológusa, de a bauxitképződéssel is foglal
kozott. Monográfiákban írta meg az eredménye
ket. 1945 után a földtan professzora 1965-ig; a 
hazai föld szerkezetének feltárója volt. 
vádelejtés
az ügyész, magánvádló a büntető eljárás befeje
zéséig a vádat elejtheti, ez esetben a bíróság az 
eljárást megszünteti.
vádi
sivatagi területek kiszáradt vízmosásai, folyó
medrei (amelyekben nagy ritkán - felhőszakadá
sok idején - folyik víz), (ar.)
vadkár
a természetben élő állatok (vaddisznók, fácánok 
stb.) által okozott kár.
Vádnál László
(1904-1967) újságíró, színpadi szerző; a 20-as 
évek elején mint kabarészerző tűnt fel, és Hacsek 
és Sajó népszerű figurájának megalkotója volt. 
1927-től számos sikeres film forgatókönyvét írta. 
1938-ban Hollywoodba költözött, s ott is forgató- 
könyveket írt. Később televíziós játékokat, szín
darabokat, operett-librettót is alkotott. Budapest
re látogatva hirtelenül halt meg. 
vad típus
bioi. egy gén alléljai-» közül a leggyakrabban 
előforduló változat.
vágáns
kóborló 1. ~ diák : a középkorban az egyházi 
rendből pappá avatása előtt kilépett fiatal, vándor 
értelmiségi. 2. ~ költészet a ~ diákok lat. vagy 
népnyelvű, csúfolódó, csípős versei, (lat.)
Vág! István
(1883-1940) vasöntő, kommunista vezető; 1919- 
ben politikai biztos volt, 1919 után baloldali szo
ciáldemokrata vezető. Az SZDP-ből 1925-ben ki
zárták, ekkor megalakította a Mo.-i Szocialista 
Munkáspártot, amelynek irányításában a KMP is 
részt vett. 1925-ben, majd 1927-ben letartóztatták, 
a börtönből szabadulva 1932-ben a SZU-ba emig
rált. A törvénysértések áldozata lett.
Vágó Béla
(1881-1939) kommunista vezető; 1905-től az
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SZOP baloldalának neves tagja, Szabó Ervin kö
vetője, majd az antimilitaristák egyik vezetője. 
1919 őszén a Munkástanács kommunistáinak ve
zetője, a Tanácsköztársaság belügyi népbiztosa, 
hadtestparancsnok. A Tanácsköztársaság bukása 
után Bécsben, Berlinben, majd Moszkvában vég
zett pártmunkát; a Sarló és Kalapács szerkesztő
je volt. A törvénysértések áldozata lett.
Vágó Márta
(1903-1976) V.József közgazdász lánya;családja 
révén kiváló radikális tudósok társaságában is
merkedett meg a korszerű haladó eszmékkel.
1928-ban találkozott József Attilával, aki heves 
szerelemre lobbant iránta. Mint 1975-ben megje
lent megkapó emlékezéseiből kiderült, ő viszo
nozta a költő érzéseit, de a szülők külföldi tanul
mányútra küldték, így kapcsolatuk megszakadt. 
Vahot Imre
(1820-1879) szerkesztő, író; 1838-ban költözött 
Pestre, s írásait az Athenaeum közölte. 1842-től 
a Pesti Hírlap rovatvezetője, majd a Pesti Divatlap 
szerkesztője; ennek segédszerkesztőjéül Petőfit 
kérte fel. Később viszonyuk megromlott. 1848-ban 
lapja címe Budapesti Divatlap lett, s melléklete 
volt a Nemzetőr c. mérsékelt politikai hetilap. 
1857-től a Napkelet szerkesztője, 
vajda
tkp. hadvezér; eredetileg fejedelmi rang. Mo.-on 
a középkorban Erdély élén állt vajda.
Vajda János
(1827-1897) költő, publicista; az 1840-es évek kö
zepétől jelentek meg versei. A Pilvaxban Petőfi 
köréhez tartozott, a szabadságharcban hadnagy, 
ezért utána az osztrák seregben közlegényként 
kellett szolgálnia. 1855-től újságíró, szerkesztő. 
Költészete kiemelkedő szakasza az 1870-1880-as 
évekre esik: egyéni látású költő, Ady elődjének 
tekintették. Szélsőséges Kossuth-pártisága miatt 
a 67-esek üldözték a kiegyezés után.
Vajda Julianna
(1776-1855) Csokonai Lilla-dalainak ihletője; ko
máromi kereskedő lánya volt, s a költő utaztában 
ismerkedett meg vele. A kölcsönös szerelem elle
nére a vagyon és jövedelem nélküli költő nem 
tudta magához kötni, s ~ a várakozást feladva 
egy komáromi kereskedő, Lévai István felesége 
lett.
Vájná Gábor
(1891-1946) katonatiszt, nyilas miniszter; 1924- 
ben mint őrnagyot nyugdíjazták, 1939-től nyilas 
képviselő volt. A nyilas mozgalom egyik vezetője; 
a ném.-ek bizalmasaként lett Szálasi puccsa után 
belügyminiszter; számos akciót irányított ellenál
lók és üldözöttek ellen. Mint háborús bűnöst 1946- 
ban halálra ítélték, és kivégezték, 
vakbél
bioi. a vastagbél része. A növényevő emlősálla
toknál különösen jelentős cellulózemésztő tevé
kenysége.

Vak Bottyán
-»Bottyán János.
vakfolt
a szemgolyó ideghártyájának-» azon része, ahol 
a látóideg rostjai lépnek ki, és amelyben nincse
nek fényérzékelő receptorok, ezért a ~ ban nincs 
fényérzékelés.
vákuumpermeabilitás
vákuumban egy áramátjárta vezetőt körülvevő 
tetszőleges zárt görbére számított mágneses ör
vényerősség -» és a vezetőben folyó áramerős
ség hányadosa.
választófejedelem
IV. Károly császár Aranybullája (1356) a császá
rok választását hét ~ re bízta : a kölni, a mainzi és 
a trieri érsekre, továbbá a szász hercegre, a 
brandenburgi őrgr.-ra, a cseh kir.-ra és a rajnai 
palotagr.-ra. 
választói törvény, 1918
a Választójogi Blokk és a közvélemény nyomásá
ra 1918. július 19-én a képviselőház elfogadta 
Vázsonyi Vilmos javaslatát, korlátozásokkal; 6 
elemivel is csak szakmunkások vagy huzamo
sabb ideig egy helyen alkalmazottak élvezhetik a 
választójogot. így is mintegy duplájára növeli a 
választók számát. Királyi szentesítés: szeptem
ber 11-én.
Választójogi Blokk
azoknak a pártoknak az összefogása 1917 köze
pén, amelyek az általános és titkos választójog 
bevezetését elodázhatatlanul szükségnek tartot
ták. Ezek a következők voltak: a Szociáldemokra
ta Párt, a Károlyi-párt, a Vázsonyi-féle Demokrata 
Párt és a Radikális Párt. Nyomásukra a kormány 
Vázsonyi Vilmost bízta meg új választói törvény 
kidolgozásával, -»választói törvény 1918. 
választójogi törvény
a kiegyezés után vagyoni feltételekkel korlátozta 
a választók és választhatók körét. Az 1874, XXXIII. 
te. 1/4 telek (5-10 hold) vagy 3 szobás városi ház, 
vagy 105 Ft adó fizetése, iparosoknál 1 segéd 
alkalmazása, diplomásoknál kinevezései állás 
meglétéhez kötötte a jogot, s kötelezővé tette a 
nyílt szavazást. Hasonló szabályok érvényesültek 
később is; -»új választói törvény.
Valero Antal
(7-1850 után) selyemgyáros; nagyapja Bécsből 
költözött Mo.-ra, s apja alapított Pesten selyem
gyárat. ~ 1814-ben vette át e gyár vezetését, s azt 
korszerű gépekkel szerelte fel. 1840-ben új gyárat 
építtetett (a mai Honvédelmi Minisztérium épüle
te), s részt vett más vállalkozások alapításában 
is. Az 1850-ben alakult Kereskedelmi és Iparka
mara első elnöke volt. 
vállalat
jogilag önálló gazdasági tevékenységet végző 
szervezet.
vállalkozási szerződés
a vállalkozó szerződés alapján valamely dolog
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tervezésére, elkészítésére, feldolgozásra, átala
kítására, üzembehelyezésére, megjavítására, 
vagy munkával elérhető más eredmény létreho
zására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvé
telére és díjfizetésre köteles, 
valódi kapillárisok
bioi. a kisartériák és a kisvénák közötti sűrűn 
elágazó, a szövetekben valóságos hálózatot ki
alakító összeköttetések, melyek nyitott és zárt 
állapotban lehetnek, és csak a működő szervek
ben telnek meg vérrel, 
valódi részhalmaz
az A halmaz valódi része B-nek, ha A része B- 
nek, de АфВ.
Valois
[valoá] fr. család, amelynek tagjai 1320-tól 1589-ig 
uralkodtak Franciaországban. Az első ~ Fülöp 
volt (Capet IV. Károly utóda), az utolsó pedig
III. Henrik, akit Bourbon-uralkodók követtek.
valós szám
az irracionális és a racionális számok együttesen 
alkotják a valós számok halmazát. A valós szá
mok és a számegyenes pontjai között egyértelmű 
megfeleltetés áll fenn.
valószínűség
a valószínűségszámítás abból a feltevésből indul 
ki, hogy minden véletlen eseményhez hozzáren
delhető egy 0 és 1 közötti szám, az esemény 
valószínűsége. A valószínűség azt mondja meg, 
hogy sok kísérlet után az eseteknek kb. mekkora 
hányadában következik be az esemény. Az ese
mény relatív gyakorisága annál jobban közelíti a 
valószínűséget, minél több kísérletet végzünk. 
A lehetetlen esemény valószínűsége 0, a biztos 
eseményé 1. Az esemény valószínűségének jelö
lése: P(A).
valószínűségi változó
olyan mennyiség, amelynek értéke a véletlentől 
függ, és bármely valós c-re meghatározott való
színűséggel vesz fel c-nél kisebb értéket. Legyen 
pl. a kockadobásnál az л valószínűségi változó a
pontok száma: ekkor л az 1,2......6 értékeket
veheti fel, és

P(n=D = Р(Л = 2) = Р(л = 3) = ...Р(л = 6) = -,
6

Р(Л<2, 3) = g.

váltakozó áram
olyan elektromos áram, amelynek iránya és 
nagysága periodikusan változik. Legegyszerűb
ben úgy kaphatunk ~ot, hogy homogén mágne
ses térben állandó szögsebességgel forgatunk 
egy zárt vezető keretet az erővonalakra merőle
ges tengely körül. Ekkor az indukált feszültség (s 
így az áram is) szinuszosan változik, 
váltivarúság
bioi. a faj egyebeinek határozott biológiai neme 
alakul ki, vagyis az egyedfejlődés során a kétne
mű fejlődési lehetőséget realizátor anyagok vagy

a hímnem, vagy nőnem irányába korlátozzák. 
A váltivarú fajok hím- és nőstényegyedekre oszla
nak (ízeltlábúak, gerincesek, ember, kender, da
tolyapálma).
váltó
szigorú szabályok alá eső, meghatározott össze
gű pénzfizetési ígéretet tartalmazó értékpapír.
váltó óvás
ha az elfogadó a neki fizetés végett bemutatott 
váltót nem fizeti ki, óvásnak van helye.
váltópénz
bankó-», papírpénz, szemben a pengő (vert) 
pénzzel-».
váltószögek
olyan párhuzamos szárú szögek, amelyeknek 
szárai páronként ellentétes irányúak.
változékonyság
bioi. az önreprodukciót megvalósító életjelensé
gek-» egyike, melynek során az utódokban a szü
lőkétől eltérő tulajdonságok alakulnak ki. A ~ 
lehetővé teszi, hogy mind az egyebek, mind a 
populációk-» alkalmazkodjanak a környezet vál
tozásaihoz, 
változó keménység 
-»kemény víz.
változó testhőmérsékletű szervezetek
bioi. az állatoknak az a nagyobb csoportja, ame
lyek tagjai nem képesek függetleníteni testhő
mérsékletüket a külső környezet hőmérsékleté
nek változásaitól. Ide tartozik a madarak és az 
emlősök kivételével az összes állat, 
változó tőke
a tőkének-» az a része, amelyet munkaerő-» vá
sárlására fordít a tőkés. A tőkének csak ez a része 
termel profitot; ha e rész magas, magas a tőke 
szerves összetétele.
vám
árunak országhatárokon történő átvitelének en
gedélyezéséért fizetett díj.
Vámbéry Ármin
(1832-1913) orientalista; Pozsonyban, Pesten ta
nult, s elsajátított több keleti nyelvet is. 1857-től 
Isztambulban tanulmányozta a keleti irod.-at, szo
kásokat. 1861-től Közép-Ázsiában dervisnek öl
tözve, karavánokhoz csatlakozva járta be az eu
rópaiak elől elzárt országokat. Útjairól könyveket 
írt; egy. tanár, több akadémia tagja lett. A ma
gyarság tör. eredetének híve volt.
Vámbéry Rusztem
(1872-1948) büntetőjogász, polgári radikális poli
tikus, V. Ármin fia; ügyvéd, majd a büntetőjog 
magántanára, egy. tanára volt. Az ellenforrada
lom megfosztotta katedrájától. Népbiztosokat, 
kommunistákat védett a bíróságokon. 1938-ban 
Londonba, majd New Yorkba emigrált, s Jászi 
Oszkárral együtt a magyarság ügyét védelmezte. 
1947-1948-ban Mo. washingtoni követe volt. 
vámos
vámszedő: az evangéliumokban gyakran szerep
lő foglalkozás; az adóbérlők vagy a helytartó al
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kalmazottjaként szedte a vámokat s helypénze
ket, amelyeket a római hatóságok vetettek ki, s 
ezért e pénzek és szedőjük is tisztátalannak szá
mítottak.
vandálok
keleti germán nép, amely a 4. sz.-ban tűnt fel. 
407-ben az alánokkal együtt elözönlötték Galliát, 
később Hispániában is feltűntek (Andalúzia ere
detileg Vandalúzia volt), végül Észak-Afrikában 
telepedtek meg. Hadjárataik során barbár kegyet
lenség jellemezte őket; innen nevük mellékcsen
gése, 
vándorlás
a céhek-» legényei mestervizsga letétele előtt 
meghatározott ideig (1-2 év) külországokban 
vándoroltak, és dolgoztak szakmájukban. A váro
sok főterén fatörzs állt, amelybe a legények szö
get vertek ottjártuk emlékére.
Vándor Sándor
(1901-1945) munkáskórus-vezető, karmester; 
1919-ben forradalmi diáktanácsot szervezett, 
ezért itthon nem tanulhatott. Berlinben, Lipcsé
ben tanult, majd Olaszországban operai korrepe
titor volt. 1932-ben hazatért, s 1936-tól vezette a 
később nevét viselő kórust. A népzene s a mun
kásdalok népszerűsítője volt, József Attila-verse- 
ket is megzenésített. A nyilasok halálra kínozták, 
vándorsejtek
a szivacsok és a csalánozók emésztő és táp
anyagszállító sejtjei.
Van Dyke, Anton, Sir
[dájk szőr] (1599-1641) neves ném.alföldi festő ; a 
Rubenstől tanult ném.alföldi s a velencei hagyo
mányokat ötvözve Európa leghíresebb portréfes
tője lett, hazája, Itália, Anglia és Spanyolország 
előkelőinek arcképét megfestve. Angliában, ahol 
1618-tól élt, lovagi rangot és évdíjat kapott.
Van Eyck
-»Eyck, Hubert Van.
vanitatum vanitas
[-tasz] „hiúságok hiúsága" ; igen nagy hívság, 
hiábavalóság. Bibliai kifejezés, az eredetit követő 
birtokos szerkezet fokozást jelent, (lat.)
Vántus Károly
(1870-1927) ács, kommunista vezető; az 1890-es 
években Nagyváradon szakszervezeteket szerve
zett, majd az SZOP helyi vezetője lett, 1907-ben 
a párt egyik országos titkára. A háborúban orosz 
fogságba esve a bolsevizmus hívévé lett, hazatér
ve a KMP egyik alapítója, a KB tagja. A Tanács- 
köztársaság népbiztosa, a Tanácsköztársaság 
bukása után halálra ítélték, de fogolycserével 
Moszkvába került, 
váradi béke
megállapodás az akkor gyermektelen Szapolyai 
János és Habsburg Ferdinánd közt (1538), amely
nek értelmében az ország egyesítése érdekében 
János halála után tartománya, Erdély, Ferdinánd- 
ra száll. 1540-ben azonban az időközben született 
János Zsigmondot az országgyűlés csecsemő

ként királlyá választotta; 1541-ben a törökök el
foglalták Budát. A ~t így végül nem hajtották 
végre.
varégok
1. a bizánci császárok skandináv testőrei; egy 
időben nagy szerepük volt császárok felemelésé
ben és megbuktatásában. 2. skandináv hajós har
cosok, akik Kelet-Európa nagy folyóin kalandoz
tak; szerepük volt a kijevi orosz állam megalapí
tásában is.
Varga Imre
(sz. 1923) szobrászművész; különösen köztéri 
szobrai aratnak nagy sikert (Radnóti, 1967; Káro
lyi Mihály, 1975).
Varga Jenő
(1879-1964) közgazdász. Baloldali szocialista te
oretikus, a Népszava rovatvezetője volt, 1918-ban 
egyetemi tanár. Károlyi államtitkára, 1919-ben 
népbiztos, majd 1920-tól a SZU-ban telepedett le. 
Ott akadémikus, egyetemi tanár, a világgazdasá
gi intézet igazgatója volt. Műveket írt korunk gaz
dasági-politikai jelenségeiről, 
várható érték
ha egy kísérlet л eredménye egyenlő lehet az
xv x2, x3......xk számok bármelyikével, és p, annak
valószínűsége, hogyne, akkor л várható értéke

к
М(л) = Z xiPi-

1=1

A várható érték azt mutatja, hogy ha sokszor 
elvégezzük a kísérletet, akkor a kapott számok 
átlaga kb. mennyi lesz.
variáció
ha adott n elem: av a2, ..., an (másképpen egy n 
elemű halmaz) és egy к egész szám (1 <k<n), 
akkor az n elem k-adosztályú variációjának ne
vezzük a következőt: az n elem közül kiválasz
tunk к-t, és ezeket egy lehetséges sorrendbe ren
dezzük. Pl. az 1,2, 3, 4, 5 elemek egy 3-adosztályú 
variációja: 5, 2, 1. n elem összes k-adosztályú 
variációinak száma: n(n — 1)...(n-k+1). 
variáns
1. mn. változó. 2. fn. változat, (lat.)
várispán
a kir. várak és vármegyék kinevezett ura, a ké
sőbbi főispánok elődje; latinul „comes” [ko- 
mesz], ami megfelel a nyugati grófi címnek.
várjobbágy
a várispán-» fegyveres kíséretének főtisztje; 
fegyveresei a kir. szerviensek-».
város
nagyobb lélekszámú, zártabb település, amely
nek lakossága hagyományosan túlnyomó rész
ben nem mezőgazdaságból él.
varrat
a koponyacsontok (állkapocs kivételével) szilárd 
összeköttetése. A csontosodás folyamatát a fű
részfogszerűén összekapcsolódó laposcsontok 
közötti kötőszövet összecsontosodása zárja le.
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varsói felkelés
1. az 1830 novemberi felkelés, amely a lengyel 
szabadságharc-» kezdetét jelzi. 2. a varsói zsidó 
gettó felkelése 1943-ban; leverése után a nácik a 
gettó lakóinak nagy részét megsemmisítették. 3. a 
ném. náci megszállás elleni katonai felkelés 
1944-ben, a szovjet csapatok Varsó alá érkezése
kor; leverése után a nácik a lengyel főváros háza
it egyenként robbantották fel.
Varsói Nagyhercegség 
-»kongresszusi Lengyelország.
Varsói Szerződés
1955. május 11-15. közt Varsóban értekeztek Al
bánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, 
Mo., Románia és a SZU képviselői, és - válaszul 
az NSZK NATO-»-tagságára - elhatározták közös 
védelmi csoport létrehozását. Albánia később el
hagyta a szervezetet. A ~ nyitva áll minden állam 
részére.
Vasa Gusztáv
svéd kir. (1523-1560); a dánok által rendezett 
stockholmi vérfürdő következtében felkelő své
dek vezetőjeként kiveri a dán megszállókat, s 
Svédországot önálló kir.-sággá teszi.
Vasarely, Vidor
[-sza- vik-] Vásárhelyi Győző (sz. 1908) magy. 
származású világhírű festő, képzőművész; az 
„op-art” művészet képviselője. Számos művét 
szülőhazájának ajándékozta; Pécsett múzeuma 
van.
vásárhely
olyan helység a középkorban, amelynek vásártar
tási joga van. A hetivásárokat a hét meghatáro
zott napján tartották, s e nap sokszor bekerült a 
~ nevébe (pl. Csíkszereda). A heti vagy évi vá
sárra hozott áruért vámot kellett fizetni a helység 
urának vagy a kir.-nak.
Vásárhelyi Pál
(1795-1846) vízépítő mérnök; a reformkor nagy 
hazai folyamszabályozásainak tervezője és kivi
telezője. A Vaskapu, a Berettyó, a Tisza szabályo
zásának terveit nagy elméleti felkészültséggel 
dolgozta ki, háromszögeléssel megállapította fo
lyóink és az Adria szintkülönbségét. Tisza-szabá- 
lyozási terve - a költségek miatt - vitákat váltott 
ki, s ekkor kapott szívszélhűdésben halt meg. 
Vásárhelyi Zoltán
(1900-1977) kóruskarnagy; a Zeneakadémián ta
nult, utána Észtországban, Norvégiában volt kar
nagy. 1926-ban hazatért, s a kecskeméti zeneisk. 
hegedű- és karénektanára volt. Kodály kórusze
néjét népszerűsítette, munkáskórusokat, üzemi 
énekkarokat is vezetett. 1945 után az Acélhang 
Munkáskórussal nagy nemzetközi sikereket is 
aratott. Zeneszerzőként főleg kórusműveket alko
tott.
Vasari, Giorgio
[-sza- dzsordzso] (1511-1574) itáliai ép., festő, 
művészettörténész ; leghíresebb műve a Festők,

szobrászok és építészek élete, egyik legfonto
sabb forrásunk a reneszánsz Itália művészetéről.
Vasárnapi Kör
alkalmi vasárnap délutáni összejövetelekből 
1917-ben kifejlődött kör, amelynek állandó tagjai 
Lukács György, Balázs Béla, Fülep Lajos, Mauser 
Arnold, Mannheim Károly, Ritoók Emma, Tolnay 
Károly voltak. A ~ tagjai esztétikai, etikai, törté
nelemfilozófiai, szociológiai kérdésekkel foglal
koztak.
vasbértörvény
Lassalle-» tétele, amely szerint a bérharcok hiá
bavalók, mert ha a bér nő, növekszik a munkások 
száma is, és a túlkínálat leveri a béreket; az 
alacsony bér pedig munkaerőhiányt okoz, és a 
bérek emelkednek. Lassalle bérharcok helyett a 
munkások államsegéllyel szervezendő termelő- 
szövetkezeteivel akart véget vetni a kizsákmá
nyolásnak.
Vasco da Gama
[vaszkó] (kb. 1469-1524) portugál utazó. Elsőnek 
hajózta körül Afrikát, felfedezve az Indiába vezető 
tengeri utat (1498). Az út mentén a portugálok 
szárazföldi támaszpontokat építettek ki, megala
pozva ázsiai kereskedelmüket és gyarmatbiro
dalmukat.
Vas Gereben
(1823-1868) író; Győrött, Pesten tanult jogot, de 
az ügyvédi gyakorlatot már 1847-ben Írod. tevé
kenységre cserélte. 1848-ban Arany Jánossal 
szerkesztette a Nép Barátját; utána egy ideig le
tartóztatásban volt. Az 50-es években népsze
rű elbeszélő volt, akinek jó magyarsággal írt 
regényeit, novelláit, kalendáriumait sokan ol
vasták, 
vaskor
1. a vastárgyak használata az i. e. 2. évezred 
derekán, a vasérc kohósításának felfedezésével 
kezdődött az óvilágban, s néhány évszázad alatt 
háttérbe szorította a bronzot. A kezdetleges ko
hók nem olvasztották meg a nyert vasat, hanem 
szivacsszerű, salakzárványos vasat termeltek, 
amelyet ismételt kovácsolással tisztítottak meg.
2. -»aranykor, 
vastagbél
a tápcsatorna része, főképp a folyadék felszívó
dás helye. Felületét a redők növelik, bélbolyhok 
viszont nincsenek benne. Hossza az embernél kb. 
1,4 m. A ~ felszívó működése, vmint erjesztő és 
rothasztó baktériumainak működése nyomán ala
kul ki a széklet-», 
vasvári béke
1664. aug. 10-én I. Lipót—► és a török közt: Zrínyi 
nagy hadi sikerei és a törökök elleni szentgotthár
di győzelem (aug. 1.) ellenére elismeri a korábbi 
állapotot. A császári udvar keleten békét akar, 
hogy a franciák ellen szabad legyen a keze; a 
magy. közvélemény felháborodása előkészítette 
a kuruc felkeléseket.
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Vasvári Ödön
(1888-1977) amerikai ref. lelkész; eredetileg r. k. 
pap volt, de 1913-ban egy sérelme miatt ref. hitre 
tért, s lelkésszé lett. 1914-től Pittsburgh [picbőg] 
(USA), majd más amerikai közösségek magy. ref. 
segédlelkésze; évtizedekig gyűjtötte az Újvilág 
magyarjaira vonatkozó történelmi és tárgyi emlé
keket. Gyűjteményét a szegedi Somogyi Könyv
tárra hagyta.
Vasvári Pál
(1826-1849) filozófus, forradalmár; a pesti egy.- 
en tanult, s 1847-től Teleki Blanka-» intézetében 
volt tanár. A Pilvax ifjúságának egyik vezetője 
volt, s 1848 márciusában a 12 pont egyik szerzője, 
a forradalmi tömegmegmozdulás szervezője. 
Honvédhadnagy, majd a Rákóczi szabadcsapat 
őrnagy-parancsnoka volt; a Gyalul havasokban, 
román felkelőkkel harcolva esett el.
Vaszary János
(1867-1939) festőművész; Münchenben, Párizs
ban tanult, s kezdetben a szecesszió, később in
kább a fr. irányzatok hatottak rá. Oldott, vázlatos 
stílusa igen hatásos volt, és a fiatalabbak közt sok 
követőre talált. Az Új Művészek Egyesületének 
alapítója volt. A tihanyi Biológiai Intézet épületé
nek faliképéit is ő festette.
Vata
(11. sz.) az István utódai elleni pogánylázadás ve
zére; 1046-ban Péter ellen vonulva a külföldről 
hazahívott András, Béla és Levente elé vonult 
seregével, mert azt remélte, hogy a hercegek 
visszaállítják az István előtti rendet. Pest alá érve 
a hercegek elé járuló Gellért püspököt megölette. 
Reményeiben azonban csalatkozott: a hercegek 
elnyomták a pogánylázadást. 
vátesz
1. jós, próféta. 2. dalnok, nagy költő, (lat.)
Vatikán
Róma egyik Tiberisen túli negyede; XI. Gergely 
pápa óta, 1377-től a római pápák székhelye. Ott 
épült a Szt. Péter székesegyház is. -»nyugati egy
házszakadás. Területe kb. 40 ha; 1000 lakójával 
1870 óta önálló állam, 
vatikáni zsinat I.
IX. Pius pápa által egybehívott egyetemes zsinat 
(1870), amely kimondta a csalatkozhatatlanság-» 
dogmáját-». A zsinaton éles ellentétek voltak a 
ném. és az ultramontán-» püspökök közt, s a 
dogma megszavazása is nehézségbe ütközött. 
A zsinatot nem lehetett befejezni, mivel az ol. 
csapatok bevonultak Rómába (szeptember 20.), 
és a zsinati atyák szétszéledtek.
Vay Ádám
(1656-1719) kuruc vezér, udvari főkapitány; soká
ig Thököly híveként üldözték, s 1701-ben Rákóczi
hoz csatlakozott. Vele együtt Bécsújhelyen be
börtönözték, de kiszabadulása után újra csatlako
zott hozzá, s a szabadságharc alatt egyik fő bizal
masa volt. Jász-kun főkapitánnyá, főispánná, sze

nátorrá nevezte ki. 1711 után nem fogadta el a 
szatmári békét: a száműzetést választotta.
Vay Miklós
br. (1802-1894) főrendiházi elnök; Zemplénben, 
1831-től Borsodban viselt tisztségeket, később 
szeptemvir, koronaőr, 1845-től helytartótanácsos. 
1840-től a tiszántúli ref. egyházkerület főgondno
ka. 1848-ban Batthyány visszalépése után nem 
fogadta el a felajánlott miniszterelnökséget. A vi
lágosi fegyverletétel után mégis halálra, majd 
várfogságra ítélték. 1867 után ismét koronaőr, 
1888-tól a főrendiház elnöke, 
vazallus
személy, aki föld fejében háború esetén fegyve
res szolgálattal vagy más szolgáltatással (feu- 
dum-») tartozott urának (dominus). Egy főnemes 
a kir. ~sa, ám magának is számos ~a lehet, 
(kelta er. lat.) 
vazopresszin
bioi. gerinces állatokban és az emberben a hipo- 
talamuszban termelődő hipofízis hátulsó lebe
nyében tárolódó hormonja, mely a vesecsator- 
nácskákban a vízvisszaszívást fokozza. Erős ér
szűkítő és vérnyomásemelő hatása is van. (Anti- 
diuretikus hormon - ADH.) 
vázrajz
telkeknek, parcelláknak megosztásáról készült 
rajz.
Vázsonyi Vilmos
(1868-1926) polgári demokrata politikus, minisz
ter; Budapesten jogot végzett, 1894-ben megala
pította a Demokratikus Kört, 1901-ben demokrata 
programmal képviselő. Több látványos politi
kai per sikeres védőügyvédje volt, így védte a 
sztrájkoló vasutasokat 1904-ben. 1917-ben,
majd 1918-ban igazságügy-miniszter, 1919 után 
a demokratikus, legitimista ellenzék egyik ve
zére volt.
Vazul
(978 előtt—1037) I. István kir. nagybátyjának, Mi
hálynak a fia, aki Imre halála után a trón örököse 
lett volna; István azonban nem tartotta alkalmas
nak utódjául, ezért ~ merényletet tervezett István 
ellen; ezért István megvakítatta (uralkodásra al
kalmatlanná tette), s száműzte.
Vazul, Baszileiosz
Nagy Szent (kb. 329-379) kis-ázsiai térítő püspök, 
a gör.keleti szerzetesrend (baziliták) szabályai
nak kidolgozója.
vcc
(= Video Compact Cassette) [video kompakt ka- 
szet] műsz. a Philips és a Grundig cégek által 
1980-ra kifejlesztett kazettás képmagnórendszer. 
Műsorideje igen nagy: mivel ez a kazetta megfor
dítható, így normál szalagsebességnél 2x4 óra, 
felezett sebességnél 2x8 óra egy kazetta maxi
mális játékideje. Számos előnyös tulajdonsága 
ellenére (piaci, kereskedelmi okok miatt) nem 
terjedt el széles körben.
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VCR
(= Video Cassette Recorder) [video kaszet rekor
der] az első kazettás képmagnórendszer neve, 
melyet a Philips cég fejlesztett ki, s 1972-ben 
mutatta be. Kazettája 1/2 coll szélességű szalag
gal volt töltött, s ezt házilag is el lehetett végezni. 
Ez a rendszer már alkalmas volt színes felvételek 
rögzítésére is.
VCR-LP
(= Video Cassette Long Play) [video kaszet long 
pléj] műsz. a VCR-» kazettás videomagnó-rend
szer hosszú műsoridejű változata. Szalagsebes
sége 6,56 cm/s. A leghosszabb - VLC 180-as - 
kazettával háromórányi színes műsor felvételét 
teszi lehetővé sztereo (vagy kétnyelvű) kísérő
hanggal. Az eltérő szalagsebesség miatt csak az 
üres kazetták csereszabatosak a VCR STAN
DARD-^ és a VCR-LP között.
VCR-STANDARD
[-sztenderd] műsz. a VCR-» kazettás videomag
nó-rendszer első (alap-) változata, mely a leg
hosszabb műsoridejű - VC 60-as - kazettával leg
feljebb egyórányi műsor felvételére alkalmas 
14,29 cm/s szalagsebességnél. Továbbfejlesztett, 
növelt műsoridejű változatok: a VCR-LP-», vala
mint az SVR-» rendszer. A három módosulat az 
eltérő szalagsebességek miatt csak a kazetta for
mátumában kompatibilis-».
Vécsey Károly
gr. (1807-1849) honvéd tábornok, az aradi vérta
núk egyike; császári őrnagyként 1848 nyarán át
lépett a honvédséghez, s októberben már a bács
kai hadtest parancsnoka, ezredes. Decembertől 
tábornok, 1849-ben Nagyvárad parancsnoka, 
majd Arad bevevője. Világos idején Temesvárt 
ostromolta. A cári csapatok, akik előtt letette a 
fegyvert, átadták Haynaunak, s az okt. 6-án kivé
geztette.
Védegylet
Kossuth-» szervezete, amelynek célja volt, hogy 
- védővámok híján - a fejletlen magy. ipar belső 
piacát önkéntes alapon védje. Az 1844. okt. 6-án 
Pozsonyban alakult egylet tagjai megfogadták, 
hogy tíz évig csak magy. terméket vásárolnak, ha 
tehetik. Elnöke Batthyány Kázmér, alelnöke Tele
ki László, igazgatója Kossuth Lajos lett. 
védjegy
törvényesen védett jel, valamely áru valódiságá
nak bizonyítására.
védő
ügyvéd, aki meghatalmazás vagy kirendelés 
alapján a büntető eljárásban képviseli a terheltet.
Vedres Márk
(1870-1961) szobrászművész; Münchenben, majd 
Rodintől [roden] Párizsban tanult. 1902-1934 közt 
főleg Firenzében élt és alkotott; Európa szinte 
minden nagy városában kiállított. Eleinte Rodin, 
később a kubizmus, a 30-as évektől a klasszikus 
szobrászat realisztikus stílusa hatott művészeté

re. Szobrokat, síremlékeket, köztéri alkotásokat 
hagyott maga után (A béke kútja, Budapest).
véges halmaz
az A halmaz véges, ha üres vagy van olyan pozi
tív egész n szám, hogy A elemei egyértelműen 
megfeleltethetők az 1, 2,..., n számoknak.
véges tizedes tört
olyan tizedes tört, amelyben a tizedes jegyek szá
ma véges.
vegetáció
1. növényi élet. 2. dúsan burjánzó növényvilág, 
(lat.)
vegetatív hajtás 
a leveles szár. 
vegetatív idegrendszer
az idegrendszer-» akarattól független vagy csak 
részben függő működéseket szabályozó része. 
A zsigeri rendszerek-», vmint a keringési szerv- 
rendszer működését szabályozza.
vegetatív reflexek
a gerincvelőidegeken-» haladó olyan reflexek, 
melyek a zsigeri szervek működését szabályoz
zák. Mozgatóingerületük környéki vegetatív dú
cokban átkapcsolódik.
vegetatív szaporítás
növények ivartalan szaporítása a mezőgazdasági 
gyakorlatban. A ~ során a vegetatív szaporo
dás-» lehetőségét használják ki, a növények így 
gyorsabban fejlődnek, és hiánytalanul megőrzik 
a szülők előnyös tulajdonságait. Fajtái: oltás, 
szemzés, bujtás, dugványozás, klónozás stb. 
vegetatív szaporodás
a növények ivartalan szaporodási-» formája, 
melynek során leváló testrészekből fejlődik ki az 
utód. A regeneráció-» sajátos formájának is fel
fogható. Az utód fejlődhet gyökérdarabból (akác, 
gyermekláncfű), indából (földieper), tarackból (ta
rackbúza), gumóból (burgonya), hagymából (vö
röshagyma, tulipán), tőkéből (gyöngyvirág), le
vélrészletből (begónia) stb. 
végrehajtás
tartozás kiegyenlítésére tett kényszerintézkedés.
végrendelet
az örökhagyó halála esetére egyoldalú nyilatko
zattal - végrendelettel - vagyonáról vagy annak 
egy részéről rendelkezhet.
végtelen halmaz
az A halmaz végtelen, ha nem véges, -»véges 
halmaz.
végtelen hengerfelület
-»henger.
végtelen kúpfelület
-»kúp.
végtelen mértani sor
az (an) mértani sorozathoz hozzárendelhetjük az 
sn = a0 + a, + ... + an sorozatot. Ha az (sn) sorozat 
konvergens és határértéke s, akkor azt mondjuk, 
hogy az a0 + a, + a2+... + an +... végtelen mértani 
sor konvergens és összege s. Ha az (sn) sorozat
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divergens, akkor azt mondjuk, hogy a végtelen 
mértani sor divergens.
végtelen sor
ha adott egy (an) valós számsorozat, akkor az 

a0 + a1 + ... + an + ... = £ a„szimbólumotvégte-
n = 0

len sornak nevezzük. A végtelen sor n-edik rész
letösszege sn = а0+а1 + ... + an. Ha az (sn) soro
zat konvergens és határértéke s, akkor azt mond
juk, hogy a végtelen sor konvergens, összege s.

Ezt a tényt röviden így jelöljük: £ an = s. Ha az
n = 0

(sn) sorozat divergens, akkor azt mondjuk, hogy 
a végtelen sor divergens, 
végtelen szakaszos tizedes tört 
az olyan végtelen tizedes tört, amelyben a jegyek 
egy csoportja ismétlődik. Minden racionális szá
mot átírhatunk tizedes tört alakba. Ha az osztás 
nem végezhető el maradék nélkül, akkor a mara
dékok ismétlődése miatt végtelen szakaszos tize
des törtet kapunk. Pl. :

— = 0,071 428 571 428 5.....  = 0,071 428 5.
14
végtelen tizedes tört
olyan tizedes tört, amelyben a tizedesjegyek so
rozata végtelen. Két fajtája van: periodikus vagy 
szakaszos ~, amelyben bizonyos jegytől kezdve 
ugyanaz a jegycsoport ismétlődik. Másik fajtájá
nál nincs ismétlődés a jegyekben, 
vegyérték
az egy atomhoz kapcsolt kötő-elektronpárok-* 
száma egy anyag esetében (kovalens vegyérték).
vegyértékhéj
az atom elektronburkának az a része (külső elekt
ronhéj vagy lezáratlan belső alhéj), amelynek 
elektronjai általában részt vesznek a kém.-i reak
ciókban. A ~ határozza meg az elemek vegyi 
tulajdonságait, 
vegyjel
kém. a kém.-i elemek jelölésére szolgáló betűjel.
Vejnemöjnen
a Kalevala-* hőse, énekmondója.
vékonybél
a tápcsatorna része, az emésztés és a felszívó
dás fő helye. A ~ fala redős szerkezetű, a redők 
felszínén bélbolyhok helyezkednek el, melyek a 
felszívódás szervecskéi. A ~ szakaszai az em
bernél : patkóbél (nyombél, epésbél, tizenkétujj- 
nyi bél), éhbél, csípőbél. Hossza kb. 6,5 m. A ~ be 
önti váladékát a máj (epe-*) és a hasnyálmirigy 
(hasnyál-*), ill. nagy mennyiségű vékonybél
nedv-* is termelődik benne, 
vékonybélnedv
a vékonybélfal mirigysejtjeiben termelődő 
emésztőnedv. Fehérjebontó (erepszin), szénhid

rátbontó, lipidbontó és nukleinsavbontó enzime
ket is tartalmaz (pH: 7,6).
vektoriális szorzat
két vektor ~ a az a vektor, amelynek iránya merő
leges a tényezők irányára, s azokkal jobbrend
szert alkot, nagysága pedig a két vektor nagysá
gának szorzata szorozva a köztük lévő szög szi
nuszával.
Velasquez, Diego de Silva
[-lasz- szil-] (1599-1660) nagy sp. festő, IV. Fülöp 
sp. kir. kedves udvari festője. Portréit, mitológiai 
és bibliai tárgyú festményeit egyaránt realista 
ábrázolás, a színek és fények csillogása, drámai 
erő jellemzi, 
vélelem
valószínű tényállásra alapított bírói ítélet, amikor 
a bíró az egyik tény valóságából következtet a 
másik tény valóságára a logikai szabályok szem 
előtt tartásával, de csak addig, amíg ezt a valósá
got az ellenbizonyítás le nem rontja. Pl. a házas
ságban született gyermek apjának az anya férjét 
kell tekinteni, 
velöcső
az embrionális fejlődés során az idegrendszer 
kezdeménye. A gerinces állatoknál és az ember
nél elülső végéből agy-*, a többi részéből gerinc
velő-* fejlődik.
vénák
gyűjtőerek, belül egyrétegű laphámmal borított, 
kötőszövetet és simaizomelemeket tartalmazó, 
az artériáknál vékonyabb és tágulékonyabb falú 
erek, melyekben a vér a szív felé áramlik. Mivel 
a vérnyomás a ~ban már csekély, a függőleges 
lefutású vénákban a vér visszaáramlását vénabil
lentyűk akadályozzák meg. 
vénás rendszer
a gyűjtőerek rendszere, melyet a szív felé halad
va a vérnyomás csökkenése, az igen csekély 
mértékű érellenállás és az összesített érkereszt
metszet csökkenése jellemez.
vénás vér
oxigénben szegényebb, nagyobb szén-dioxidtar- 
talmú, kékespiros színű, a nagyvérkörben a vé
nákban áramló vér.
Vencel I.
(1289-1306) magy. kir. (1301-1305), III. ~ néven 
cseh kir. (1305-1306). III. András halála után a 
Csák-Aba párt apját, II. Vencel cseh királyt hívta 
meg a magy. trónra, de az fiát ajánlotta; 1301-ben 
Fehérvárra kísérte, s ott meg is koronázták. Mivel 
azonban nem tudta Károly Róbertét, a pápa jelölt
jét legyőzni, 1305-ben lemondott a magy. trónról. 
1306-ban meggyilkolták.
Venus
[-usz], 1. itáliai termékenység és szerelem-isten
nő, akit a gör. Aphroditével szoktak egybevetni. 
~ azonban több mn.-vel valójában sajátos sze
mély volt: ~ genetrix az Anya, ~ victrix [vik] a 
Győzelemhozó stb. 2. a Naprendszer második,
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belső bolygója; méretei a Földére emlékeztetnek, 
227,4 nap alatt kerüli meg a Napot. Magas hőmér
sékletű felszínét állandóan felhők borítják. Esthaj
nalcsillagnak hívják, mert alkonyaikor és hajnal
ban a Nap közelében látható, 
vér
a gerinces állatok és az ember zárt érrendszer
ben keringő testfolyadéka, mely kapcsolatot léte
sít a szervek között, szállítja a tápanyagokat, a 
légzési gázokat, a hormonokat és a bomlástermé
keket, alapvető jelentőségű a homeosztázis-» 
fenntartásában és a különféle kórokozók és nem 
saját anyagok elleni védekezésben. A ~ sejtes 
elemekből és plazmából áll. Sejtes elemei : a vö- 
rösvérsejtek-», a vérlemezkék-*, fehérvérsej
tek-», 
véralvadás
védekező mechanizmus a sérült érszakaszok 
folytonossági hiányának megszüntetése, a nagy 
vérveszteség vagy a fertőzés megakadályozása 
céljából. A ~ során az oldott fibrinogén szérum
fehérje oldhatatlan fibrinszálakká csapódik ki, és 
ezen a vázon kiválnak a vér sejtes elemei. 
Verancsics Antal
(1504-1573) esztergomi érsek, történetíró; Pádu- 
ában tanult, s előbb a Szapolyai-család diploma
tája, 1549-től a Habsburgok szolgálatában állt. 
1557-től püspök, s kétszer is követ a Portán: 1568- 
ban megkötötte a drinápolyi békét. 1569: eszter
gomi érsek. Nagyszabású magy. történetét nem 
fejezhette be, de elkészült részei értékes forrásai 
korának. Latin verseket is írt. 
vérátömlesztés
orvosi eljárás, melynek során az adó (donor) 
szervezetéből vért juttatnak a kapó (akceptor v. 
recipiens) szervezetébe. A szövetátültetés speci
ális formája. A szöveti összeférhetetlenség elke
rülése céljából előtte meg kell állapítani, hogy az 
adó és a kapó vére vércsoportrendszerek tekinte
tében megfelel-e egymásnak. A ~t ma már rend
szerint konzervált, alvadásgátolt vérrel hajtják 
végre, 
verbális
szóbeli közlés; beszéd, nyelv útján terjedő infor
máció. (lat.)
verbunkos
1. „toborzó" ; sajátos zene, amelyet népi hang
szereken játszva és énekelve a katonatoborzó 
csapatok alkazmaztak a figyelem felkeltésére.
2. átv. magy. zenei stílus a 19. sz. első felében, 
(ném.)
vércsoport
a vörösvérsejtekben található antigének és a 
vérplazmában található antitestek alapján kiala
kított vérosztályozási egység. A ~ok rendszere
ket alkotnak. A legismertebb —-rendszerek: 
ABO, MN, Rh.
Verdi, Giuseppe
[dzsuzeppe] (1813-1901) ol. zeneszerző; talán 
legnépszerűbb operái a Traviata (1871), az Aida

és a Rigoletto (1851-1853). De sorolhatnánk szin
te egész életművét is.
Verdun
[-dün] helység Nyugat-Franciaországban ; az első 
világháborúban 1916. február 21-től rendkívül vé
res csaták színhelye.
verduni szerződés
Jámbor Lajos fiai 843-ban felosztották maguk közt 
Nagy Károly birodalmát: Kopasz Károly a fr., Lot- 
hár a középső, Német Lajos pedig a keleti, ném. 
területeket kapta. Ezzel Franciaország kiszakadt 
Nagy Károly birodalmából, amely így Német
római Birodalommá lett. 
verejtékezés
bioi. az emlősök és az ember folyadékkiválasztá
sa a bőrön-» keresztül. A verejtéket a szimpati
kus beidegzésű, de kolinergiás verejtékmirigyek 
termelik. A verejték elsősorban víz, melynek el- 
párologtatása hűti a szervezetet. Konyhasót, va
sat, kevés cukrot és különféle bomlástermékeket 
is tartalmaz. A benne oldott zsírsavak miatt a bőr 
felületén ún. savköpeny alakul ki, mely védi a 
fertőzések ellen.
Verescsagin, Vasziiij
(1842-1904) nagy hatású orosz csataképfestő; 
tengerésztiszt volt, de pályáját feladta a festőhi
vatásért. Képei, pl. Győzelem előtt, Foglyaink, Az 
elfelejtett katona drámai erővel ábrázolnak hábo
rús jeleneteket. Az orosz-japán háborúban esett 
el.
Veres Pálné
Beniczky Hermin (1815-1895) a magy. nőnevelés 
korai képviselője; 1867-ben alapította meg a Nő
képző Egyletet, majd 1869-ben nőnevelő intéze
tét; azt akarta elérni, hogy a kereső pályák meg
nyíljanak a vagyontalan nők előtt is. Intézete sike
res volt, s később nyilvános isk. rangjára emelke
dett. — 1889-ben visszavonult. Nézeteit könyvben 
is közzétette; írt népszerű lélektant is.
Veres Péter
(1897-1970) író, politikus; cselédsorban nőtt fel. 
1930-tól jelentkezett írásaival, amelyek a sze
gényparaszti sorssal foglalkoztak. Elbeszéléseit 
a Korunk közölte. Az Alföld parasztsága c. szocio
gráfiája (1936) után a Márciusi Front tagja, a szár
szói konferencia (1943) szónoka. 1945 után a Pa
rasztpárt elnöke, miniszter (1945-1949), termé
keny népi író.
Vergilius, Publius, Maro
[-USZ -usz] (i. e. 70-19) kiváló római költő; nagy 
tehetsége megszerezte számára Maecenas tá
mogatását, s anyagi gondoktól szabadon dol
gozhatott. Eclogái Theokritosz gór. költő pász
torkölteményeinek hangulatát követik; más 
verseiben is a föld népének életét ábrázolja. 
Aeneise a rómaiak (s Augustus császár) le
gendás ősét, Aeneast [éneász] mutatja be hősi 
eposzban, 
verifikáció
1. igazolás, vmely állítás igaz voltának levezeté
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se. 2. az igazság bizonyítása okmányok, tanúval
lomások alapján, (lat.)
Verlaine, Paul
[vörlen pol] (1844-1896) fr. költő; a szimbolizmus 
irányzatának első nagy alkotója. Kitűnő formamű
vész volt. Verseinek borulata nosztalgikus, a de
kadencia hangulatait rögzíti kitűnően.
vérlemezkék
bioi. trombociták; a vöröscsontvelőben képződő, 
2-5 mikrométer átmérőjű sejtek, amelyek a véral
vadásban központi jelentőségűek. Számuk az 
ember 1 mm3 vérében 150-300 000. Élettartamuk 
7-14 nap. 
vérlepény
bioi. a véralvadás-» során keletkező képződ
mény, melyben a fibrinszálak vázára rácsapód
nak a vér sejtes elemei.
Vermeer, Jan
(1632-1675) kiváló ném.alföldi tájképfestő (pl. 
Delft látképe); nagy gonddal festette meg képein 
a részleteket.
Verne, Jules
[vöm, zsül] Mo.-on szokás Verne Gyulának ne
vezni (1828-1905) fr. író. Népszerű regényei tech
nikai felfedezések vagy elképzelések köré épül
tek (Nyolcvan nap alatt a Föld körül, Húszezer 
mérföld a tenger alatt, Utazás a Holdba (1865)), 
vagy távoli földeken, tengereken zajlanak (Grant 
kapitány gyermekei (1867), Sztrogoff Mihály 
(1867)). 
vérnyirok
hemolimfa, a nyílt keringési rendszerben áramló 
testfolyadék. (ízeltlábúak, puhatestűek.)
vérnyomás
az ereken belül lévő nyomás, melynek mértékét 
a szív -»munkája, a szívből kilökött vér-» mennyi
sége, az érfalak rugalmassága, az erek ellenállá
sa és a vér súrlódása befolyásolja. A ~ értéke a 
napszaknak, a munkavégzésnek megfelelően vál
tozik. Jelentősen függ az életkortól is.
Veronese, Paolo
eredeti nevén Caliari [-ze ka-] (1528-1588) itáliai 
festő ; Velencében dolgozott, Tiziano és Tintoretto 
hagyományait követve. A mantuai székesegyház 
freskói, s vásznai : A kánai menyegző, Szt. András 
elhivatása az apostolságra, Velence apotheózisa 
nagyszerű színérzékről és szerkesztési, mester
ségbeli tudásról tanúskodnak.
Veronika
a Bibliában Jézus Krisztus egy követője, aki, ami
kor mestere a keresztet vitte, kendőjével letörölte 
arcáról a verejtéket és a vért, s a kendőn ott 
maradt az Üdvözítő képe (vera icon = igaz kép
más: innen a ~ név), 
verőerek 
-»artériák, 
vérplazma
a vérnek-» mint kötőszövetnek, a cseppfolyós, 
sejt közötti állománya. A ~ az ember vérének 
56%-át teszi ki. 90%-a víz, 7-8%-a fehérje. Ka

tionjai közül legfontosabbak a Na+, K+ és Gal
lonok, anionjai közül pedig а СГ és a HCO3-- 
ionok. Állandó ~ alkotó a glükóz. A ~ fehérjéi 
alapvető jelentőségűek a véralvadásban és az 
immunrendszer működésében, 
vérrokon házasság
bioi. embernél testvérek vagy unokatestvérek há
zassága. A ~ból származó gyermekeknél az át
lagosnál sokkal nagyobb a recesszíven öröklődő 
betegségek megjelenésének kockázata. Ezért a 
civilizált országokban a törvény általában tiltja a 
~ot.
Versailles
az utolsó fr. kir.-ok palotája; a XIII. Lajos kis va
dászkastélyából XIV. Lajos építtette az eredetileg 
mocsaras vidéken több évtizedes óriási munká
val Európa legszebb palotájává. Benne 1000 ud
vari nemes és 4000 szolga lakott, további sokezer 
udvari személy és 5000 szolga a melléképületek
ben. A százhektáros parkban áll többek közt a 
Nagy-Trianon palota és a Kis-Trianon kastély, 
versailles-i békék
az első világháborút lezáró békerendszer; a tár
gyalásokon a győztes hatalmak érdekei érvénye
sültek, súlyosbítva az ellentmondásokat. A hatá
rokat nem néprajzi tényezők, hanem hatalmi ér
dekek alapján rajzolták meg; a veszteseket sú
lyos, sok évig tartó hadi kárpótlással terhelték. 
A ~ teret adtak a nacionalista ellentétek szításá
nak.
vérsavó
-»vérszérum.
versciklus
tematikai vagy/és formai tekintetben összekap
csolódó versek, -»ciklus.
Verseghy Ferenc
(1757-1822) író, a jakobinus mozgalom tagja; 
papnövendékként tanult. Felvilágosult író, a Ma
gyar Museum munkatársa, 1793-ban egyházi bün
tetést kapott egyházellenesnek minősített köny
vek fordításáért. Ezek után csatlakozott Martino
vics szervezkedéséhez. Magyarra fordította a 
Marseillaise-t. A jakobinus pörben halálra ítélték, 
kegyelem folytán kilenc évi várfogságot szenve
dett. Kiszabadulva nyelvtanár, fordító, dalszerző 
volt.
versengés
-»kompetíció.
verslábak
az időmértékes verselésben a vers elemei, meg
szabott számú hosszú és rövid szótagok váltako
zása. A görög-latin ~ a következők (- = hosszú,
V = rövid): iambus и -, trocheus - и, dactylus -
V V, anapaestus v v -, spondeus —. Az egyes 
versformáknál meghatározott számú és fajta ~ 
alkotják a verssort-»), (gör.-lat.)
verssorok
az időmértékes verselésben verslábakból-» te
vődnek össze. A leggyakoribbak: a jambikus 
verssor két vagy (többnyire) három jambusból áll.
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A hexameter-» (hatlábú vers) hat daktilusból áll, 
de az ötödik kivételével bármelyiket vagy mind
egyiket spondeus is helyettesítheti. A pentame
ter-» szintén hat daktilusból áll, de ezek közül a 
harmadik és a hatodik csonka. A többi négy he
lyett spondeus állhat, -»metszet, (gör.) 
vérszérum
vérsavó, fibrinmentes vérplazma, mely a véralva
dás során a vérlepényből préselődik ki.
Vértes László
(1914-1968) magyar őslénytantudós. Főképp a 
Kárpát-medence területén végzett ásatásokat. 
1963 és 1965 között tárta fel a vértesszőlősi em
berleletet (Homo erectus telepe és maradványa), 
amely Európában egyedülálló.
Vértes Marcell
(1895-1961) grafikus, festő ; Budapesten, Párizs
ban tanult, s hetilapok rajzolója, könyvillusztrátor 
volt eredetileg. Ő készítette Karinthy Tanár úr 
kérem c. kötetének híres rajzait is. A Tanácsköz
társaság bukása után Párizsba emigrált, néhány 
év alatt jó nevű grafikus lett, díszlet-, jelmez- és 
divattervezéssel is foglalkozott. 1940-ben az USÁ- 
ba, majd 1946-ban újra Párizsba települt, 
vértesszőlősi ember
Vértes László által felfedezett maradványai egy 
őskori melegforrás tufarétegeiből kerültek elő: 
zsákmányának csontjai, szerszámok, tűz nyoma, 
s egy emberi tarkócsont. Mintegy 350 ezer éve élt. 
Rokonai Kelet-Ázsiától Afrikáig fellelhetők. -»Ho
mo erectus, 
vertikális zonalitás
bioi. a tengerszinttől a magashegységek csúcsáig 
a biocönózisok övszerű elhelyezkedése. Pl. a 
Kárpátok ~a 200 m és 3500 m között: erdőspusz
ták - zárt tölgyesek - gyertyános tölgyesek - 
bükkös - jegenyefenyves lúcos és bükkös - lúcos 
- törpefenyves - törpecserjés - havasi gyeppár- 
nás növények, felszakadozott havasi gyep - mo
hák, zúzmók - örök hó határa, 
vérvád
az antiszemitizmus-» egyházi válfajából eredő, 
minden alapot nélkülöző vád szerint zsidók nem
zsidó gyerekek vérét használják vallási szertar
táshoz. 1882-ben egy szabolcsi lány eltűnésével 
kapcsolatban merült fel a ~ ; a nyíregyházi tör
vényszék 1883 augusztusában felmentette a vád
lottakat. Eötvös Károly nagy hatású könyvben lep
lezte le a ~ terjesztőit, 
vérvörös csütörtök
1912. május 23; a Szociáldemokrata Párt felhívá
sára politikai sztrájkot és tömegtüntetést tartottak 
e napon Budapesten, tiltakozásul az ellen, hogy 
előző napon Tisza Istvánt választották a képvise
lőház elnökévé. A résztvevők nagy száma meg
mutatta a szociáldemokraták erejét, 
vérzékenység
bioi. hemofília; a véralvadás zavara: a beteg vére 
néhány perc helyett csak órák múlva alvad meg. 
Nemhez kötötten öröklődik.

Vesalius, Andreas
[-za- -asz] (1514-1564) németalföldi orvos, a mai 
értelemben vett anatómia megteremtője. 1543- 
ban adta ki „Az emberi test felépítése" (De huma
ni corporis fabrica) című hétkötetes művét, ame
lyet Tizian tanítványa, Jan Stephan Kalkar 300 
művészi fametszettel illusztrált. Az inkvizíció ül
dözte, máglyahalálra ítélték, majd büntetését je- 
ruzsálemi zarándoklásra enyhítették. Zarándo
kú tj a közben pestisben halt meg. 
vese
-»utóvese
veseátültetés
mindkét vese különböző okok miatt kialakult elég
telen működésekor alkalmazott szervátültetés. 
Az immunológiai problémák miatt az akceptoro- 
kat (vesére várókat) nemzetközi számítógépes 
rendszerben tüntetik fel, és az éppen adódó átül
tethető veséhez ebből keresik ki a megfelelő ak- 
ceptort.
vesecsatornácska
tubulus a vese-» kéregállományában, ill. a kéreg 
és velőállomány határán húzódó, a vesetestecs- 
kéhez kapcsolódó kanyarulatos csatornácska, 
melyben a szűrletből vizelet alakul. Két fő funk
ciója a visszaszívás, visszaszívódás (reabszorp- 
ció) és az aktív kiválasztás (szekréció). A ~k 
száma az ember veséjében kb. 2 millió, 
vesécske
a gyűrűsférgek legtöbbjének kiválasztó szerve. 
A ~ к a másodlagos testüregből csillós tölcsérrel 
indulnak, majd csövecskében folytatódnak, mely
nek vége kis pórussal a kültakaróra nyílik. A csö
vecskében szűrés, visszaszívás és szekréció 
valósul meg. A rákok héj- és csápmirigyei, 
vmint a puhatestűek kiválasztószerve módosult 
~ ké.
vesetestecske
a vese kéregállományában található, tokból 
(Bowman-tok) és érgomolyagból (glomerulus) ál
ló képlet, melynek alapfunkciója a szűrés-». 
A ~k száma az ember két veséjében kb. 2 millió.
Vespasianus, Titus Flavius
[veszpaziánusz] (9-79) római császár (70-79); a 
Flavius-dinasztia [-usz] megalapítója.
Vespucci, Amerigo
[veszpuccsi] (1451-1512) firenzei kereskedő. Spa
nyolországban megismerkedett Kolumbusszal-», 
1499-1504 közt részt vett több felfedező úton Kö
zép- és Dél-Amerika partjainál. Mint a sp. kir. 
főnavigátora halt meg. Az útjairól beszámoló le
veleket több nyelven is kiadták Új világ... címmel ; 
egy ném. könyvkereskedő javaslatára az új vilá
got róla nevezték el Amerikának.
Vesta
[vesz-] a tűzhely istennője az ókori Rómában; 
templomában örökké égnie kellett a tűznek, emlé
keztetve az ősi időkre, amikor a tűz őrzése élet- 
fontosságú volt a közösség számára. A ~-temp
lom tüzére a ~-szüzek-» ügyeltek.
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Vesta-szüzek
Vesta-» papnői, akiket a római pontifex maxi
mus-» fiatal lányként választott ki. Harminc évig 
tartó megbízatásuk idejére szüzességet kellett 
fogadniok: élve temették el, aki fogadalmát meg
szegte. Legfontosabb feladatuk a templom tüzé
nek őrzése volt. Előkelő szerepet játszottak Róma 
közéletében, 
veszélyes üzem
aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, 
köteles az ebből eredő kárt megtéríteni. Ilyen pl. 
vasút, gépjármű, cséplőgép, szivattyú, bányá
szás, féregirtás, vadállat tartása stb.
„veszettek”
a francia forradalomban a jakobinus uralmat bal
oldalról bíráló csoport, amely a sansculotte-k-» 
képviseletében nem elégedett meg a nemzeti és 
a köztársasági célkitűzésekkel, hanem társadal
mi egyenlőséget is követelt. Robespierre—» másik 
baloldali ellenzékével, a túlzó jakobinusokkal 
együtt velük is leszámolt, s vezetőiket kivégeztet
te; ezzel saját bukását is siettette, 
vészreakció
bioi. izgalom hatására a szimpatiko-adrenális 
rendszer-» fokozza a mellékvesevelő adrena
lin-» és noradrenalin-* termelését, a vérraktárak 
kiürülnek, a vértöbblet az izmok kitágult kapillári
saiba-» áramlik, miközben a hasi és bőrerek szű
külnek, a vérnyomás fokozódik, a vércukorszint 
emelkedik. A ~ a megterhelések gyors kivédésé
hez segíti a szervezetet, 
vesztfáliai béke
1648-ban lezárta a harmincéves háborút-». Elis
merte a protestánsok szabad vallásgyakorlását, 
a nagyobb és kisebb ném. fejedelmek birodalmon 
belüli függetlenségét. Franciaország megszerez
te Elszászt, Svédország egy tengermelléki sávot. 
Svájc és Hollandia végleg elszakadt a birodalom
tól. Csehország a Habsburgok örökös tartománya 
maradt, 
vetélés
embernél, ha a terhesség-» a 28. hét előtt szakad 
meg.
vételi (opció)
a tulajdonos másnak - a dolog és a vételár megje
lölésével írásban - vételi jogot engedélyez, a 
jogosult pedig egyoldalú nyilatkozattal a dolgot 
megvásárolhatja.
vetésforgó
a talajerő megkímélésére kialakított mezőgazda- 
sági művelési formák; a föld egy részét ugaron 
vagy legelőnek hagyják, -»legelőváltó, -»kétnyo- 
másos, -»háromnyomásos ~.
vétójog
tilalmi jog; személynek (pl. elnöknek, kormányzó
nak) vagy vmely testület, hatalom képviselőjének 
joga, hogy a többség által elfogadott határozat 
érvénybe lépését megakadályozza. A ~ valójá
ban a határozatok egyhangúságának elvét rejti 
magában, (lat.)

vetődés
geol. merev kőzetburokra ható ellentétes irányú 
erők hatására repedés támad, s ennek mentén a 
kőzet függőlegesen vagy vízszintesen, néha több
szörösen: lépcsősen elcsúszik: vetődik.
vezércikk
lapokban rendszerint a lap elején közölt rövidebb 
cikk, amely (szerzője nevével vagy nélküle) a 
szerkesztőség véleményét fejezi ki vmely fonto
sabbnak ítélt tárgyról. A belső ~ a lap belsejében 
található, 
vezérlés
a technikai rendszerek irányításának egyik válfa
ja, melynek jellemzője, hogy az ún. rendelkező 
jelet a vezérelt jellemző aktuális értékétől függet
lenül, előzetes értékelés alapján adjuk meg. A ~ 
hatáslánc nyitott. A vezérlő berendezés egy pon
ton kapcsolódik a vezérelt berendezéshez, 
vezérlő tanulás 
-»operáns tanulás, 
vezérmotívum
(kül. zene) olyan motívum, amely egy nagyobb 
zeneműben vissza-visszatér.
Vezúv
működő tűzhányó Itáliában, Nápolytól délkeletre. 
I. sz. 79-ben egy kitörése elpusztított két várost: 
Pompeii-t-» és Herculanumot [-kulá-].
VHP
(= Very High Frequency) [veri háj frikvönszi] 
műsz. nagyon nagy frekvencia. A 41...223 MHz 
közötti frekvenciatartomány elnevezése, mely to
vábbi három sávra lett felosztva: I. sáv: 41...68 
MHz, II. sáv: 66...108 MHz, III. sáv: 174...223 MHz. 
Az I. és a III. sáv tv, a II. rádió műsorszórásra hasz
nálatos. A hullámhosszak: I. sáv: 7,32...4,41 m; II. 
sáv: 4,55...2,78 m; III. sáv:. 1,72...1,35 m.
VMS
( = Video Home System) [video hóm szisztem] műsz. 
házi videórendszer. A japán Matshushita [macusi- 
ta] cég által 1975 szeptemberében bemutatott kép
magnórendszer. Szalagsebessége 2,34 cm/s, de 
felezett sebességű (LP) üzemmódja is van már. 
Normál (SP) sebességen maximum 4 órányi mű
soridő érhető el a leghosszabb — E—240-es — kazet
tával. Ma ez a legelterjedtebb képmagnórendszer 
az egész világon.
Vida Jenő
(1872-1945) nagytőkés; Budapesten kereskedel
mi akadémiát végzett, s tisztviselő, cégvezető, 
1914-ben már a Magyar Általános Kőszénbánya 
RT (MÁK) vezérigazgatója. Vállalatát átszervez
te, s ipari létesítményekkel jövedelmezővé tette, 
cementgyárat épített, a háború után meghonosí
totta a bauxitbányászatot és alumíniumkohót is 
épített. 1927-től felsőházi tag. 1944-ben Ausch
witzba hurcolták.
Vidais János
(1826-1873) a márciusi fiatalok egyike, V. István 
mezőgazdasági gépgyáros fia. A pesti egy.-en 
tanult, s Petőfivel s az ifjúsággal együtt küzdött,
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majd a szabadságharcot is végigharcolta. Utána 
halálra, majd fogságra ítélték. Kiszabadulva gaz
dálkodott, majd apja üzemét vezette. 1861-től 48- 
as képviselő volt; 1869-től takarékpénztári elnök.
video 8
műsz. a Sony [szőni] cég által 1983-ban bemuta
tott új képmagnórendszer neve, melyet az igen 
kisméretű (95 x 62,5 x 15 mm-es) kazettába töltött 
8 mm széles mágnesszalagról kapott. Szalagse
bessége 2 cm/s. Számos újdonságot felhasználva 
a képmagnó még kamerával egybeépítve is igen 
kicsi és könnyű felépítésű, így jól alkalmazható 
hordozható készülékként. Mindezek mellett digi
tális^ hangfelvételre és lejátszásra is alkalmas. 
VIDEO-2000 
műsz. = VCC—». 
videomagnó 
műsz. = képmagnó-»
VIDEO-2 x 4 
műsz. = VCC-».
Vidor Ferike
(1889-1970) színművésznő; Gábor Andor-» fele
sége. Rákosi Szidinél tanult, sikereit Nagy End
re-* kabaréjában, Gábor Andor kupiéival aratta. 
Később gyakran szerepelt munkáselőadásokon 
is. 1945 után a Nemzeti Színház, majd a Vidám
színpad tagja volt.
Vidovics Ferenc
(1900—1976) kisgazdapárti politikus; 1939-től párt
ja egyik országos vezetője. A ném. megszállás 
után részt vett az ellenállási mozgalomban, majd 
internálták. 1945 után pártválasztmányi tag, kép
viselő, főispán; jobboldali tevékenysége miatt 
azonban 1946-ban leváltották, majd népbíróság 
elé állították. 1956-ban fegyveres csoportot szer
vezett, majd külföldre távozott.
Vidróczky Márton
(1840-1873) Mátravidéki betyár; eredetileg kon
dásbojtár volt, s csak katonaszökevényként lett 
bujdosó szegénylegénnyé. Alakja körül legenda
kor alakult, személyéről nóták keletkeztek. Néme
lyik pl. kondás helyett - ami volt - juhásznak 
mutatja stb. Valószínűleg egy verekedés során 
halt meg. 
vigília
1. az ókori Rómában az éjjeli őrség a légióknál; 
az éj egy negyede (mert egy éjszaka négy őrség 
váltotta egymást). 2. a katolikus egyházban az 
ünnepek előestéje, virrasztás, (lat.)
Vigyázó Ferenc
gr. (1874-1928) politikus; 1904-ben a nemzeti el
lenállás egyik vezetője, 1905-ben rövid ideig Pest 
megye alispánja. 1918-ig a főrendiház tagja. Érté
kes könyvgyűjteményét és egész vagyonát az 
Akadémiára hagyta, 
vihardagály
vihar által felfokozott szökőár; -»tengerjárás.
viharmadár
-»albatrosz.

viharsarok
1. égtáj, amely felől a viharok érkezni szoktak.
2. ~ a Dél-Tiszántúl neve, mert a múlt század 
utolsó évtizedeitől e tájról indultak ki a szegény
parasztság forradalmi negmozdulásai.
Vikár Béla .
(1859-1945) etnográfus, műfordító, országgyűlési 
gyorsíró; 1889-ben Finnországban járva határoz
ta el a Kalevala lefordítását. A fordítás 1909-ben 
meg is jelent, s fordítási irodalmunk egyik kima
gasló értéke. Más nyelvekből is fordított. Gyors
írással gyűjtött népköltészetet, s elsőnek fonog
ráffal népdalt. Felvételeit Bartók Béla jegyezte le. 
Viktor Emánuel II.
(1820-1878) szárd (1849-től), majd ol. (1862-től) 
kir.; a kis szardíniái királyság vele az egységes 
ol. állam alapjává lett. Főminisztere, Cavour taná
csára a krími háborúban Franciaország mellé 
állt, s így később fr. segítséggel harcolt Ausztria 
ellen. Lombardia, Toscana és Szicília csatlakozá
sa után Velence (1866) és Róma (1871) is csatla
kozott uralmához.
Viktor Emánuel Ili.
(1869-1947) ol. kir. (1900-1946); Mussolini uralma 
idején (1922-1943) csak báb volt. s 1946-ban le
mondott fia javára. A népszavazás azonban ha
marosan (jún. 2.) a köztársaság mellett döntött.
Viktória
(1819-1901) az Egyesült Királyság királynője, In
dia császárnője (1837-től). Hosszú uralma alatta 
Brit Birodalom elérte legnagyobb hatalmát, s pá
ratlan volt a gazdasági virágzás is. 1840-ben a 
ném. Szász-Coburgi Albert herceg lett a férje; 
négy fiúk, öt lányuk született, akik révén a ném. 
császár s az orosz cár is veje, unokája lett. Férje 
halála, 1860 után visszavonultan élt.
Világ
Széchenyi István 1831-ben megjelent müve, 
amelyben a Hitel —» elleni érvekre válaszolt, az 
1831. évi koleralázadás után egyesek azt terjesz
tették, hogy a parasztokat a Hitel lázította fel. 
-»Stádium.
Világbank
a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (ala
pítva 1945-ben) rövid neve; tagországainak (köz
tük Mo.-nak is) kedvezményes hiteleket nyújt álta
la elfogadott, meghatározott fejlesztési célokra.
világfa
-»életfa.
világmagyarázat
átfogó, filozófiai vagy vallási elmélet, amely a 
világ létrejöttét s belső összefüggéseit igyekszik 
rendszeresen megmagyarázni.
világosi fegyverletétel
1849. augusztus 13-án Görgey Artúr a magy. ha
dak fővezéreként a cári csapatok parancsnoka, 
Paszkievics előtt Világosnál letette a fegyvert. 
Katonailag a magy. sereg sorsa a többszörös 
túlerővel szemben kilátástalan volt ugyan, de e
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lépést akkor és később sokan bírálták, azt állítva, 
hogy tovább harcolva jobb feltételeket lehetett 
volna elérni. Görgey a felesleges vérontás elke
rülésére hivatkozott.
világpiac
a nemzetközi kereskedelem fejlődése során ki
alakult fogalom: az egyes árufajták nemzetközi 
kereslete és kínálata, amely az árakat s a gazda
sági fejlődést meghatározza, -»piac.
világtenger
összefüggő vize a Föld felszínének 71%-át borít
ja; a szárazulatok óceánokra, tengerekre tagol
ják.
vilajet
az Oszmán Birodalom több megyényi közigazga
tási egysége, amelynek élén pasa állt. A hódolt
ság legnagyobb kiterjedése idején, a 17. sz. köze
pén a budai, a kanizsai, az egri, a temesvári és 
később a váradi vilajet osztozott a hódolt terüle
ten. A ~ek szandzsákokra oszlottak, 
villámháború
stratégiai elképzelés, amelynek célja, hogy a ki
sebb erő és távolabbi hátrányos helyzet ellenére 
biztosítsa a győzelmet - a meglepetésszerű moz
dulatokkal, az általában elfogadott, háborúkban is 
érvényes szabályok áthágásával (pl. semleges 
országok lerohanása). A ném. vezérkar mindkét 
világháborúban alkalmazta a ~t, s mindkét alka
lommal kudarcot vallott vele. 
villámhárító
feltalálója: az amerikai Franklin, Benjamin-», 
1752-ben.
Vilmos, I.
Hódító (1027-1087) normand herceg, ang. kir. 
(1066-tól); Hitvalló Edvárd halála után mint örök
ségét követelte magának az ang. koronát. Partra 
szállt a szigeten, s a hastingsi csatában (1066) 
legyőzte Edvárd utódját, Haroldot, aki a csatában 
elesett, s megkoronáztatta magát. Fokozatosan 
az összes ellenállókat leverte, míg végül minden 
ang. a korona közvetlen alattvalójává lett.
Vilmos, II.
(1859-1941) ném. császár (1888-1918); terjeszke
dő politikájának óvatos ellenzőjét, Bismarckot le
mondatta (1890), s fegyverkezési, flottaépítési ter
veivel szövetkezésre kényszerítette Franciaor
szágot és Angliát Oroszországgal. Kardcsörteté- 
se hozzájárult a háború kitöréséhez. A vereség 
láttán lemondott, és Hollandiába menekült (1918 
nov.). Ott vásárolt birtokán halt meg.
Viola Anna
(1831-1896) honvéd tizedes; egyike a szabadság- 
harcban férfiak közt harcoló nőknek. Huszonki
lenc ütközetben vett részt az osztrák seregekkel 
szemben.
virág
módosult levelekből álló, rövid szártagú szaporí
tó hajtás, a nyitvatermők és a zárvatermők szapo
rító szerve, melynek működése a megporzás, a

kettős megtermékenyítés, Ml. a mag- és termés
képzés.
Virág Benedek
(1754-1830) költő; 1775-ben lépett a pálos rendbe, 
Pesten és Pécsett tanult, majd Székesfehérváron 
tanított. A rend feloszlatása, 1785 után nevelő, 
majd a budai Tabánba költözve csekély nyugdíjá
ból élt, és költészettel foglalkozott. Horatius volt 
költői eszménye, fordította is, és hatására ódákat, 
szatírákat, epigrammákat írt. Utolsó évtizedeiben 
dolgozott Mo. középkori történetén is. 
virágos növények
bioi. a nyitvatermők és a zárvatermők.
virágporszem
-»pollen.
virágtakaró levelek
kétszikűeknél-»: csészelevél, sziromlevél; egy- 
szikűeknél-»: lepellevél.
Virchow, Rudolf
(1821-1902) német orvos, a patológia (kórtan) 
megalapítója. A sejtelmélet egyik megalapozója. 
Kimutatta, hogy a beteg szövetek is sejtekből 
állnak.
virológia
a vírusokkal foglalkozó biológiai tudomány.
virtuális kép
látszólagos kép-».
vírusok
nanométeres nagyságrendű, nukleinsavból és fe
hérjéből álló abszolút sejtparaziták-», melyek a 
gazdasejttel termeltetik újra magukat. Feltehető
leg az evolúció-» során a különböző sejtek örökí
tőanyagából kiszakadt részletek, melyek bizo
nyos önállóságra tettek szert. Fajtái : DNS-~, 
RNS-~, állati ~, növényi ~, bakteriofágok-», 
viselkedés
bioi. egymással összefonódó öröklött és tanult 
magatartásformák eredményeként kialakuló, az 
állatfajokra jellemző magatartás. Fajtái : létfenn
tartási ~ -», szaporodási ~ -», társas ~ -», kom
munikáció-», 
vis maior (erőhatalom)
olyan természeti vagy egyéb esemény, amely 
elháríthatatlan (pl. vihar, földrengés).
visszacsatolás
vmilyen bemenő jellel és arra adott válasszal 
(kimenő jel) jellemezhető rendszernél az az álla
pot, amelyben a kimenő jelet vagy annak egy 
részét visszavezetjük a bemenetre. Ha a vissza
vezetett jel hozzáadódik a bemenetihez, akkor 
pozitív, ha levonódik, akkor negatív — ról beszé
lünk. A negatív ~ stabilizáló jellegű, a pozitív ~ 
hatására általában rezgések lépnek fel (gerje- 
dés).
visszamentő szervezetek
bioi. olyan szervezetek, melyek a holt szerves 
anyagokat testanyagukba építik, s ezáltal meg
akadályozzák, hogy a szaprofiták szervetlen ve- 
gyületekké alakítsák azokat. Ezzel a szerves
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anyagot mintegy visszamentik a tápláléklánc ma
gasabb szintjeire. (Földigiliszta, atka, csiga, hu
muszgiliszta.)
visszamutálódás
back [bek] mutáció; az a jelenség, amikor egy 
mutáció azonos helyen történő újabb mutáció ré
vén visszaalakul az eredeti vad típussá-».
visszaszívás
reabszorbció, a vesecsatornácskákban a szünet
ben lévő, a szervezet számára fontos anyagok, 
így a cukor, különféle ionok, vmint a víz túlnyomó 
többsége visszaszívódik a vérbe. A folyamat 
részben aktív, részben passzív transzport. A ~ 
eredményeként napi 180-200 I szűrletből 1-1,5 I 
vizelet keletkezik, 
visszavásárlási jog
az eladó meghatározott időre szólóan kikötheti 
magának azt a jogot, hogy az eladott dolgot egy
oldalú akaratkijelentéssel visszavásárolhatja.
visszaverődés
hullám (sugár-») terjedési irányának eltérülése 
két közeg határfelületén úgy, hogy a hullám nem 
lép az új közegbe. Ez általában a beeső sugárnak 
csak egy részével történik, a többi része bejut az 
új közegbe (törés-»). A beesési szög-» egyenlő 
a ~i szöggel-», és a beeső sugár, a beesési 
merőleges és a visszavert sugár egy síkban van
nak.
visszaverődési szög
két közeg határfelületéről visszaverődött sugár 
és a beesési merőleges által bezárt szög.
visszterhes szolgáltatás
az egyik fél szolgáltatásával szemben a másik fél 
azonos értékű ellenszolgáltatása áll. A polgári 
jogi szerződésekre általában a visszterhesség a 
jellemző.
viszkozitás
a folyadékok belső súrlódása; a víz ~a csekély, 
a mézé nagy. A nagyobb ~ ú folyadékokat viszkó
zusnak nevezzük.
vitális
életfontosságú, (lat.)
vitális kapacitás
bioi. a légzési levegő-» és a légzési tartalékok 
(belégzési rezervlevegő-», kilégzési rezervleve- 
gő-») együttes térfogata, lényegében a tüdő befo
gadóképessége. Embernél kb. 4000 ml. A ~ spor
tolással növelhető. A nagyobb ~ a be- és ki légzé
si rezervek megnövekedését jelenti, 
vitalitás
életerő, életerősség, (lat.)
vitaiizmus
animális-» erőtől duzzadó, az Élet kultuszát ápo
ló, ösztöneiket vakon követő hősöket ábrázoló 
modern irod. irányzat.
vitam et sanguinem!
„életünket és vérünket!” - így kiáltottak a magy. 
rendek 1741-ben, amikor Mária Terézia-» az oszt
rák örökösödési háborúban-» segítségüket kérte : 
megajánlották a kért katonaságot. Hozzátették

azonban : sed avenam non ! „de zabot nem!” - 
vagyis megadóztatni nem hagyták magukat. Ez 
1848-ig azt is jelentette, hogy az állami ipartámo
gatást is az adózó tartományok kapták, (lat.)
vitaminok
bioi. az élethez nélkülözhetetlen kis molekulájú 
szerves vegyü letek, melyek az intermedier 
anyagcserében —> nélkülözhetetlenek, általában 
fontos enzimek alkotórészei.
vitézi rend
alapította Horthy Miklós 1920 szeptemberében; új 
nemesi rendként az ellenforradalomban kitűnt ka
tonákat, tiszteket tömörítette. A ~ tagjait Horthy, 
a ~ (szék) elnöke ütötte díszes szertartáson vi
tézzé, ezek vitézi telket-kisebb birtokot - kaphat
tak (1921. augusztus 29-i rendelet), nevük előtt a 
„vitéz” szót használhatták, és a telket, rangot leg
idősebb fiúkra örökíthették.
Vitéz János
(kb. 1408-1472) esztergomi érsek; anyja révén a 
Hunyadiak rokona. Bécsben tanult, 1433-ban kan
celláriai jegyző, majd protonótárius. 1444-től Hu
nyadi diplomatája, majd váradi püspök, több kö
vetség tagja. 1454-65: titkos kancellár. Mátyás 
híve, érdekében tárgyalt Podebrad cseh királlyal, 
1470-től azonban ellene fordult. A kir. bezáratta, 
majd őrizet alatt tartotta haláláig.
Vitte, Szergej Julievics
gr. (1849-1915) orosz hivatalnok, politikus; 1892- 
től pénzügyminiszterként bevezette az arany ala
pú pénzt s az állami alkohol monopóliumot. Az 
orosz-japán háborút lezáró béketárgyalásokat 
vezette, majd a forradalom idején az ország első 
miniszterelnöke volt 1906 májusáig, 
vivőhullám
olyan nagyfrekvenciás elektromágneses hullám, 
amelynek vmelyik jellemzőjét változtatjuk abból 
a célból, hogy információt továbbítsunk vele (mo
duláció).
Vix-jegyzék
1919. március 20-án Vix fr. alezredes, a győztes 
hatalmak budapesti katonai missziójának vezető
je jegyzéket nyújtott át a kormánynak, amelyben 
ultimátumszerűén (íjabb területi követelések sze
repeltek: Debrecen, Orosháza, Hódmezővásár
hely, Szeged is kikerült volna a magy. kormány 
fennhatósága alól. Károlyi javaslatára a kor
mány lemondott: másnap megalakult a tanács
kormány.
vízben oldódó vitaminok
vízben oldva felszívódó, a szervezetben nem rak
tározódó vitaminok-», melyeket a szervezetnek 
folyamatosan kell felvennie (В-vitamin, C-vita
min).
vízcsere
a friss, oxigénben gazdag víz bejuttatása a kopol- 
tyúüregbe, és az oxigénszegény víz kijuttatása 
innen.
vízedényrendszer
a tüskésbőrűek-» helyváltoztató szervrendszere.
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vizelet
szervetlen és szerves anyagok, bomlástermékek 
vizes oldata, mely a vesében a szűrletből-* kelet
kezik, cseppecskék formájában a húgyvezeté
ken-> át a húgyhólyagba-* kerül, itt összegyűlik, 
tárolódik, és a húgycsövön-* át hagyja el a szer
vezetet. Napi mennyisége embernél kb. 1-1,5 I. 
vízi növényzet társulásai
nyílt vizekben kialakuló társulások. Fajtái : gyöke
rező hínárok (sekély vízben, tündérrózsa, hínáros 
békaszőlő, süllőhínárok), lebegő hínárok (nyílt 
vizeken, békalencsefajok, fonalas zöldmoszatok).
vízió
látomás. 1. képzeleti felidézése vmely látvány
nak. 2. átv. a jövő megsejtése tapasztalat és vilá
gos gondolkodás réven pl. államférfiúi ~ (lat.)
vizionárius
látnoki, látomásokkal teljes, (lat.)
vízszennyeződés
bioi. környezetszennyezés, amikor a természetes 
vizekbe az emberi tevékenység miatt szerves 
vagy szervetlen eredetű szennyezőanyagok jut
nak.
vizuális
szemmel látható, képi, látással befogadható, (lat.)
vizuális kommunikáció
bioi. látásra épülő információcsere. (Pl. a méhek 
tánca vagy a rigófiókák tátogató reakcióját kiváltó 
kulcsinger.) Embernél ~ hoz tartoznak a látott 
információk (pl. írás-olvasás, képzőművészet, 
film, telekommunikáció stb.).
Vladár Gábor
(1881-1972) jogász, miniszter; Budapesten tanult, 
majd igazságügyminisztériumi tisztviselő volt. 
1944. augusztustól igazságügy-miniszter volt; 
1944. okt. 14-én kiadta a baloldali sajtó engedé
lyezéséről és a politikai foglyok szabadonbocsá- 
tásáról szóló rendeletet.
Vlagyimir Monomah, II.
kievi nagyfejedelem (ur. 1113-1125), a kievi 
Oroszország utolsó uralkodója; halála után or
szága kis fejedelemségekre bomlott.
VLSI
( = Very Large Scale Integrated) [ví-el-esz-áj; ve
ri lárdzs szkel integrétid] müsz. nagyon nagy in
tegráltsági fokú áramkör. A 80-as évek végén és 
a 90-es években elterjedő áramkörtípus. Jellem
zője az egy lapkán létrehozott rendkívül nagy 
áramköri elemsűrűség, ami igen bonyolult felépí
tésű, komplett egységek egy tokban való kialakí
tását teszi lehetővé. Ezzel igen nagy kapacitású 
RAM-ok-*, ROM-ok-*, vagy akár egylapkás mik
roszámítógépek is előállíthatok.
Voinovich Géza
[-vies] (1877-1952) irodalomtörténész; Debrecen
ben, Budapesten tanult, s utána az irod.-nak élt. 
Arany László özvegyét vette feleségül 1905-ben. 
Elbeszéléseket, színműveket írt, fordított klasszi
kusokat, sorozatokat rendezett sajtó alá. Az Aka

démia főtitkára volt 1935-1949-ben. 33 évig a Bu
dapesti Szemle szerkesztője volt.
volapük
mesterséges nyelv, amelyet a ném. Johann Mar
tin Schleyer dolgozott ki 1879-ben, egyszerű szó
kincs, ny., hangtan jellemezte. Nem tudott gyöke
ret ereszteni.
Volksbund
[folksz-] a „népi németek” náci befolyás alatt 
megalakított szövetsége Mo.-on, ahol (1941-ben) 
a lakosság 7,4%-a, 1 millió fő vallotta magát ném. 
nemzetiségűnek. A ~ a nácik nyomására széles 
körű kiváltságokat kapott a magy. kormányoktól, 
ami ellen a haladó írók tiltakoztak (-»egyke). 
A háború folyamán a ~ befolyása csökkent, mert 
a birodalomba való visszatérést hirdette. 
Voltaire, Jean François Marie 
[-teer zsan franszoá mari] eredetileg Arouet 
[arue], (1694-1778) nagy fr. filozófus; 1726-ban, a 
Bastille-ból szabadulva Angliába távozott. Maró 
szatírával írt kora viszonyairól, s védelmezte az 
üldözötteket. Regényt (Candide, 1759), számos 
drámát írt. Minthogy otthon nem érezte magát 
biztonságban, elfogadta Frigyes porosz kir. meg
hívását, és három évet udvarában töltött, de ké
sőbb szívesebben élt Svájcban (1755-1778). 
von
[fon] elöljárószó, jelentése -tói, -ból. Nevekben 
azt jelzi, hogy a név tulajdonosa nemes; a ~ után 
eredetileg helységnév következett (pl. Ulrich ~ 
Hutten: Hutteni) „Huttent birtokló" Ulrich), (ném.)
vonalas színkép
olyan színkép-*, amelyben élesen meghatározott 
rezgésszámú vonalak vannak. Izzó gőzök és gá
zok által kibocsátott fény színképe vonalas, és az 
anyagra jellemző. Ilyen módon a színképelemzés 
anyagi összetétel vizsgálatára használható. 
Vorosilov, Kliment Jefremovics 
(1881-1969) orosz forradalmár, hadvezér; 1899- 
től részt vett a forradalmi mozgalomban, s az 
első világháború idején előkészítette a forra
dalmat. 1918-ban hadseregparancsnok, majd 
belügyi, 1925: hadügyi népbiztos, 1940: a Vé
delmi Bizottság elnöke; marsaiként küzdötte 
végig a háborút. 1953-60: a Legfelsőbb Tanács 
elnöke.
Vosztok-1
(„Kelet”) az első űrhajó, amely fedélzetén ember
rel a világűrben keringett; felbocsátották 1961. 
április 12-én, s utasa, Gagarin szovjet űrhajós 
volt. (or.)
Vörös János
(1891-1968) vezérezredes, honvédelmi miniszter; 
tiszti pályáján 1939-től vezérkari osztályfőnök, 
1941-től vezérőrnagy, 1944-ben vezérkari főnök. 
1944. októberében átment a fronton, az ideiglenes 
kormány tagja, a fegyverszüneti szerződés alá
írója, vezérkari főnök lett; 1946-ban kérésére 
nyugdíjazták.
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Vörösmarty Mihály
(1800-1855) költő; 1825-ben egyszerre országos 
hírű lett a Zalán futása c. eposz révén. Tárgya a 
magy. honfoglalás és Zalán elűzése. Eposzai, 
később lírai versei a legolvasottabbak; szerkesz
tett lapokat, írt romantikus tragédiákat, a 40-es 
évektől igen mély bölcseleti költeményeket. 1848- 
ban képviselő, Kossuth híve; a bukás után buj
dosnia kellett. Kegyelmet kapott 1850-ben, de 
búskomor maradt haláláig, 
vörösmoszatok
bioi. teleptestű-», színtesteiben-» a zöld mellett 
vörös színanyagot is tartalmazó, tengeri eukarió- 
ta-» növényekből álló törzs.
vörös óriás
a csillagok-» fejlődésében az az állapot, amikor 
már annyira feldúsult a csillag közepén a hélium, 
és olyan magas a hőmérséklet, hogy más, na
gyobb rendszámú elemek (szén, oxigén) termelő
dése is beindul. Ekkor a csillag közepéből jövő 
sugárzásnak olyan nagy a sugárnyomása, hogy 
a külső burok kitágul és megritkul. A kitágult bu
rok hidegebb, s ennek következtében a vörös 
óriást elhagyó sugárzás az infravörös-vörös tar
tomány felé tolódik el.
Vörös Segély
szervezet, amely a forradalmi tevékenységért be- 
börtönzöttek és családtagjaik segítésével foglal
kozott: erre a célra adományokat gyűjtött, s azt a 
bebörtönzöttekhez, ill. rászorult családjaikhoz el
juttatta. Az ellenforradalmi rendszerben üldözték, 
vörösvérsejtek
eritrociták, a vöröscsontvelőben képződő, 7-8 
mikrométer átmérőjű sejtek, amelyek fő funkciója 
az oxigén és a szén-dioxid szállítása. Vörös vér
festékanyaguk a vastartalmú hemoglobin-». Élet
tartamuk mintegy 100-120 nap. Számuk az ember 
1 mm3 vérében 4,5-5 millió.
Vujlcsics Tihamér
(1929-1975) zeneszerző, népzenekutató; pomázi 
szerb család tagjaként Budapesten tanult, sokirá
nyú tehetségét egy ideig a Magyar Állami Népi 
Együttesnél kamatoztatta. Kutatásai, szerzemé
nyei, táncballadái a magy.-délszláv-keleti zenei 
kapcsolatokat erősítették. Számos népszerű film 
zenéjét szerezte. Repülőszerencsétlenség áldo
zata lett.
Vukovics Sebő
(1811-1872) reformpolitikus, miniszter; a Lovas- 
sy-egylet tagsága miatt eltiltották az ügyvédi vizs
gától, az amnesztia után szabadelvű ellenzéki, 
mint Ternes megyei alispán. 1848-ban a Délvidék 
kormánybiztosa, 1849-ben Szemere igazságügy
minisztere. A bukás után bujdosott, majd emig
rált: Haynau halálra ítéltette. Londonban megírta 
emlékiratait. 1869-ben hazatért, s képviselő lett. 
Vulcanus
[-kanusz] etruszk er. római isten; a tűz és a ko
vácsmesterség istene, ill. védelmezője. Később a 
tűzhányók isteneként is tisztelték; ezek neve (vul
kán) is nevéből ered.

vulgáris
tkp. „a köznéppel kapcsolatos 1. közérthető, nép
szerű, egyszerű. 2. leegyszerűsített, nem tudomá
nyos. 3. közönséges, durva, faragatlan, művelet
len. (lat.)
Vulgata
„népnyelvű’’ latin nyelvű Biblia-fordítás, amely a 
hagyomány szerint Szt. Jeromos-» műve. Száza
dunkig a kát. egyház a Biblia hiteles szövegének 
tekintette; a legújabb fordítások azonban az ere
deti: héb., gör. szöveget használják, 
vulkánosság
olvadt kőzetanyag - magma - felszínre törése; a 
kiömlő magmát lávának nevezzük. A ~ a kőzetle
mezek-» alábukásánál, ill. távolodásánál tapasz
talható. A ~ utóhatásaként gázok (kén-hidrogén, 
szén-dioxid) vagy vízgőz, gejzír-», hévforrás tör
het felszínre.

W
Wagner, Cosima
[kozima] (1837-1930) Liszt Ferenc lánya (Marie 
d'Agoult grófnőtől), R. Wagner felesége; kritiku
sa, ösztönzője, menedzsere volt, s annak halála 
után fiúkkal, Siegfrieddel együtt a bayreuthi játé
kok-» fő szervezője.
Wagner, Richard
(1813-1883) ném. zeneszerző; 1864-től München
ben, majd Bayreuthban élt, s nagyszabású operá
it is ott mutatta be. Műveit a germán mítoszok s 
középkori mondák ihlették, s romantikus heroiz- 
musa nagy vitákat váltott ki (Niebelungok, Tann
häuser, Lohengrin, Trisztán és Izolda, Parsifal 
stb.) Az általa kezdeményezett bayreuthi játéko
kat halála után özvegye, Cosima szervezte to
vább.
Wahrmann Mór
(1832-1892) nagykereskedő, szabadelvű politi
kus; a pesti egy.-en tanult, majd apja nagykeres
kedését vette át. A Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke lett, s részt vett a gazd. élet fejlesztésé
ben. A kiegyezés után 1869-től a pesti Lipótváros 
Deák-párti, majd szabadelvű képviselője, a Ház 
pénzügyi bizottságának elnöke, költségvetési elő
adója. 1883-tól a zsidó hitközség elnöke.
Wajda, Andrzej
[andzsej] (sz. 1926) kiváló lengyel filmrendező 
(Hamu és gyémánt - 1958; Minden eladó, 1968; 
Tájkép csata után, 1970).
Waldapfel József
(1904-1968) irodalomtörténész; Budapesten ta
nult, s Horváth János tanítványaként a régi magy. 
ir.-mal foglakozott. 1945-ig a budapesti Zsidó 
Gimnázium tanára, majd a budapesti egy.-en ta
nár, 1949-től az Irodalomtörténeti tanszék vezető
je. Balassitól a 19. sz.-ig foglalkozott az irodalom- 
történet korszakaival, s több alapvető monográ
fia, szöveggyűjtemény kiadója volt.
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Walhalla
a germán mitológiában Odin isten csarnoka az 
elesett hősök számára; 540 kapujának mindegyi
kén egyszerre 800 hős léphet be, tetejét pajzsok 
fedik, s csupasz kardok világossága árad benne.
walkürök
a germán mitológia csodás szépségű tündérei, 
akik a levegőben nyargalva összegyűjtik s a Wal- 
hallába-» viszik az elesett hősöket.
Wallace, Edgar
[velesz -gö] (1875-1932) ang. újságíró, regényíró; 
hat évig a brit hadseregben harcolt Dél-Afriká- 
ban, majd haditudósító és lapalapító volt. Ezután 
kezdett detektívregényeket írni, s világhírű lett. 
Utolsó éveiben a filmgyártásban tevékenykedett. 
Wallenberg, Raoul
(1912—?) svéd diplomata; a budapesti svéd követ
ség munkatársaként svéd menlevelekkel és sze
mélyes befolyásával sokezer üldözöttet megmen
tett 1944-ben. A város elfoglalása után szovjet 
hatóságok máig sem ismert okból elhurcolták, s 
további sorsáról nincs biztos adat.
Wallenstein, Albrecht Wenzel 
[-cel] herceg (1583-1634) osztrák tábornok; az 
ellenreformációban elkobzott csehországi birto
kokból szerzett óriási vagyonát a harmincéves 
háborúban mint császári tábornok és hadiszállító 
megsokszorozta. Amikor az udvari körök irigysé
gét érezte, az ellenséges svédekkel keresett kap
csolatot; ekkor császári zsoldosokkal orvul meg
ölették. Schiller drámatrilógiát írt róla.
Wall Street
[vol sztrít] a vmikori holland erőd falának helyén 
épült keskeny utca New Yorkban (innen neve: 
wall = fal); a tőzsdepalota, a kincstár s számos 
pénzintézmény található itt, ezért neve az ameri
kai pénzügyi érdekek jelképe.
Walther von der Vogelweide 
[fon fo-] (kb. 1170—1228) ném. költő; udvarról ud
varra vándorolva adta elő szerelmes dalait, sok
szor vallási és politikai ügyeket is érintő verseit. 
1220-ban II. Frigyes császár kis birtokot adomá
nyozott neki Würzburg közelében, s ott halt meg, 
mielőtt terve szerint a Szentföldön harcolókat el
kísérhette volna.
Warren-bizottság
E. Warren vezetésével 1963 novemberében meg
alakított bizottság, amelynek feladata a Kennedy 
elnök elleni merénylet hátterének feltárása lett 
volna. 1964-ben elkészült jelentése a merényletet 
egyéni akciónak bélyegezte, de sok kételyt ha
gyott maga után.
Wartburg
vár Thüringiában. Ott rejtette el Bölcs Frigyes 
szász választófejedelem pártfogoltját, Luthert-», 
miután a császár az 1521-es birodalmi gyűlés 
után mint eretneket átokkal sújtotta. Luther ~ ban 
ném.-re fordította az újszövetségi Szentírást; e 
fordítás művelődéstörténeti jelentőségén túl az 
újfelném. (mai ném.) nyelvnek is klasszikus emlé
ke.
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Washington, George
[vos- dzsordzs] (1732-1799) amerikai hadvezér, 
államférfi; a gyarmati milíciában tűnt ki katonai 
tehetségével. Az amerikai gyarmatok szabadság- 
harcában ~ ra bízták a hadsereg vezetését. 1776: 
kiverte az ang.-okát Bostonból, s 1781-ben meg
adásra kényszerítette őket Yorktownnál. Részt 
vett az alkotmány kidolgozásában, s az Egyesült 
Államok első elnöke lett (1789-1797). 
washingtoni paktum
1942. január 1-jén aláírt nyilatkozat, amelynek 
értelmében az Egyesült Államok, Anglia, a SZU, 
Kína és még 22 szövetséges ország az Atlanti 
Chartával -» egybehangzóan határozta meg há
borús céljait, vmint azt, hogy a háborút közösen 
folytatják, s különbékét nem kötnek. E szövetség 
az ENSZ-» alapjává lett.
Waterlooi csata
(1815. jún. 18.) a szövetségesek egyesült serege 
nagy erőfölénnyel szétverte Napóleon utolsó se
regét; különösen a Wellington herceg vezette brit 
és a Blücher vezette porosz hadak tűntek ki a 
csatában. Néhány nappal később Napóleon má
sodszor is lemondott a trónról; száműzték Szt. 
Ilona-szigetére.
Watson, James Dewey
(sz. 1928) amerikai biokémikus. 1953-ban Francis 
Őriekkel megfejtették a DNS kettős-spirál szerke
zetét. Modelljük egyértelmű magyarázatot szol
gáltatott a DNS-» megkettőződésére, illetve a hír- 
vivő-RNS-» képződésének mechanizmusára, és 
az ötvenes-hetvenes évek molekuláris genetikai 
kutatásainak alapjává vált. (Nobel-díj, 1962.) 
Watteau, Jean Antoine
[-to zsan -antoan] (1684-1721) kiváló fr. festő ; az 
arisztokraták és az udvari körök festőjeként korán 
nagy sikereket ért el finom, jól kidolgozott társa
sági festményeivel. Igen termékeny volt: több mú
zeumban jelentős gyűjteménye található (Lon
don, Párizs, Bécs). Tüdővészben ifjan halt meg. 
Watt, James
[dzséjmsz] (1736-1819) skót mérnök; a glasgow-i 
egy. műszerműhelyében dolgozva találta fel a 
gőzgép teljesítményét jelentősen fokozó külső 
kondenzort. E találmányt szabadalmaztatta, s 
1774-ben gyártani kezdte az újfajta gőzgépet az 
ipar minden ága számára. Más találmányai a 
gőzgépek erőátvitelét, valamint a fordulatszám- 
szabályozást javították meg.
Weber, Max
(1867-1920) ném. filozófus, szociológus; a szá
zadelő egyik legnagyobb hatású kutatója. A pro
testáns etika és a kapitalizmus szelleme (1904) c. 
műve máig használt vallásszociológiai alapmű. 
Utolsó, 3 kötetes műve: Történelmi adalékok a 
vallásszociológiához (1920).
Wedekind, Frank
(1864-1918) ném. drámaíró; újságíróként kezdte, 
s 1890-ben Münchenben letelepedve kezdett drá
mák írásával foglalkozni. Darabjai a férfi és nő 
viszonyával foglalkoztak, s a századfordulón



nagy népszerűséget élveztek, így a Tavasz ébre
dése (1891), Pandora szelencéje (1904).
Wehrmacht
[veer-] „véderő”, a ném. hadsereg neve a máso
dik világháborúban; a frontokon kiegészült az 
SS-* harcoló alakulataival, s a hátországban az 
Organisation Todt [-zacion] fegyveres egységei
vel, amelyek a megszállt területek kényszermun
kásainak és más hadimunkáknak felügyeletét vé
gezték.
Weil Emil
(1897-1954) röntgenorvos; 1928-tól a KMP tagja, 
a szocialista orvoscsoport megalapítója. 1932-től 
Csepelen üzemi orvos, s a KMP szervezője; 1936- 
ban letartóztatták s 10 évi börtönre ítélték, amiből 
9 évet le is töltött. 1945 után az egészségügy 
megújulásának irányítója, az egészségügyi szak- 
szervezet főtitkára, egy. tanár, 1950-1953 közt 
washingtoni követ.
Weiss Manfréd
br. (1857-1922) nagyiparos; kereskedelmi akadé
miát végzett, s húszévesen bátyjával, W. Bert- 
holddal együtt konzervgyárat alapított, amelynek 
melléküzemében gyártották a fémdobozokat. 
E kis fémüzemből fejlődött ki a hatalmas gyár. 
Fejlődésének a Monarchia fegyverkezése, majd 
a háború adott nagy lökést. ~ 1918-ban bárósá
got kapott, felsőházi tag volt, más vállalkozások
ban is részt vett. A Gyáriparosok Országos Szö
vetségének egyik alapítója.
Weiss, Peter
[veisz] (1916-1982) ném. drámaíró; darabjait vi
lágszerte, nálunk is játszották (Jean-Paul Marat 
üldöztetése és meggyilkolása, 1964; Hölderlin, 
1971).
Weizmann, Chaim
[veic-] (1874-1952) oroszországi születésű bioké
mikus kutató, a cionista mozgalom egyik vezető
je. Angliából Palesztinába telepedve a jeruzsále- 
mi Héber Egyetem elnöke lett. 1949-1952-ben Iz
rael köztársasági elnöke volt.
Wekerle Sándor
(1848-1921) szabadelvű politikus; Pesten tanult, 
s 1870-től pénzügyminisztériumi tisztviselő, 1886- 
tól államtitkár, 1889-1895-ben pénzügyminiszter. 
Nevéhez fontos adóreformok fűződnek. 1892-től 
(az első polgári származású) miniszterelnök is; 
az egyházpolitikai törvények és az aranyvalutára 
való áttérés volt politikája fő eredménye. Újra 
miniszterelnök 1906-1910 s 1917-1918 közt. 
Welfek
régi ném. fejedelmi család, amely a 12. sz.-ban 
számos ném. tartomány uraként a császári trónra 
is igényt tartott. Mikor mégis a Hohenstaufokat 
emelték a trónra, elkeseredett küzdelem indult a 
két család közt. E harc átterjedt Észak-ltáliára is, 
ahol a ~ hívei, a guelfek, a pápa oldalán álltak 
a Hohenstaufok híveivel, a császárpárti ghibelli- 
nekkel-* szemben.

Wellington, Arthur Wellesley
[-tn óször] (1769-1852) ang. hadvezér, államférfi. 
Mint katona különböző gyarmatokon szolgált. 
1808-tól Napóleon ellen harcolt, a brit csapatokat 
vezette Waterloonál, képviselte országát a bécsi 
kongresszuson (1815). Több ízben volt miniszter, 
1828-1830-ban miniszterelnök is; mint a reformok 
ellenzője népszerűden volt.
Wells, Herbert George
[vélsz hörbört dzsordzs] (1866-1946) ang. író; tár
sadalmi mondanivalóit tudományos-fantasztikus 
könyveiben dolgozta fel (Az időgép, 1895; A lát
hatatlan ember (1897), Emberek a Holdban 
(1901)).
Weltner Jakab
(1873-1936) asztalossegéd, szociáldemokrata po
litikus; a 90-es években szakszervezetében, 
1896-tól az SZOP vezetőségében dolgozott, 1898- 
tól titkár. 1918-tól a Népszava szerkesztője is; a 
Nemzeti Tanács tagja. A proletárdiktatúrát elle
nezte. 1919-1924 közt emigrációban, hazatérve 
újra a Népszava szerkesztője, majd képviselő is. 
Marx egy művét magyarra fordította.
Wenckheim Béla
br. (1811-1879) politikus; 1837-től alispánként, 
majd követként a reformok híve. 1848-ban főis
pán, István nádor főudvarmestere. A szabadság- 
harcban részt vett, s utána emigrált. Hazatérve 
1860-tól Deák-párti, 1867-1869-ben belügyminisz
ter, majd a kir. személye körüli miniszter 1871— 
1879-ben. Rövid ideig 1875-ben miniszterelnök is. 
Wenzel Gusztáv
[vencel] (1812-1891) jogtörténész; Pesten tanult, 
Pesten, 1839-től Bécsben, majd 1850-től újra Pes
ten egy. tanár. Magy. és európai jogtörténeti mun
kákat írt, közzétette a 12 kötetes Árpád-kori új 
okmánytárat, sok más forráskiadást is sajtó alá 
rendezett.
Weöres Sándor
(1913-1989) költő, a kortársi magy. líra kiemelke
dő művésze; gyermekversei, tréfás költeményei, 
a magy. költészet régi hagyományaihoz kapcso
lódó írásai egyaránt közkedveltek. Kiváló műfor
dító is.
Werböczi István
(1458-1541) jogász, nádor; itthon és külföldön ta
nult, s a kir. kancellárián dolgozott. 1502: ítélő
mester; a köznemesi párt egyik vezetője. E párt 
elérte a szabad kir.választás és más köznemesi 
követelések teljesítését. 1514-ben részt vett Dó
zsa leverésében, majd a röghözkötési törvény 
megalkotásában. 1516: kir. személynök; 1525: 
nádor. A Tripartitum-* összeállítója volt.
Werfel, Franz
[franc] (1890-1945) osztrák író; az első világhábo
rú sokkja nagy hatással volt szemléletére. Művei 
élesen elítélik az erőszakot; eszménye, hogy az 
emberek közti hagyományos szakadékok, ellen
tétek megszűnjenek. Nagy műve a Musa Dagh
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negyven napja (1933) a törökországi örményüldö
zések drámai regénye. Regények, elbeszélések 
mellett drámákat is írt.
Wert Henrik
(1881-1946) vezérezredes; katonai iskolák után 
hivatásos tiszt, az első világháborúban vezérkari 
százados, 1918-ban ezredes. 1919-től Horthy fő- 
vezérségén szolgált, majd a Honvédelmi Minisz
tériumban; tábornok, majd altábornagy. 1936-tól 
nyugállományban, de 1938-ban újra aktív: mint a 
ném.-eknek is megbízható tiszt, vezérkari főnök
ké lett 1941-ig. A ném. követeléseket mindig telje
sítette.
Werther
J. W. Goethe-» Az ifjú ~ szenvedései c. regényé
nek tragikus végzetű hőse.
Wesselényi Ferenc
gr. (1605-1667) nádor; a nagyszombati jezsuiták
nál tanult. 1644-ben mint füleki kapitány megsze
rezte Murány várát, feleségül véve védőjét, Szé- 
chy Máriát-». (Gyöngyösi erről írta elbeszélő köl
teményét.) Ezért kapta gr.-i címét. 1655-ben ná
dor. A vasvári béke után megszervezte a ~ -ösz- 
szeesküvést, azonban a lelepleződés előtt meg
halt.
Wesselényi Miklós
br. (1796-1850) a reformellenzék vezető tagja; id. 
~ fia. 1819-től ellenzéki az erdélyi országgyűlé
sen; 1820-tól Széchenyi barátja, támogatója, s 
útitársa Nyugat-Európában, 1830-tól ~ a függet
lenség kivívását hirdette, ezért eltávolodtak. 
1838-ban a pesti árvíz mentésszervezője; politi
kai perben elítélték, de szeme romlása miatt sza
badon engedték. 1844-ben megvakult. 
Wesselényi Miklós id.
br. (1750-1809) erdélyi főnemes; a Bethlen- 
huszároktól fegyelemsértés miatt kellett kilépnie. 
Később sokéves fogságot szenvedett, mert katoli
kus feleségétől született fiait reformátusnak ne
veltette. 1795-ben jakobinussággal vádolták, mert 
a Diana Vadásztársaság tagjaként az erdélyi fő
nemesek elégedetlenségének adott kifejezést. Az 
iskolák támogatója volt.
Westminster! statútumok
[vesztminsz-] 1931 decemberében kiadott irány
elvek, amelyek értelmében az Angol Birodalom 
részeit képező domíniumok: Kanada, Ausztrália, 
Új-Zéland, Dél-Afrika és maga Anglia egyenjogú 
tagjaivá lesznek a Brit Commonwealth-nek-*, 
amely voltaképpen laza államszövetség. Később 
az újonnan felszabadult gyarmatok is csatlakoz
tak e szövetséghez, 
whig
1. ang. párt a 17. sz. végétől a 19. sz.-ig, a mai 
liberális párt őse; tagjai a tory-» párttal szemben 
demokratikus reformokat szorgalmaztak. 2. Az 
észak-amerikai gyarmatokon azoknak pártja, akik 
a 18. sz.-ban az Angliától való elszakadást kíván
ták. A név eredete bizonytalan.

Whitman, Wait
[vájtmen] (1819-1892) amerikai költő; újságírói 
pálya után adta ki első, legfontosabb kötetét: Fű
szálak (1855). Ennek egyéni hangja, természet- 
és lélekközelsége egy csapásra ismertté tette. 
Versei formabontók, szabad versekben írottak. Új 
korszakot nyitott mind az amerikai, mind az euró
pai verselésben.
Wilde, Oscar
[vájId aszker] (1854-1900) ír származású költő, 
író; ifjan a londoni „esztétika-mozgalom” vezére 
lett (1879), s egyéni hangú, formailag tökéletes 
versei, regényei (Dorian Gray arcképe, 1891), 
szellemes darabjai népszerűvé tették. Erkölcsbe 
ütköző vétségért két évre ítélték (1895); ez ihlette 
A reading! fegyház balladája (1898) s De profun
dis (1905) c. önvallomását.
Wilder, Thornton
[vájldö tarntön] (1897-1975) amerikai író; regé
nyei (Szent Lajos kir. hídja, 1927); színművei 
(A mi kis városunk, 1938) népszerűek, sok nyelvre 
fordították őket.
Wilkins, Maurice Hugh Frederick
(sz. 1916) új-zélandi születésű angol fizikus. Az 
1950-es évek elején röntgendiffrakciós eljárással 
vizsgálta a DNS-» szerkezetét. Röntgendiffrak
ciós felvételei nagyban hozzájárultak a DNS szer
kezetének megfejtéséhez.
Wilson, (Thomas) Woodrow 
[vilzn tamesz vúdrou] (1856-1924) amerikai ál
lamférfi, elnök (1913-1921); mint professzor, majd 
egy. vezető széles körben ismertté tette demokra
tikus nézeteit. Mint elnök népszerű politikai és 
pénzügyi reformokat vezetett be. 1917-ben ném. 
provokációra belépett a világháborúba, s ~ 14 
pontjával igazságos békére, a nemzeti önrendel
kezés megvalósítására törekedett. Európai szö
vetségesei azonban keresztülerőltették hatalmi 
igényüket. Hivatali ideje végén betegség akadá
lyozta munkáját.
Windischgrätz Lajos
herceg (1882-1968) kalandor politikus; diplomata, 
majd 1916-tól képviselő volt, IV. Károly bizalma
saként 1918-ban miniszter a forradalomig. Az el
lenforradalom után tért haza; részt vett a frankha
misításban, s ezért börtönre ítélték. Hitler győzel
me után a Gestapo ügynöke volt, később ném. 
állampolgár is.
Witte
-»Vitte.
Wittelsbach Ottó
(1261-1312) magyar trónkövetelő. -»I. Vencel 
1305-ben az ő javára lemondott a maga igényéről, 
ekkor Magyarországra jött, s a Kőszegiek pártfo
gása alatt megkoronáztatta magát; Kán László 
erdélyi vajda azonban fogságba vetette. Kiszaba
dulva hazatért Bajorországba.
Wittman Tibor
(1923-1972) történész; Budapesten tanult, majd
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főiskolákon, 1957-től Debrecenben, 1958-tól Sze
geden egyetemi tanár. Erdély történetével, majd 
Németalföld s Latin-Amerika történetével foglal
kozott. Globális történelemszemlélete az egyide
jű, egyszerre ható tényezőket vizsgálta. Nagy je
lentőségű munkássága nyomán Szegeden a lat - 
amerikai tört. kutatásának iskolája alakult ki. 
Wodianer Fülöp
(1820-1899) nyomdász, könyvkiadó; Pesten tanul
ta szakmáját, 1848-ban az Egyetemi Nyomdában 
dolgozott. A bankjegypréssel követte a kormányt 
Debrecenbe, s ott a kormány nyomdáját vezette; 
a világosi fegyverletétel után a felszerelést a Ma
rosba süllyesztve emigrált. 1855-től újra Pesten 
nyomdász, lapkiadó, majd a Lampel céggel egye
sülve könyv- és tankönyvkiadó. Cégét később a 
Franklin vásárolta meg.
Wohl Janka
(1846-1901) költő, nőíró; nővérével, W. Stefániá
val együtt szerkesztette 1870-ben a Divat, majd a 
Nők Munkaköre c. lapot, amely később egyesült 
a Magyar Bazár c. lappal. Nevezetes volt irodalmi 
szalonjuk, ahol Liszt Ferenc, Arany János is meg
fordult. Szerkesztette A modern asszony breviári
umát (1895), számos munkát írt és fordított.
Wolff Károly
(1874-1936) keresztény irányzatú politikus; 1899- 
től kormánytisztviselő, 1907-től udvari tanácsos, 
1919-ben alapította az Egyesült Keresztény Ligát, 
az Etelközi Szövetség riválisát. A fővárosban a 
Keresztény Községi (Wolff) Párt vezetőjeként 
nagy befolyása volt a város ügyeire. Az Ébredő 
Magyarok Egyesületének igazgatósági tagja volt. 
Wolfner Gyula
(1814-1889) bőrgyáros; testvéreivel együtt Cseh
országból vándorolt Mo.-ra, s először bőr- és 
gyapjúkereskedelemmel, aztán 1841-től az akkor 
kialakuló Újpesten bőrcserzéssel kezdett foglal
kozni. 1855-ben öccsével alakította meg a Wolfner 
Gyula és Társa Bőrgyárat, amelyet korszerű 
nagyüzemmé fejlesztettek. Részvénytársasággá
1937-ben öccse fia, br. ~ fejlesztette.
Wolfner József
(1856-1932) könyvkiadó, Farkas István-* apja; 
1885-ben alapította a Singer és W. (később Új 
Idők) könyvkiadó céget, amely olcsó sorozataival, 
tankönyvekkel s ifjúsági könyveivel hamar is
mertté lett. Az Új Idők c. irodalmi lapot, Az én 
újságom c. gyermeklapot is megjelentette, s a 
konzervatív ízlésű középosztály igényeit elégítet
te ki. 1923-ban rt.-gá alakult a cég.
Wolfram von Eschenbach
[fon esen-] (kb. 1165-kb. 1220) középkori ném. 
eposzköltő; a bajorországi Eschenbachban szü
letett, a thüringiai Hermann gr. volt pártfogója, s 
már korában a legnagyobb epikusnak tartották. 
Fő műve a Parzival, amelynek alapján Wagner 
operáját, a Parsifalt szerezte.
Woolf, Virginia
[vulf -dzsi-] (1882-1941) ang. írónő, a század ang.

irod.-ának egyik kiemelkedő művésze; regényei 
(A világítótorony, 1927, Orlando, 1928, Flush [flös], 
1933), a 20-30-as évek irodalmi szenzációi voltak.
Wordsworth, William
[vödzvört viliem] (1770-1850) ang. koszorús költő 
(1843); arra törekedett, hogy költői gondolatait 
egyszerűen, keresettség nélkül s mindennapi dol
gokról szólva foglalja versbe (A magányos arató
lány). Költőiek szonettjei. Törekvéseit a 30-as 
évektől méltányolták, 
wormsi konkordátum
[vormsz] (1122) lezárta a pápaság és a császár
ság küzdelmeit: a püspököket a káptalanok-* vá
lasztják ugyan, de világi birtokaikba a császár 
iktatja be őket.
Wright-testvérek
[rájt] Wilbur [-bőr] (1867-1912) és Orville [-vil] 
(1871-1948) az első, levegőnél nehezebb, motor
ral hajtott működő repülőgép amerikai feltalálói 
és megépítői ; gépük 1903-ban emelkedett először 
a levegőbe.
Wulfila
(311-383) másként Ulphilas püspök, aki az (ariá- 
nus) kereszténységet elterjesztette a germán gó- 
tok közt. Mint gót püspök gót nyelvre fordította a 
Bibliát; ennek terjedelmes töredékét őrzi az upp- 
salai svéd egyetem. Ez a legkorábbi fennmaradt 
germán nyelvemlék.
Wycliffe, John
Wiclif [viklif] (kb. 1325-1384) ang. teológus; a 
nemzeti egyház tekintélyét képviselte a pápaság 
törekvéseivel szemben, s angolra fordította a Bib
liát (1378 után). A reformáció előfutára volt, s 
tanai nagy hatással voltak később Húsra-*. Halá
la után eretnekké nyilvánították, s kiföldelt ham
vait szétszórták (1428).

X
Xanthippé
az ókori filozófus, Szókratész-* felesége; köz
mondásosan házsártos asszony volt.
Xantus János
(1825-1894) néprajztudós; jogot végzett, 1848-ban 
honvédtiszt, s fogságba esve Észak-Amerikába 
szökött. Ott felméréseket, gyűjtéseket végzett, 
majd tengerészeti meteorológus. Rövid hazai lá
togatás után a tengerészeti minisztérium titkára. 
1864-ben végleg hazatérve közreműködött az Ál
latkert létrehozásában, s 1866-tól igazgatója volt, 
majd Délkelet-Ázsiában gyűjtve megvetette a 
Néprajzi Múzeum alapjait.
Xavier Szt. Ferenc
(1506-1552) sp. teológus, jezsuita szerzetes; fel
adta a teológiatanítást, hogy rendje hittérítőiéként 
Indiában és a Távol-Keleten terjessze a hitet 
(1541). A hagyomány szerint több mint egymillió 
embert keresztelt meg. 1622-ben avatták szentté.
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xénia
1. vendégségben adott ajándék. 2. átv. szellemes, 
gúnyos mondás, vers. (gör.)
Xenophón
(i. e. kb. 434-355) gör. filozófus, hadvezér és törté
netíró; mint Szókratész tanítványa megírta mes
tere életrajzát. 401-ben ő vezette ki Kürosz 10 000 
gör. katonáját Kis-Ázsiából a tengerpartra; az 
erről a haditettről írt Anabaszisz c. műve egysze
rű, tömör fogalmazása miatt is példaszerű törté
nelmi mű.
Xerxész
(i. e. kb. 519-465) az ókori Perzsa Birodalom ural
kodója (484-től). Meg akarta hódítani a gör. álla
mokat, ezért milliós sereggel indult Európába. 
480-ban átkelt a tengeren, Thermopülainál le
győzte a szorost védő kisszámú spártai csapatot, 
s elfoglalta, felégette Athént. Flottája azonban 
Szalamisznál megsemmisült, s ezért serege visz- 
szavonulásra kényszerült. Gárdája tisztje ölte 
meg.

Y
Yagi-antenna
műsz. főleg a VHF-» és az UHF-» frekvenciasáv
ban használatos viszonylag egyszerű felépítésű, 
de jó hatásfokú antenna, amely nevét feltalálójá
ról: a japán Yagi professzorról kapta, aki 1926- 
ban tette közzé erre vonatkozó számításait. A ~ 
részei: a jel elvezetésére szolgáló „dipól", az 
előtte lévő hullámvezető „direktor(ok)’’ és a mö
götte lévő hullámvisszaverő „reflektor(ok)".
Ybl Miklós
(1814-1891) építőművész; Bécsben tanult, Pol
lack Mihály-» munkatársaként kezdett dolgozni. 
Kezdetben a romantikus neoromán, később a re
neszánsz stílus a kedvence. Budapesten számos 
palota, a régi országház, az Opera, a Várpalota 
krisztinavárosi szárnya és a Várkert-kioszk, a Ba
zilika, vidéken számos kastély őrzi keze nyomát. 
A kor legjelentősebb építésze.
Yeats, William Butler
[jíc viljem bat-] (1865-1939) ír költő és drámaíró, 
az irodalmi megújulás egyik vezetője; a költői 
nyelvet megújította, megkísérelte kifejezni a lehe
tetlent is.
Yolland Arthur
(1874-1956) ang. születésű irodalomtörténész; 
Cambridge-ben tanult, 1896-tól Budapesten an
goltanár, majd egyetemi ang. lektor, 1914-1946 
közt az ang. nyelv és irod. egy. tanára. Angol- 
magy. szótárt írt, számos ang. tanulmányban is
mertette a magy. művelődést és irodalmat, fordí
tott magy. műveket angolra.
Young-modulus
rugalmas testben-» ébredő -»mechanikai feszült
ség és a relatív deformáció hányadosa. A -»Hoo-

ke-törvényben szereplő anyagminőségtől függő 
állandó.
Ypern
helység Belgiumban; az első világháborúban ott 
húzódott egy ideig a ném.-fr. frontvonal. 1915. 
április 22-én ott használtak a ném.-ek először 
mérges gázt.

Z
Zách Felicián
[zács] (7-1330) nógrádi földesúr, Csák Máté, 
majd 1318-tól Anjou Károly híve. 1330-ban me
rényletet követett el a kir.-i család ellen, de csak 
a kir.-né kezét sértette meg; büntetésül őt felkon
colták, lányát megcsonkították, családját és nem
zetségét kivégezték. A hagyomány szerint ~ lá
nyát, Klárát a kir. sógora elcsábította, s ezt a 
sérelmet akarta az apa megtorolni.
Zách Klára 
-»Z. Felicián.
Zadravecz István
(1884-1965) ferences, tábori püspök, ellenforra
dalmi politikus; Rómában tanult, 1907-től tanított 
a rend iskoláiban, 1915-től szegedi házfőnök. 
1919-ben csatlakozott a fehérterror különítmé
nyeihez, szervezeteinek egyik alapítója. 1920- 
tól tábori püspök. Részt vett a frankhamisítás
ban, ezért 1925-ben lemondatták a püspökség
ről. Később is jobboldali tevékenységet folyta
tott.
Zágon István
(1893-1975) színműíró, humorista; Budapesten 
mérnöknek tanult, de már 1921-től dramaturg, 
színházak munkatársa, közben újságíró is volt. 
Több filmforgatókönyv (Hippolyt a lakáj, Budai 
cukrászda), vígjátékok, operett-librettók tették hí
ressé, de humoreszkjei is sikeresek voltak. Re
gényt is írt. A Ludas Matyi munkatársa volt. 
zaj
az információátadásra ható zavar. 1. akusztikai 
~ : nem kívánatos, zavaró, kellemetlen vagy ká
ros hang, melynek erőssége az ember munka
végző képességét erősen befolyásolhatja. 2. in
formációtechnikai ~ : valamilyen jel vagy hatás, 
amelyre az adott pontban nincs szükségük, mégis 
jelen van, és megváltoztatja a számunkra hasz
nos jel, információ tulajdonságait.
Zakariás József
(1924-1971) labdarúgó, az „aranycsapat" tagja; 
35-szörös válogatottként része volt a helsinki 
olimpiai bajnokságban, a világbajnoksági 2. he- 
lyezettségben (1954), továbbá az ang. válogatott 
kétszeri legyőzésében (1953, 1954). Klubcsapata, 
a Bástya, majd a Vörös Lobogó bajnokságot, az 
utóbbi KK-t is nyert.
Zalai Béla
(1882-1915) filozófus; Kolozsvárt, Párizsban, Bu
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dapesten tanult, 1906-ban filozófiai doktor. Polgá
ri iskolában, majd felső kereskedelmiben tanított. 
Mint filozófus ismeretelméleti kérdésekkel foglal
kozott, filozófiai rendszerezéssel kísérletezett. Itt
hon és külföldön felfigyeltek rá. A háborúban ha
difogságba esett, s tífuszban meghalt.
Zalavár
fontos régészeti lelőhely a Zala alsó folyásánál : 
újkőkori és honfoglalás előtti emlékeket találtak 
az ásatásokkor.
Zalka Máté
(1896-1937) kommunista harcos, tábornok; 1916- 
ban orosz fogságba esett, s bekapcsolódott a for
radalmi mozgalomba. A táborból megszökve vö
röskatona lett, harcolt Kolcsak ellen, s megmen
tette a kazányi aranykészletet. A polgárháború 
után az írószövetség egyik titkára; 1924-től jelen
tek meg írásai. 1936-tól önkéntes Spanyolország
ban Lukács tábornok néven. Huescánál esett el. 
zálogjog
zálogszerződés alapján a követelésének biztosi- 
tására szolgáló zálogtárgyból a jogosult - ha a 
kötelezett nem teljesít - kielégítést kereshet.
Zamenhof
-»eszperantó.
Zamosius
-»Szamosközy István.
Zápolya János
-»Szapolyai János.
Zarathusztra
vagy Zoroaszter ó-perzsa vallási újító az i. e. 1. 
évezred elején, aki a dualista-» elképzeléseket 
rendszerbe foglalta és írásban is rögzítette, 
-»Aveszta.
záró irányú elöfeszítés
félvezető diódánál használatos fogalom. Ha a dió
da p-típusú oldalára az n-típusúhoz képest nega
tívabb feszültséget kapcsolunk, a dióda lezár, 
azaz gyakorlatilag nem folyik át rajta áram.
zárótársulás
bioi. a biotikus szukcesszió-», szakaszai közül a 
legfejlettebb és legvégső társulás-». (Pl. egy tó 
feltöltődésekor a gyeptársulás, vagy egy futóho
mokos terület benépesülésekor a zárt homoki 
tölgyes.)
zárt keringési rendszer
jól. keringési rendszer, melyben az erek folytono
sak, a verőereket és a gyüjtőereket hajszálerek 
kötik össze, ezáltal a benne keringő testfolyadék 
(vér-») sejtes elemei, az amöboid mozgású fe
hérvérsejtek kivételével nem juthatnak ki a szö
vetek közti térbe (gyűrűsférgek, gerincesek), 
zárt populáció 
-»ideális popuáció. 
zárt rendszer
1. olyan -»pontrendszer, amelynek tagjaira nem 
hatnak -»külső erők. 2. ált. olyan rendszer, 
amelynél a környezettel történő mindennemű 
energiacsere kizárt.

zárvatermők
magvas (virágos) eukarióta-» növényekből álló 
törzs, egyebeinek virágjaiban a magkezdemé
nyek zárt termőben helyezkednek el. Osztályok: 
kétszikűek-», egyszikűek-».
zászlóalj
általában 3 századból álló, mintegy ezer katonát 
tömörítő katonai alakulat.
zászlósűr
1. a középkori Mo.-on főrend, aki saját zászlaja 
alatt és saját seregével vonult hadba. 2. átv. főne
mes.
Zathureczky Ede
(1903-1959) hegedűművész; Hu bay Jenő tanítvá
nya. Sikeres koncert-művész volt, s a Zeneakadé
mia tanára, 1943-tól főigazgatója. A romantikus 
és a modern zene, különösen Bartók műveinek 
kiváló előadója volt. 1957-től az Indiana! Bloo
mingtonban tanított.
Zay Ferenc
br. (1498-1570) hadvezér; harcolt Mohácsnál, utá
na Ferdinánd híve lett. 1528-ban udvarnok, 1548- 
ban egri, 1550-ben szolnoki várnagy. 1560-ban 
kassai és felső-magyarországi kapitány, br. Kö
vetségben volt a tör. Portánál. Feleségével nagy 
vagyont szerzett.
Zay Károly
gr. (1797-1871) szabadelvű politikus; 1825-től a 
főrendi ellenzék egyik vezére, Széchenyi támoga
tója. 1844-ben harcot folytatott a zsidók emanci
pációjáért; újságcikkeket, röpiratokat írt ennek 
érdekében. Mint a lutheránus egyház főfelügyelő
je a lutheránus szlovákok el magyarosítására tö
rekedett.
Zemplén György
(1905-1973) filozófus, r. k. segédpüspök; 1921-től 
a cisztercita rend tagja, római tanulmányok után 
a zirci rendi isk. tanára. A budapesti egy.-en is 
oktatott filozófiát. Az 1965-ben újonnan megnyitott 
római Pápai Magy. Intézet rektora, s az esztergo
mi főegyházmegye segédpüspöke volt. Különö
sen foglalkoztatta a jellemtan: karakterológia, 
amelyről több müvet irt.
Zemplén Jolán
Mátrai Lászlóné (1911-1974) fizikatörténész, 
Z. György húga. Budapesten tanult, a műegyete
men, később a tudományegyetemen oktatott, 
1967-től egy. tanárként. Az 1940-es évektől foglal
kozott fizikatörténettel: Roger Baconról írt mo
nográfiája (1954) alapvető munka. Megírta A ma
gyarországi fizika történetét a 18. században 
(1964), és más fontos műveket.
Zénó
(i. e. kb. 488-430) gör. filozófus; művei nem ma
radtak fenn, de idézték véleményét a mozgás 
tagadásáról. Az ő példázata az Achillész és a 
teknősbéka versenye.
Zeppelin, Ferdinand
[сер-] (1838-1917) ném. feltaláló. Kormányozha
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tó, szilárd vázas léghajó feltalálásán dolgozott. 
Első léghajója 1873-ban készült el, 1895-ben sza
badalmaztatta elgondolását, s 1900-ban felszállt 
az irányítható, légcsavarral hajtott, szilárd vázú 
~-léghajó. Műszakilag bevált, de veszélyes hid
rogén-töltése miatt kiszorult a használatból. 
Zerkovitz Béla
(1882-1948) mérnök, zeneszerző; MÁV-mérnök- 
ként 1919-ben nyugdíjaztatta magát, hogy a zene
szerzésnek élhessen. Operettzenéket, számos 
műdalt szerzett (az utóbbiaknak szövegét is maga 
írta), népszerű, de sokszor támadott dalszerző 
volt.
Zetkin, Clara
[cet- kla-] (1857-1933) német szocialista, feminis
ta politikus; 1881-ben csatlakozott a szocialista 
párthoz, egy orosz foradalmár felesége lett, soká
ig külföldről küldte haza Bismarck rendszerét bí
ráló írásait. Az első világháború idején baloldali 
szocialista; 1919-ben a német KP egyik alapítója 
volt. A nők felszabadításának előharcosa.
Zeusz
a gör. mitológia főistene, Kronosz-* és Rhea-» 
gyermeke; mint idősebb testvéreit, őt is elnyelte 
volna apja, de egy pólyába csomagolt követ adtak 
neki ~ helyett, az újszülöttet pedig a krétai Ida 
hegyének egyik barlangjába rejtették, ahol nim
fák nevelték fel. Felnőve megdöntötte apja hatal
mát, kiszabadította elnyelt testvéreit, s az Olüm
posz hegyéről uralkodott az isteneken s a világon. 
Zichy Mihály
[-esi] (1827-1906) festőművész; előbb Pesten, az
tán Bécsben tanult, s 1846-ban már maradandó 
műveket festett. 1847-ben Szentpétervárra került. 
1853-tól udvari művész; az udvari életen túl a 
népről is sok rajzot készített, s számos történelmi 
témájú festményt alkotott. 1881-ben tízéves pári
zsi alkotás után visszatért Oroszországba. Illuszt
rálta Madách, Arany és több orosz író műveit. 
Erotikus grafikái is híresek.
Zichy Nándor
gr. (1829-1911) politikus; 1848-ban doktorált, s 
Fejér megyében gazdasági, főleg vízszabályozá
si tervekkel foglalkozott. 1861-től Fejér vármegye 
alispánja; 1863-ban egy cikke miatt fogságra ítél
ték, s gr.-i rangjától is megfosztották. Később még
is a Helytartótanács elnökhelyettese, a kiegyezé
si tárgyalások résztvevője, Deák-párti képviselő. 
1895-ben a Néppárt-* megalakítója.
Zichy Ödön
gr. (1809-1848) politikus; a reformkorban az ud
var politikájának híve. Fejér vármegyében 1844- 
ig főispáni helytartó, udvari helyettes főlovász- 
mester volt. 1848. szeptember végén Jellasics 
futáraként Roth osztrák tábornokhoz sietett, ami
kor Görgey előőrsei Adonynál elfogták, a bizonyí
tékok alapján statáriálisan halálra ítélték, és fel
akasztották, 
zigóta
megtermékenyített petesejt, tehát a petesejt és a

hímivarsejt összeolvadásából létrejött sejt, 
amelyből egy új egyed fejlődik ki.
Zilahy Lajos
(1891-1974) író, publicista; Budapesten tanult,
1916-tól újságíró volt, verseket, darabokat írt. El
ső regénye, a Halálos tavasz (1922) nagy sikert 
aratott. Mint neves író közvetített Gömbös-» és a 
népi írók közt (1935: Új Szellemi Front-»), majd a 
népfrontmozgalomhoz csatlakozott. Fatornyok c. 
darabját a ném.-ek betiltották. 1945 után a 
MSZMT első elnöke. 1948-tól külföldön élt. 
Zimmerwald
[cimmervald] helység Svájcban; az első világhá
ború idején, 1915. szeptember 5-8. között ott talál
koztak hét ország szocialista pártjainak balolda
lát képviselő küldöttek, akik kiutat kerestek az 
imperialista háborúból. Mozgalmukat később ~ 
neve fémjelezte. -»Kienthal.
Zinovjev, Grigorij Jevszejevics 
(1883-1936) orosz forradalmár, Lenin közeli mun
katársa a forradalom előtt és után. Ellenezte az 
októberi fegyveres felkelést, majd később a többi 
szocialista párt kirekesztését a szovjethatalom
ból. Kiváló népszónok, a párt egyik vezetője volt. 
Sztálin 1926 után kiszorította a vezetésből, majd
1934-ben és 1935-ben hamis vádak alapján el
ítélték, kivégezték. 1988-ban teljesen rehabili
tálták.
Ziska, Jan
[zsiska] (kb. 1360-1424) cseh huszita vezető, had
vezér; 1419-ben a Zsigmond császár ellen küzdő 
husziták vezére lett. Sorozatos győzelmeket arat 
a ném. fejedelmek s a császár seregein, sőt a 
szomszéd országokba is betör; végül - már ~ 
halála után - a husziták kivívják vallásuk szabad
ságát.
Z. Nagy Ferenc
(1899-1977) kisgazda agrárpolitkus; 1931-től a 
kisgazdapárt Szolnok megyei elnöke. 1945 után 
ugyanott képviselő is, a földreform híve, majd 
pártja ügyvezető alelnöke. 1954-től a parlament 
mezőgazdasági bizottságnak elnöke, majd a 
KNEB elnökhelyettese 1963-ig. A Népfront Orszá
gos Tanácsának tagja volt haláláig.
Zogu, Ahmed Bég
(1895-1961) kir., albán köztársasági elnök; a hú
szas évek elejétől ismert politikus, 1920: belügy
miniszter, 1922: miniszterelnök, 1925: köztársa
sági elnök, s 1928-ban királlyá nyilvánította ma
gát. Hozzálátott országa modernizálásához: pol
gári törvénykönyvet alkotott, nemzetközi szerző
déseket kötött. 1939-ben az ol. támadás után el
menekült országából.
Zola, Émile
[emil] (1840-1902) fr. író; regényeit tudományo
san s az élet visszáját is bemutató módon írta. 
A Rougon-Macquart családdal foglalkozó regény- 
ciklus (1871-1893) a társadalom közelmúlt törté
netét is bemutatta; regényeiben céltáblái az elő
kelőek s a papok. Dreyfus kapitány-» rehabilitálá

416



sát követelő írása: J'accuse! (Vádolok! 1898) vé
gül a kapitány felmentéséhez vezetett.
Zolnai Béla
(1890-1969) irodalomtörténész, nyelvész; Buda
pesten és Franciaországban tanult, gimnázium
ban, majd 1923-tól egy.-eken tanított 1925-től Sze
geden, 1940-től Kolozsvárt, 1945-től Budapesten 
egy. tanár. Mint irodalomtörténész a haladó 
irányzatokkal foglalkozott: Balassi, Rákóczi és 
Mikes, a modern irodalomban Ady méltatója, 
Szegeden a haladó költők pártfogója. Nyelvésze
ti, poétikai kérdésekkel is foglalkozott, 
zonális sivatagok
bioi. biom-» a Ráktérítő és a Baktérítö környékén, 
ahol a csapadék évi mennyisége nem éri el a 
250 mm-t és nagy az évi és napi hőingadozás.
zonalitás
bioi. a biomok-» övszerű elrendeződése a Föld 
felszínén. Fajtái: horizontális---- », vertikális

zoológia
-»állattan.
Zotmund
Búvár Kund (11. sz.) a krónika szerint 1052-ben a 
Mo.-ot megtámadó III. Henrik ném.-római császár 
utánpótlást szállító hajóit Pozsony alatt megfúrta, 
s így az előnyomulást lehetetlenné tette.
zöldek
sok országban kibontakozott politikai mozgalom, 
amely a természeti környezet védelmét tekinti 
legfontosabb feladatának, s más politikai pártok
tól élesen elhatárolódik, -»környezetvédelem.
zöld forradalom
bioi. a fejlődő országokban gyakori éhínségek 
leküzdésére szervezett nemzetközi program, 
melynek lényege a száraz időszakban is viszony
lag nagy termésátlagot hozó és a gépi művelésre 
alkalmas gabonafajták nemesítése és elterjeszté
se.
zöld hályog
-»glaukóma.
zöldmoszatok
egysejtű, sejtfonalas-» vagy teleptestű-», zöld 
színtesteket tartalmazó növényekből álló eukari- 
óta-» törzs.
zöld színtestek
bioi. kloroplasztiszok; a zöld növények fényelnye
lő pigmenteket tartalmazó, hálózatos membrán
ból-» szerveződött fotoszintetizáló sejtszervecs- 
kéi.
Zrínyi Ilona
gr.nő (1643-1703) Z. Péter lánya, I. Rákóczi Fe
renc, majd annak halála után Thököly Imre fele
sége. Első férjétől született fia, II. Rákóczi Ferenc. 
Miután Thökölyt a törökök elfogták, ~ maga állt 
seregeik élére, s védte a császáriaktól Munkács 
várát. Miután 1688-ban feladta, gyerekeit elvették 
tőle, s egy zárdába csukták, de férje kicserélte 
egy elfogott császári tábornokért.

Zrínyi Miklós
(kb. 1508-1566) hadvezér, horvát bán. Mohács 
után I. Ferdinánd híve lett, s szüntelenül harcolt 
a törökök ellen. 1542-1556: horvát bán. Többször 
is győzött a törökökön. 1546-ban megkapta a Mu
raközt, alaposan megnövelve vagyonát. Sziget
vár kapitányaként 1566-ban 2500 emberével véd
te a várat 100 000 török ellen: amikor már csak 
300-an maradtak, a kapun kitörve haltak hősi ha
lált.
Zrínyi Miklós
gr. (1620-1664) politikus, hadvezér, költő; a jezsu
itáknál tanult, majd Itáliában időzött, s hazatérve 
1636-tól szüntelen harcolt a törökökkel. Ez ekkor 
nem illett az udvar politikájába, mert a franciák 
ellen harcolva keleten békét akartak. ~ mint köl
tő és író is a függetlenségért agitált: a Zrínyiász
ban éppúgy, mint politikai írásaiban (A török áfi- 
um...). Vadkan döfte halálra.
Zrínyi Péter
gr. (1621-1671) horvát bán, Z. Miklós gr. öccse. 
Bátyja halála után lett horvát bán, s 1666-ban 
bekapcsolódott a Wesselényi-összeesküvésbe, 
sőt Wesselényi halála után annak vezetője lett. 
1670-ben Bécsbe csalva elfogták, s a bécsújhelyi 
osztrák bíróság Frangepán Ferenccel és Nádasdy 
Ferenccel együtt halálra ítélte, és lefejeztette. 
Bátyja Zrínyiászát horvátra fordította, 
zuzmók
bioi. kék- vagy zöldmoszatok és tömlősgombák 
szimbiózisával-» kialakult eukarióta-» növény
törzs. Pionír növények-».
Zwack József
[cvak] (1821-1915) szeszgyáros; szerény kis üze
me 1854-ben már szabadalmazott likőrgyár, s ter
mékei, így az Unicum nevű gyomorkeserű külföl
dön is ismertté váltak. 1892-ben átszervezte és 
korszerűsítette üzemét.
Zweig, Stefan
[evéig] (1881-1942) osztrák író; elbeszélésein a 
századelő új értékrendet kereső buzgalma érző
dik; életrajzi regényeiben (Fouché, Stuart Mária, 
Marie Antoinette) a történelem kétes megítélésű 
hőseiről keresi az igazságot. A fasizmus elől 
emigrálnia kellett, majd e gyökértelen létből me
nekülve öngyilkos lett.
Zwingli, Ulrich
[evingli] (1484-1531) svájci reformátor; 1523-ban 
Zürichben győzelemre juttatta a reformációt. 
Csakhamar megmutatkoztak a különbségek Lut
her és ~ nézetei közt; ~ elesett a katolikus 
kantonokkal vívott harcban a Kappel melletti csa
tában, de nézeteit Kálvin-» továbbfejlesztette, 
zsákmányszerzés 
-»predátor-préda viszony.
Zsámboky János
(1531-1584) latinosán Sambucus [számbukusz] 
történetíró, polihisztor; osztrák, ném., fr., ol. egy.- 
eken tanult, 1557-től Bolognában egy. tanár, 1564-
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tői Becsben császári orvos és történetíró. Kézi
rat- és könyvgyűjteményét Európa-szerte ismer
ték; Balassi, Bonfini-», Ransanus-» műveit, a 
magy. Corpus Jurist stb. kiadta. Elkészítette Mo. 
és Erdély térképét, 
zsáner
fajta, jelleg 1. vkinek a zsánere - ami tetszik neki.
2. irod., műv. életkép, életből vett jelenet leírása 
prózában, versben; ábrázolása a képzőművé
szetben, pl. ~festészet, (fr.)
zsánerfestö 
életképek festője, 
zsánerkép 
életkép.
Zsedényi Béla
(1894-1955) nemzetgyűlési elnök; Budapesten jo
got végzett, majd jogakadémiai tanár, egy. ma
gántanár volt, s az ev. zsinat tagja. 1944 decem
berében az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnökévé 
választotta. A köztársaság kikiáltásától a képvise
lőház elnöke volt. Utána a politikától visszavonul
va ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1950-ben állam
ellenes összeesküvés címén elítélték, 
zselatin
állati eredetű tisztított fehérjekészítmény, mely 
jól oldódik melegvízben, és lehűtve kocsonyás 
géllé dermed.
zsellér
telek nélküli jobbágy, akinek azonban rendszerint 
háza van a földesúri faluban (házas ~), s ehhez 
tartozóan legelő- és erdőhasználati joga, viszont 
szolgáltatásokra is kötelezve van. (ném.)
zsidótörvények
az ellenforradalmi korszakban az ún. zsidókér
dést több törvény is szabályozta; ezek részben a 
zsidó vallásfelekezet tagjaira, részben a zsidó 
származásúakra (keresztényekre is) vonatkoztak, 
s az érintetteket gazdasági, de kulturális, társa
dalmi, sőt családi életükben is méltatlan korláto
zásoknak vetették alá. -»első zsidótörvény, 
-»második zsidótörvény, -»harmadik zsidótör
vény.
zsigeri rendszerek
bioi. főképp a hasüregben és a mellüregben talál
ható önfenntartó működéseket végző szervrend
szerek. (Emésztőrendszer, légzőrendszer, vize
letkiválasztó rendszer, nemi szervek rendszere, 
belső elválasztású mirigyek rendszere.) 
Zsigmond
Luxemburgi; magy. kir. (ur. 1387-1437), ném.- 
római császár (1410-1437), cseh kir. (1436-1437). 
I. Lajos lányának, Máriának kezével nyerte el a 
magy. trónt, amelyet császárként is fontosabb 
koronájának tartott. Uralmának idejére esett 
Hús-» fellépése és a huszita háborúk, a konstanzi 
zsinat-», amelyen elnökölt. Vele hágón kihalt a 
Luxemburg-ház; trónjait veje, Habsburg Albert 
örökölte, 
zsinat
tkp. összejövetel 1. az egyetemes ~ot eredetileg

a császár, később a pápa hívta össze az egyház 
fontos kérdéseinek eldöntésére. Az első egyete
mes ~ a niceai (nikaiai) volt 325-ben. 2. ~ok a 
tartományi, ill. egyházmegyei tanácskozások is. 
(gör.)
Zsirai Miklós
(1892-1955) finnugor nyelvész; egy. tanulmányait 
megszakította a első világháború és a hadifog
ság. 1922-ben doktorált, 1924-től az Eötvös Kollé
gium tanára, majd 1932-től egy. tanár. A finnugor 
nyelvek, az általános nyelvészet, a magy. őstörté
net volt kutatásai tárgya. A politikai célokra hasz
nált tudománytalan nyelvészkedést mindig elítél
te.
zsírban oldódó vitaminok
bioi. lipidekkel együtt felszívódó, a szervezetben 
raktározódó vitaminok-». (A-, D-, E-, K-vitamin.)
zsírraktár
bioi. a szervezetben tárolódó zsír depója, főképp 
a bőr alatti kötőszövet. A benne felhalmozott zsír 
zsírsavösszetétele jellemző a fajra.
zsírsavak
nagyobb molekulájú karbonsavak, amelyeknek 
egy háromértékű alkohollal, a glicerinnel alkotott 
észterei a zsírok, -»többértékű alkoholok.
zsitvatoroki béke
a bécsi béke-» után, Bocskai-» halála előtt véget 
vetett a törökök elleni tizenötéves háborúnak, 
amely nagy pusztítást végzett az országban; a 
török megtartotta új hódításait, közte Kanizsát és 
Egert.
Zsófia Friderika Dorottya
főhercegnő, I. Ferenc József anyja; 1848 előtt az 
udvari intrikák középpontja, Metternich ellenlá
basa. A forradalom kitörése s Metternich mene
külése után nagy befolyással volt az udvar politi
kájára, így természetesen fiának, V. Ferdinánd 
trónjára helyezésére is. Egy ideig a nagyon fiatal 
császár helyett ő kormányzott.
Zsolnay Vilmos
(1828-1900) porcelángyáros, keramikusművész; 
festőművésznek készült, és 1863-ban átvette 
bátyja pécsi agyagárugyárát. Új kerámiafajtákat 
vezetett be (progránit az épületdíszítésben; 
eozinmáz), s ezek nagy nemzetközi elismerést 
hoztak gyárának. Termékei tervezésére és díszí
tésére neves képzőművészeket alkalmazott, 
zsoltár
magasztos, ált. vallási tartalmú ének, vers);-» 
(gör. ered.)
Zsoltárok
bibliai könyv, amely 150 könyörgő és hálaéneket 
tartalmaz; ezeket a hívek szertartásokon éneklik. 
Sok zsoltár Dávid kir.-t hirdeti szerzőül, s valóban 
vannak igen régi énekek köztük; szerzőik isme
retlenek.
Zsolt Béla
(1895-1949) publicista, író; Budapesten tanult, 
majd 1918-tól Nagyváradon, 1921-től Budapesten 
volt újságíró. 1933-tól Az Újság főmunkatársa.
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Harcos cikkeiben, írásaiban a maradi, reakciós, 
fasiszta irány és jelenségek ellen küzdött. A há
borúban munkaszolgálatos, majd internált. A má
sodik világháború után a Haladás c. polgári radi
kális lap szerkesztője, a Magyar Radikális Párt 
képviselője volt.

Zsuzsanna és a vének
a bibliai Dániel-» könyvéhez csatolt elbeszélés: 
két öreg bíró zsarolja, majd megvádolja az ártat
lan, erkölcsös Zsuzsannát, akit már majdnem el
ítélnek; ekkor Dániel (akinek beszélő neve ezt 
jelenti: Isten a bírám) leleplezi a gonosz bírákat, 
és megmenti Zsuzsannát.
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FÜGGELÉK

Római császárok

Név uralk.

Augustus *• e- 27-i. sz. 14
Tiberius ' . sz. 14-37
Gaius Caligula 37-41
Claudius 41-54
Nero 54-68
Galba 68-69
Otho 69
Vitellius 69
Vespasianus 69-79
Titus 79-81
Domitianus 81-96
Nerva 96-98
Traianus 98-117
Hadrianus 117-138
Antoninus Pius 138-161
Marcus Aurelius Lucius Verusszal 161-169

egyedül 169-177
Commodusszal 177-180

Commodus 180-192
Pertinax 193
Didius lulianus 193
Septimius Severus egyedül 193-198

Caracallával-Getával 209-211
Caracalla és Geta 211-212
Caracalla egyedül 212-217
Macrinus 217-218
Macrinus és Diadumenianus 218
Antoninus Elagabalus 218-222
Severus Alexander 222-235
Maximinus Thrax 235-238
1. Gordianus és II. Gordianus 238
Pupienus és Balbinus 238
III. Gordianus 238-244
Philippus Arabs 244-247
Philippus Arabs és Philippus 247-249
Decius 249-251
Trebonianus Gallus és Volusianus 251-253
Aemilianus 253
Valerianus és Gallienus 253-260
Gallienus egyedül 260-268
II. Claudius (Gothicus) 268-270
Quintilius 270
Aurelianus 270-275

Tacitus 275-276
Florianus 276
Probus 276-282
Carus 282-283
Carinus és Numerianus 283-284
Diocletianus 284-286
Diocletianus és Maximianus 286-305
I. Constantius és Galerius 305-306
Galerius, Severus és

I. Constantinus 306-307
Galerius, Licinius és

I. Constantinus 307-310
Galerius, Licinius, Maximinus Daia

és I. Constantinus 310-311
Licinius és I. Constantinus 311-324
I. Constantinus egyedül 324-337
II. Constantinus, II. Constantius és

Constans 337-340
Constans 340-350
II. Constantius és
II. Constantius egyedül 350-361
lulianus 361-363
lovianus 363-364
I. Valentinianus és Valens 364-367
I. Valentinianus, Valens és

Gratianus 367-375
Valens, Gratianus és

II. Valentinianus 375-378
Gratianus, II. Valentinianus és

I. Theodosius 379-383
II. Valentinianus, I. Theodosius és

Arcadius 383-392
I. Theodosius és Arcadius 392-393
I. Theodosius, Arcadius és

Honorius 393-395

Nyugatrómai császárok

Honorius 395-423
III. Constantius 421
III. Valentinianus 425-455
Petronius Maximus 455
Avitus 455-456
Maiorianus 457-461



Ubius Severus 461-465 Komnenosz Izsák 1057-1059
Anthemius 467-472 X. Konsztantinosz 1059-1067
Olybrius 472 Romanosz Diogenész 1067-1071
Glycerius 473 VII. Mihály 1071-1078
lulius Nepos 473-475 III. Niképhorosz 1078-1081
Romulus Augustulus 475-476 Komnenosz Alexiosz

II. János
Mánuel

1081-1118
1118-1143
1143-1180

Keletrómai (bizánci) császárok Andronikosz
Angelosz Izsák

1180-1185
1185-1195

Arcadius 395-408 III. Alexiosz 1195-1203
II. Theodosius 408-450 IV. Alexiosz 1203-1204
Marcianus 450-457 Dukasz Alexiosz 1204

1. Leo 457-474 Latin császárság 1204-1261
II. Leo 473-474 Palaiologosz Vili. Mihály 1261-1282

Zeno 474-491 II. Andronikosz 1282-1320
Anastasius 491-518 II. Andronikosz és III. Andronikosz 1321-1328
1. lustinus 518-527 III. Andronikosz 1328-1341
1. lustinianus 527-565 V. János 1341-1391
II. Tiberius és II. Constantinus 578-582 V. János és Kantakuzenosz János 1347-1355
Mauritius 582-602 Mánuel 1391-1425
Phocas 602-610 VI. János 1425-1448
Herakliosz Konsztantinosz és XI. Konsztantinosz 1448-1453

Herakleonasz
II. Konsztansz
IV. Konsztantinosz

641- 642
642- 668 
668-685

1453 május 29.: Bizánc eleste.

II. lustinianus 685-695
Leontius 695-698 Német-római
II. lustinianus (másodszor) 
Philippikosz
II. Anasztaszios

698-711
711-713
713-715

császárok

III. Theodosius
III. Leo

715-717
717-740

Frank császárok

800-814V. Konsztantinosz 740-775 (Nagy) Károly
IV. Leo 775-779 (Jámbor) Lajos 814-840
VI. Konsztantinosz 779-797 I. Lothár 840-855

Eiréné 797-802 II. Lajos (Itália) 855-875
Niképhorosz 802-811 II. (Kopasz) Károly 875-877

1. Mihály 811-813 III. (Kövér) Károly 881—887

V. Leo 813-820 Spoletói Guidó (Itália) 891-894

II. Mihály 820-829 Spoletói Lambert (Itália) 894-898
Theophilosz
III. Mihály
1. Baszileiosz

829-842
842-867
867-886

Karintiai Arnulf 896-899

VI. (Bölcs) Leo
VII. (Bíborbanszületett)

886-911 Szász császárok

962-973Konsztantinosz 911-959 I. Ottó .
(Romanosz 920-944) II. Ottó 973-983
II. Romanosz 959-963 III. Ottó 983-1002
II. Niképhorosz
Tzimiszkész János
II. Baszileiosz

963-969
969-975
975-1025

II. Henrik 1002-1024

Vili. Konsztantinosz
III. Romanosz

1025-1028
1028-1034

Száll frank császárok

1024-1039IV. Mihály 1034-1041 II. Konrád
V. Mihály 1041-1042 III. Henrik 1039-1056
IX. Konsztantinosz Monomachosz 1042-1054 IV. Henrik 1056-1106

Theodora 1054-1056 V. Henrik 1106-1125

VI. Mihály 1056-1057 II. Lothár 1125-1137
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Hohenstauf császárok

III. Konrád 1138-1152
I. (Barbarossa) Frigyes 1155-1190
VI. Henrik 1190-1197
Fülöp 1198-1208
IV. Ottó 1198-1212
II. Frigyes 1220-1250
IV. Konrád 1250-1254

Interregnum

I. (Habsburg) Rudolf 
(Nassaui) Adolf 
I. (Habsburg) Albert 
VII. (Luxemburg) Henrik
IV. (Bajor) Lajos

1273-1291
1292-1298
1298-1308
1308-1313
1314-1347

Luxemburg császárok

IV. Károly 
Vencel
(Pfalzi) Rupert 
Zsigmond

1347-1378
1378-1400
1400-1410
1410-1437

Habsburg császárok

II. Albert
III. Frigyes 
I. Miksa
V. Károly
I. Ferdinánd
II. Miksa 
II. Rudolf 
Mátyás
II. Ferdinánd
III. Ferdinánd 
I. Lipót
I. József
VI. Károly
VII. (Bajor) Károly
I. (Lotharingiai) Ferenc
II. József 
II. Lipót 
II. Ferenc

1438-1439
1440-1493
1493-1519
1519-1556
1556-1564
1564-1576
1576-1612
1612-1619
1619-1637
1637-1657
1657-1705
1705-1711
1711-1740
1742-1745
1745-1765
1765-1790
1790-1792
1792-1806

Osztrák császárok

1806-ban II. Ferenc lemondotta német-római csá
szárságról, s már 1804-ben felvette az osztrák 
császári címet.

I. Ferenc 
I. Ferdinánd 
I. Ferenc József 
I. Károly

1804-1835
1835-1848
1848-1916
1916-1918

A római püspökök (pápák) 
hagyományos jegyzéke

Szt. Péter apostol 
Szt. Linus 
Szt. Anacletus 
Szt. Kelemen 
Szt. Evaristus 
I. Szt. Sándor 
I. Szt. Xystus 
Szt. Telesphorus 
Szt. Hyginus 
I. Szt. Pius 
Szt. Anicetus 
Szt. Soter 
Szt. Eleutherius 
(I.) Szt. Győző 
Szt. Zephyrinus 
I. Szt. Callistus 
Szt. Orbán 
Szt. Pontianus 
Szt. Anterus 
Szt. Fábián 
I. Szt. Kornél 
I. Szt. Lucius
I. Szt. István
II. Szt. Xystus
Szt. Dionysius (Dénes) 
Szt. Felix (Bódog)
Szt. Eutychianus 
Szt. Caius 
Szt. Marcellinus 
I. Szt. Marcellus 
Szt. Özséb 
Szt. Miltiades 
I. Szt. Szilveszter 
Szt. Márk 
I. Szt. Gyula 
Szt. Liberius 
Szt. Damasus 
Szt. Siricus 
Szt. Anasztáz 
I. Szt. Ince 
Szt. Zosimus 
I. Szt. Bonifác 
I. Szt. Celesztin
III. Szt. Sixtus
I. Szt. Leo 
Szt. Hilarius 
Szt. Simplicius
II. Felix (Bódog)
I. Szt. Gelasius
II. Szt. Anasztáz 
Szt. Symmachus 
Szt. Hormisdas
I. Szt. János
III. Szt. Felix (Bódog)
II. Bonifác 
II. János

?-67?
677-79?
797-90?
907-99?
997-107?

1077-116?
1167-125?
1257-136?
1367-140?
1407-154?
1547-165?
1657-174?
1747-189?
1897-198?
1987-217
217-222
222-230
230-235
235-236
235-250
251-253
253- 254
254- 257 

258
259-268
269-274
275-283
283-296
296-304
308-309

310
311-314
314-335

336
337-352
352-366
366-384
384-398
398-401
401-417
417- 418
418- 422 
422-432 
432-440 
440-461 
461-468 
468-483 
483-492 
492—496 
496-498 
498-514 
514-523 
523-526 
526-530 
530-532 
533-535
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1. Szt. Agapetus 535-536
Szt. Silverius 536-(537)540
Vigilius (537)540-555
1. Pelagius 556-561
III. János 561-574
1. Benedek 575-579
II. Pelagius 579-590
1. Szt. Gergely 590-604
Sabinianus 604-606
III. Bonifác 607
IV. Szt. Bonifác 608-615
Szt. Deusdedit 615-618
V. Bonifác 619-625
1. Honorius 625-638
Severinus 640
IV. János 640-642
1. Tódor 642-649
1. Szt. Márton 649-653
1. Szt. Jenő 654-657
Szt. Vitalianus 657-672
Adeodatus 672-676
Donus 676-678
Szt. Agatho 678-681
II. Szt. Leo 682-683
II. Szt. Benedek 684-865
V. János 685-686
Conon 686-687

(Ellenpápák: Tódor 687
Paschalis 687)

1. Szt. Sergius 687-701
VI. János 701-705
VII. János 705-707
Sisinnius 707-708
1. Constantinus 708-715
II. Szt. Gergely 715-731
III. Szt. Gergely 731-741
Szt. Zachariás 741-752
II. István 752
III. Szt. István 752-757
1. Szt. Pál 757-767

(Ellenpápák: Constantinus 767-768
Philippus 768)

IV. István 768-772
1. Adorján 772-795
III. Szt. Leo 795-816
V. István 816-817
1. Szt. Paschalis 817-824
II Jenő 824-827
Bálint 827
IV. Gergely 828-844

(Ellenpápa: János)
II. Sergius 844-847
IV. Szt. Leo 847-855
III. Benedek 855-858

(Ellenpápa: Anastasius 855)
1. Szt. Miklós 858-867
II. Adorján 867-872
Vili. János 872-882
1. Marinus 882-884
III. Szt. Adorján 884-885

VI. István 885-891
Formosus 891-896
VI. Bonifác 896
VII. István 896-897
Romanus 897
II. Tódor 897
IX. János 898-900
IV. Benedek 900-903
V. Leo 903

(Ellenpápa: Christopher 903)
III. Sergius 904-911
III. Anasztáz 911-913
Lando 913-914
X.János 914-928
VI. Leo 928
Vili. István 929-931
XI. János 931-935
VII. Leo 936-939
IX. István 939-942
II. Marinus 942-946
II. Agapetus 946-955
XII. János 955-963
Vili. Leo 963-965
V. Benedek 964
XIII. János 965-972
VI. Benedek 973-974

(Ellenpápa: VII. Bonifác 974)
VII. Benedek 974-983
XIV. János 983-984
XV. János 984-996
V. Gergely 996-999

(Ellenpápa: XVI. János 997-998)
II. Szilveszter 999-1003
XVII. János 1003
XVIII. János 1004-1009
IV. Sergius 1009-1012
Vili. Benedek 1012-1024
XIX. János 1024-1032
IX. Benedek 1032-1044
III. Szilveszter 1045
VI.Gergely 1045-1046
II. Kelemen 1046-1047
II. Damasus 1048
IX. Szt. Leo 1049-1054
II. Győző 1055-1057
X. István 1057-1058

(Ellenpápa: X. Benedek 1058-1059)
II. Miklós 1059-1061
II. Sándor 1061-1073

(Ellenpápa: II. Honorius 1061-1072)
VII. Szt. Gergely 1073-1085

(Ellenpápa: III. Kelemen 1084-1100)
III. Győző 1087
II. Orbán 1088-1099
II. Paschalis 1099-1118

(Ellenpápák: Theodoricus 1100
Albertus 1102
IV. Szilveszter 1105-1111)

II. Gelasius 1118-1119
(Ellenpápa: [Vili ] Gergely 1118-1121)
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II. Callistus 1119-1124 III. Callistus
II. Honorius 1124-1130 II. Pius
II. Ince 1130-1143 II. Pál

(Ellenpápa: IV. Anacletus 1130-1138) IV. Sixtus
Coelestinus 1143-1144 Vili. Ince
II. Lucius 1144-1145 VI. Sándor
III. Jenő 1145-1153 III. Pius
IV. Anasztáz 1153-1154 II. Gyula
IV. Adorján 1154-1159 X. Leo
III. Sándor 1159—1181 VI. Adorján

(Ellenpápák: IV. Győző 1159-1164 VII. Kelemen
III. Paschalis 1164-1168 III. Pál
[III.] Callistus 1168-1178 III. Gyula
[III.] Ince 1178-1180) II. Marcellus

III. Lucius 1181-1185 IV. Pál
III. Orbán 1185-1187 IV. Pius
Vili. Gergely 1187 V. Pius
III. Kelemen 1187-1191 XIII. Gergely
III. Coelestinus 1191-1198 V. Sixtus
III. Ince 1198-1216 VII. Orbán
III. Honorius 1216-1227 XIV. Gergely
IX. Gergely 1227-1241 IX.Ince
IV. Coelestinus 1241 Vili. Kelemen
IV.Ince 1243-1254 XI. Leo
IV. Sándor 1254-1261 V. Pál
IV. Orbán 1261-1264 XV. Gergely
IV. Kelemen 1265-1268 Vili. Orbán
X. Gergely 1271-1276 X. Ince
V. Ince 1276 VII. Sándor
V. Adorján 1276 IX. Kelemen
XXI. János 1276-1277 X. Kelemen
III. Miklós 1277-1280 XI. Ince
IV. Márton 1281-1285 Vili. Sándor
IV. Honorius 1285-1287 XII. Ince
IV. Miklós 1288-1292 XI. Kelemen
V. Szt. Coelestinus 1294 XIII. Ince
Vili. Bonifác 1294-1303 XIII. Benedek
XI. Benedek 1303-1304 XII. Kelemen
V. Kelemen 1305-1314 XIV. Benedek
XXII. János 1316-1334 XIII. Kelemen

(Ellenpápa: V. Miklós 1328-1330) XIV. Kelemen
XII. Benedek 1334-1342 VI. Pius
VI. Kelemen 1342-1352 VII. Pius
VI. Ince 1352-1362 XII. Leo
V. Orbán 1362-1370 Vili. Pius
XI. Gergely 1370-1378 XVI. Gergely
VI. Orbán 1378-1389 IX. Pius

(Ellenpápa: VII. Kelemen 1378-1394) XIII. Leo
IX. Bonifác 1389-1404 X. Szt. Pius
VII. Ince 1404-1406 XV. Benedek
XII. Gergely 1406-1415 XI. Pius

(Ellenpápák: V. Sándor 1409-1410 XII. Pius
XXIII. János 1410-1419) XXIII. János

V. Márton 1417-1431 VI. Pál
IV. Jenő 1431-1447 I. János Pál
(Ellenpápa: V. Felix
V. Miklós

1439-1449)
1447-1455

II. János Pál

1455-1458 
1458-1464 
1464-1471 
1471-1484 
1484-1492 
1492-1503 

1503
1503-1513
1513-1521
1522- 1523
1523- 1534 
1534-1549 
1550-1555

1555
1555-1559
1559-1565
1566-1572
1572-1585
1585-1590

1590
1590-1591

1591
1592-1605

1605
1605-1621
1621-1623
1623-1644
1644-1655
1655-1667
1667-1669
1670-1676
1676-1689
1689-1691
1691-1700
1700-1721
1721-1724
1724-1730
1730-1740
1740-1758
1758-1769
1769-1774
1775-1799
1800-1823
1823-1829
1829-1830
1831-1846
1846-1878
1878-1903
1903-1914
1914-1922
1922-1939
1939-1958
1958-1963
1963-1978

1978
1978-tól
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Orosz cárok 1533-tól Az Egyesült Államok elnökei

Az első orosz dinasztia alapítója Rurik novgorodi 
fejedelem volt (862). A tatárok kiűzése után a 
Moszkva székvárossal egyesített orosz föld első 
cárja IV. (Rettegett) Iván.

Név
IV. (Rettegett) Iván
I. Fjodor 
Borisz Godunov
II. Fjodor
I. (ál-) Dmitrij
IV. Vaszilij 
Interregnum 
Mihail Romanov 
I. Alekszej
III. Fjodor
V. Iván (társuralkodóként) 
I. (Nagy) Péter
I. Katalin
II. Péter 
Anna
VI. Iván 
Erzsébet
III. Péter
II. (Nagy) Katalin 
I. Pál 
I. Sándor
I. Miklós
II. Sándor
III. Sándor 
II. Miklós

uraik.
1533-1584
1584-1598
1598-1605

1605
1605- 1606
1606- 1610 
1610-1613 
1613-1645 
1645-1676 
1676-1682 
1682-1689 
1682-1725 
1725-1727 
1727-1730 
1730-1740
1740- 1741
1741- 1762 

1762
1762-1796
1796-1801
1801-1825
1825-1855
1855-1881
1881-1894
1894-1917

Az elnök neve
Washington, George 
Adams, John 
Jefferson, Thomas 
Madison, James 
Monroe, James 
Adams, John Quincy 
Jackson, Andrew 
Van Buren, Martin 
Harrison, William H. 
Tyler, John 
Polk, James K. 
Taylor, Zachary 
Fillmore, Millard 
Pierce, Franklin 
Buchanan, James 
Lincoln, Abraham 
Johnson, Andrew 
Grant, Ulysses S. 
Hayes, Rutherford B. 
Garfield, James A. 
Arthur, Chester A. 
Cleveland, Grover 
Harrison, Benjamin 
Cleveland, Grover 
MacKinley, William 
Roosevelt, Theodore 
Taft, Wiliam H. 
Wilson, T. Woodrow 
Harding, Warren G. 
Coolidge, Calvin 
Hoover, Herbert C.

Hivatali évei
1789-1797
1797-1801
1801-1809
1809-1817
1817-1825
1825-1829
1829-1837
1837-1841

1841
1841-1845
1845-1849
1849- 1850
1850- 1853 
1853-1857 
1857-1861 
1861-1865 
1865-1869 
1869-1877 
1877-1881

1881
1881-1885
1885-1889
1889-1893
1893-1897
1897-1901
1901-1909
1909-1913
1913-1921
1921-1923
1923-1929
1929-1933

A Szovjetunió pártfőtitkárai
Roosevelt, Franklin D. 
Truman, Harry S.

1933-1945
1945-1953

Lenin, Vlagyimir 1922-ig
Eisenhower, Dwight D. 
Kennedy, John F.

1953-1961
1961-1963

Sztálin, loszif 1922-1953 Johnson, Lyndon B. 1963-1969
Hruscsov, Nyikita 1953-1964 Nixon, Richard M. 1969-1974
Brezsnyev, Leonyid 1964-1982 Ford, Gerald 1974-1977
Andropov, Jurij 1982-1983 Carter, James E. 1977-1981
Csernyenko, Konsztantyin 1983-1985 Reagen, Ronald 1981-1989
Gorbacsov, Mihail 1985-től Bush, George 1989-től

A Szovjetunió miniszterelnökei Magyar királyok, államfők

Lenin, V. I.
Rikov, Alekszej

1917-1924
1924-1930

Árpád-házi királyok

I. (Szent) István 1000-1038
Molotov, Vjacseszlav 1930-1941 (Orseolo) Péter 1038-1041
Sztálin, I. V. 1941-1953 Aba Sámuel 1041-1044
Malenkov, Georgij 1953-1955 (Orseolo) Péter 1044-1046
Bulganyin, Nyikolaj 1955-1958 I. András 1046-1060
Hruscsov, Nyikita 1958-1964 I. Béla 1060-1063
Koszigin, Alekszej 1964-1980 Salamon 1063-1074
Tyihonov, Nyikolaj 1980-1985 I. Géza 1074-1077
Rizskov, Nyikolaj 1985-től I. (Szent) László 1077-1095
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(Könyves) Kálmán
II. István

1095-1116
1116-1131

Habsburg-Lotharingiai házbeli királyok

II. (Vak) Béla 1131-1141 II. József 1780-1790
II. Géza 1141-1162 II. Lipót 1790-1792
III. István 1162-1172 I. Ferenc 1792-1835
II. László 1162-1163 V. Ferdinánd 1835-1848
IV. István 1163-1165 (Kossuth Lajos kormányzó-elnök) 1849
III. Béla 1172-1196 I. Ferenc József 1848-1916
Imre
III. László
II. András

1196-1204
1204- 1205
1205- 1235

IV. Károly 1916-1918

IV. Béla 1235-1270 Köztársasági elnökök, 1949-től az Elnöki
V. István
IV. (Kun) László

1270-1272
1272-1290

Tanács elnökei (illetve kormányzó)

1919
1919

1920-1944

III. András 1290-1301 Károlyi Mihály gr. 
(Tanácsköztársaság)
Horthy Miklós kormányzó

Királyok különböző házakból Tildy Zoltán
Szakasits Árpád

1946-1948
1948-1950

(Premysl) Vencel (László) 1304-1305 Rónai Sándor 1950-1952
(Wittelsbach) Ottó 1305-1307 Dobi István 1952—1967
1. (Anjou) Károly (Róbert) 1307-1342 Losonczi Pál 1967—1986
1. (Anjou, Nagy) Lajos 1342-1382 Németh Károly 1986-1988

(Anjou) Mária 1382-1385 Straub F. Brúnó 1988-1989
II. (Anjou, Kis) Károly 1385-1386 Szűrös Mátyás
(Luxemburgi) Zsigmond 1387-1437 (a Magyar Köztársaság

1989-től(Habsburg) Albert
1. (Jagelló) Ulászló

1437-1439
1440-1444

ideiglenes elnöke)

(Interregnum) 1444-1446
Erdélyi fejedelmek(Hunyadi János kormányzó)

V. (Habsburg) László
1446-1453
1453-1457

1. (Hunyadi) Mátyás 1458-1490 Izabella királyné (I. János
1541-1551II. (Jagelló) Ulászló 1490-1516 özvegye)

II. (Jagelló) Lajos 1516-1526 Szapolyai János Zsigmond 1556-1571
1. (Szapolyai) János 1526-1540 Báthory István 1571-1586
(Szapolyai) János Zsigmond 1540-1553 Báthory Zsigmond

Báthory Zsigmond (másodszor) 
Báthory András

1586-1597 
1598-1599 
1598-1599

Habsburg-házbeli királyok (Mihály vajda)
Báthory Zsigmond (harmadszor)

1599-1600
1601

1. Ferdinánd 1526-1564 Báthory Zsigmond (negyedszer) 1601-1602

1. Miksa 1564-1576 Székely Mózes 1603
1. Rudolf 1576-1608 Bocskai István 1604-1606
(Bocskai István fejedelem) 1605-1606 Rákóczi Zsigmond , 1607-1608
II. Mátyás 1608-1619 Báthory Gábor 1608—1613
II. Ferdinánd 1619-1637 Bethlen Gábor 1613-1629
(Bethlen Gábor választott király) 1620-1621 Brandenburgi Katalin (Bethlen

1629-1630III. Ferdinánd 1637-1657 Gábor özvegye)
IV. Ferdinánd 1647-1654 Bethlen István 1630
1. Lipót 1657-1705 I. Rákóczi György 1630-1648
1. József 1705-1711 II. Rákóczi György 1648-1660
(II. Rákóczi Ferenc vezérlő Rhédey Ferenc 1657-1658

fejedelem) 1705-1711 Barcsay Ákos 1658-1660

III. Károly 1711-1740 Kemény János 1661-1662

Mária Terézia 1740-1780 I. Apafi Mihály
Thököly Imre
II. Rákóczi Ferenc

1661-1690
1690

1704-1711
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Magyar miniszterelnökök

Batthyány Lajos gr. 1848
Simonyi-Semadam Sándor 
Teleki Pál gr.

1920
1920-1921

Szemere Bertalan 1849 Bethlen István gr. 1921-1931
Andrássy Gyula gr. 1867-1871 Károlyi Gyula gr. 1931-1932
Lónyay Menyhért gr. 1871-1872 Gömbös Gyula 1932-1936
Szlávy József 1872-1874 Darányi Kálmán 1936-1938
Bittó István 1874-1875 Imrédy Béla 1938-1939
Wenckheim Béla br. 1875 Teleki Pál gr. (másodszor) 1939-1941
Tisza Kálmán 1875-1890 Bárdossy László 1941-1942
Szapáry Gyula gr. 1890-1892 Kállay Miklós 1942-1944
Wekerle Sándor 1892-1895 Sztójay Döme 1944
Bánffy Dezső br. 1895-1899 Lakatos Géza 1944
Széli Kálmán 1899-1903 Miklós Béla 1944-1945
Khuen-Héderváry Károly gr. 1903 Tildy Zoltán 1945-1946
Tisza István gr. 1903-1905 Nagy Ferenc 1946-1947
Fejérváry Géza br. 1905-1906 Dinnyés Lajos 1947-1948
Wekerle Sándor (másodszor) 1906-1910 Dobi István 1948-1952
Khuen-Héderváry Károly gr. Rákosi Mátyás 1952-1953

(másodszor) 1910-1912 Nagy Imre 1953-1955
Lukács László 1912-1913 Hegedűs András 1955-1956
Tisza István gr. (másodszor) 1913-1917 Nagy Imre (másodszor) 1956
Esterházy Móric gr. 1917 Kádár János 1956-1958
Wekerle Sándor (harmadszor) 1917-1918 Münnich Ferenc 1958-1961
Hadik János gr. 1918 Kádár János (másodszor) 1961-1965
Károlyi Mihály gr. 1918-1919 Kállai Gyula 1965-1967
Berinkey Dénes 1919 Fock Jenő 1967-1975
Peidl Gyula 1919 Lázár György 1975-1987
Friedrich István 1919 Grósz Károly 1987-1988
Huszár Károly 1919-1920 Németh Miklós 1988-tól



MÉRTÉKEGYSÉGEK
\

A „Nemzetközi Mértékügyi Intézet" (ISO) 1960-ban közreadta az eddigi legegységesebb, legátfogóbb 
és"legpontosabb mértékegységrendszert, a „Système International d*Unités”-t (Sl), melynek a hét 
„alapul” választott és a két „kiegészítő” mértékegységével a fizika minden mértékegysége kifejezhető. 
Az Sl-mértékegységeket az MSZ-4900 magyar szabvány ismerteti, és használatát a 8/1976. (IV. 27.) 
M. T. törvényerejű rendelet 1979. I. 1-től kötelezővé tette.

Az Sl alapegységei
Az alapmennyiség Az alapmértékegység

sorszáma neve jele neve jele

I. Hosszúság (/) méter (m)
II. Tömeg (m) kilogramm (kg)

III. Idő (t) másodperc (s)

IV. Áramerősség (elektromos) (/) amper (A)
V. Termodinamikai hőmérséklet (7) kelvin (K)

VI. Fényerősség (V kandela (cd)

VII. Anyagmennyiség (n) mól (mól)

Az Sl kiegészítő egységei
Vili. Síkszög (a, ß, ...) radián (rád)

IX. Térszög (Q, со, ...) szteradián (sr)
A CGS-mértékegységrendszer alapegységei: cm, g, s.
A műszaki mértékegységrendszer alapegységei: m, kp, s.

Sl-előtétszavak (prefixumok)

Előtétszó Jele Szorzó

exa E 1018
peta P 1015
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo к 103

hektó h 102
deka da 101

Előtétszó Jele Szorzó

deci d 10~'
centi c 10'2

milli m 10~3
mikro U tor*
nano n 1er9
piko P 1er'2
femto f 1er'8
atto a 10~18
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Önálló nevű származtatott Sl-egységek

Mennyiség

Egység

neve jele
a szokásos 

egységekkel

frekvencia hertz Hz s”1

erő newton N m kg s 2

nyomás pascal Pa N • m"2
munka, energia, hő (hőmennyiség) joule J N • m

teljesítmény watt W J ■ s 1
elektromos töltés coulomb c A ■ s

elektromos feszültség volt V W • A 1

kapacitás farad F A s V 1

ellenállás ohm Q V • A 1

elektromos vezetés siemens S A ■ V 1

mágneses fluxus weber Wb V ■ s

induktivitás henry H V • s ■ A 1

mágneses indukció tesla Wb ■ m"2
fényáram lumen lm cd ■ sr

megvilágítás lux Ix lm m2

aktivitás becquerel Bq s"1

elnyelt sugárdózis I gray Gy J•kg"1

Az Sl-alapegységek meghatározásai

a 86%megszámú kriptonatom 2p„ és 5d, energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő, vákuumban

terjedő sugárzás hullámhosszának az 1 640 763,73-szorosa.
Újabb meghatározás: A vákuumban terjedő fény 1 s alatt megtett 
(Közelítőleg ennyi a Föld délkörének negyvenmilliomod része.)

útjának 1 : 299 792 458-ad része.

Kilogramm (kg)
a Párizsban őrzött etalon (platina-iridium henger) tömege. 
(Ennyi 1 dm3 vegytiszta H20 tömege +4 °C-on.)

a ?33?ömegszámú, alapállapotú céziumatom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megte- 

lelő sugárzás 9 192 631 770 periódusának időtartama.
(Közelítőleg ennyi egy nap 86 400-ad része.)

a nn akaz^iállandó áramnak az erőssége, amely két párhuzamos, egyenes, végtelen hosszú, vékony és 

vákuumban egymástól 1 méter távolságban áramolva e két vezető között méterenként 2 10 N erőt 

hoz létre.

g^vlT hármaspontja (ahol a víz három fázisa termodinamikai egyensúlyban van) termodinamikai 

hőmérsékletének 273,16-od része.

a fekete sugárzó 1 : 600 000 m2-nyi felületének a fényerőssége a felületre merőleges irányban a platina 
dermedési hőmérsékletén (2042,5 K) és 101 325 Pa nyomáson.
(Körülbelül ennyi egy viaszgyertya fényerőssége.)
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az°az anyagmennyiség, mely annyi elemi egységet tartalmaz, ahány atom van 0,012 kg "C-ben 

(Körülbelül ennyi 6,022 • 1023 részecske anyagmennyisége.)

a kör sugarával egyenlő hosszúságú körívhez tartozó középponti szög. 
(1 rád = 57,2958° = 57° 17' 44,8".)

a gömbsugár négyzetével egyenlő területű gömbfelületrészhez tartozó középponti térszög. 

Q = — (a teljes gömbfelület térszöge: Q= 4nsr»12,3663 sr).

Sl-n kívüli mértékegységek

Ezek vagy korlátozás nélkül használhatók (A),
vagy csak a szakterületükön használhatók (6), 
vagy már nem használhatók (C).

AA
A
C
В
В
В
А
ССААААВС
А
СС
ССВ
С
ССВАВССССВВВ

ívfok
ívperc
ívmásodperc
Angstrom
fényév
parsec
hektár
liter
(mtr) karát
mázsa
tonna
perc
óra
nap
dyn
kilopond
km
“FT
torr
kp/m2
(techn) at
(fiz) atm
bar
poise
stokes
kalória
erg
wattóra
elektronvolt
literatmoszféra (fiz)
méterkilopond
lóerőóra
lóerő
voltamper
var
erg/s

1° = n/180 rád = 0,017 45 rád
1' = n/10 800 rád = 2,908 • 10”4 rád
1" = n/648 000 rád = 4,847 ■ 10“8 rád
1 Â = 10~1° m
1 fényév = 9,4605 ■ 1012 km
1 parsec = 3,2617 fényév = 3,0857 • 10 km
I ha = 104 m2
II = 1 dm3
1 karát = 2 ■ 10 4 kg 
1 q = 100 kg 
1 t = 1000 kg = 1 Mg 
1 min = 60 s 
1 h = 3600 s 
1 d = 86 400 s 
1 dyn = 10-5 N
1 kp = 9,806 65 N (a g normál értékével számolva) 

km 1 m
h 3,6 s s

1 torr = 1 mm Hg = 133,322 Pa 
1 kp/m2 = 1 mm vízoszlop = 9,806 65 Pa 
1 at = 1 kp/cm2 = 98 066,5 Pa 
1 atm = 760 torr = 101 325 Pa 
1 bar = 105 Pa 
1 P = 10~1 Pa ■ s 
1 St = 1СГ4 m2/s 
1 cal = 4,1868 J 
1 erg = 10~7 J 
1 W ■ h = 3600 J 
1 eV = 1,602 19 • 10~19 J 
1 lit ■ atm = 101,325 J 
1 mkp = 9,806 65 J 
1 LEh = 2,648 • 106 J 
1 LE % 735,5 W 
1 VA = 1 W 
1 var = 1 W 
1 erg/s = 10“7 W
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MÉRTÉKEK

/

Ókori mértékek

Súlymértékek

attikai obolosz 0,73 g
attikai drachma 4,37 g
attikai mina 436,6 g
attikai tantalon 26,2 kg
római font (libra) =12 uncia 327,45 g
római uncia 27,29 g
római denarius 4,55 g
római scripulum 1,14 g
római granum (szemer) 0,057 g

Hosszmértékek

athéni sztadion 178,6 m
athéni plethron 29,6 m
athéni orgüia (öl) 1,79 m
athéni pékhüsz (könyök) 44,4 cm
athéni púsz (láb) 29,6 cm
athéni palaiszte (tenyér) 7,4 cm
athéni daktülosz (ujj) 1,85 cm
római mille passus (mérföld) 1480 m
római passus (kettős lépés) 1,48 m
Használatos volt Rómában a görök könyök, láb, 
tenyér és ujj is (cubitus, pes, palmus és digitus 
néven).

Ürmértékek

Görög ármértékek

medimnosz (véka) kb. 52,5 I
metretész (mérő) kb. 39,5 I
khúsz (kancsó) kb. 3,28 I

Római űrmértékek

modius kb. 8,74 I
amphora (tároló-szállító edény) kb. 26,26 I 
congius ( = a görög khúsz) 
sextarius (=1/6 congius) kb. 0,55 I

Területmértékek

Görög területmértékek

plethron ( = 10 000 négyzetláb) 876 m2
arura ( = 50 négyzetláb) 43,8 m2

Római területmértékek

iugerium (hold) 2523 m2

Külföldi mértékek*
Troy** súlyok (nemesfémek stb. számára)

grain (szemer) 0,0648 g
pennyweight ( = 24 grain) 1,555 g
ounce (uncia; =20 pennyweight) 31,1035 g 
troy pound (font; =12 uncia) 373,24 g

Avoirdupois (általános) súlyok

grain (szemer) 0,0648 g
dram 1,772 g
ounce oz (uncia; = 16 dram) 28,35 g
pound lb*

(font= 16 uncia = 7000 grain) 454,0 g 
stone ( = 14 pound) 6,35 kg
quarter ( = 2 stone = 28 pond) 12,7 kg
hundredweight ( = 4 quarter) 50,8 kg
long ton ( = 20 hundredweight) 1016, 05 kg

Az amerikai súlyok megegyeznek ezekkel, kivéve 
U.S. quarter ( = 25 pound) 11,34 kg
U.S. hundredweight (= 100 pond) 45,36 kg 
U.S. (short) ton 907,19 kg

* Angol és amerikai mértékek; ahol nem azono
sak, jelezzük.

** Troyes francia város nevéből.
*** a rövidítés a latin libra ( = ua.) szóból.
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Angol űrmértékek Területmértékek

fluid ounce (cseppfolyós uncia) 28,4 ml
gill ( = 5 fluid ounce) 142 ml
pint ( = 4 gill) 568 ml
quart ( = 2 pint) 1,136 I
(imperial) gallon ( = 4 quart) 4,546 I
peck ( = 2 gallon) 9,092 I
bushel ( = 8 gallon) 36,368 I
quarter ( = 8 bushel) 290,944 I

Amerikai űrmértékek

fluid dram 3,6966 ml
fluid once ( = 8 fluid dram) 29,6 ml
pint (=16 fluid ounce) 0,473 I
quart ( = 2 pint) 0,946 I
gallon ( = 4 quart) 3,758 I

Köbmértékek

köbhüvelyk (cubic inch) 16,387 cm3
köbláb (cubic foot) 28,317 dm3
köbyard 0,765 m3
regiszter tonna

(hajózásban; =100 köbláb) 2,832 m3

Hosszmértékek

inch (hüvelyk) 2,54 cm
foot (láb; = 12 inch) 30,48 cm
yard ( = 3 láb) 91,44 cm
fathom (öl; =2 yard) 1,83 m
rod V. pole ( = 5,5 yard) 5,03 m
furlong ( = 220 yard) 201,17 m
statute mile (mérföld; =1760 yard) 1609,34 m
nautical mile (tengeri mérföld) 1853,3 m

square inch (négyzethüvelyk) 6,452 спт
square foot

(négyzetláb; =144 squ. inch) 92,9 cm2
square yard (négyzetyard) 0,8361 nf
square mile (négyzetmérföld) 2,59 km2

Celsius és Fahrenheit fokok átszámítása

°C °F

-17,8 0
-10 14
-5 23

0 32
5 41

10 50
15 59
20 68
25 77
30 86
35 95
37 98,6
40 104
50 122
60 140
70 158
80 176
90 194

100 212

Az átszámítás módja:

a C-t szorozzuk 9-cel, osszuk 5-tel, s adjunk hozzá 
32-t, a F-ből vonjunk le 32-t, szorozzuk 5-tel, osz- 
szuk 9-cel.

F
F
/У
F
У
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Felelős kiadó: Rényi Gábor, a Novotrade Rt. vezérigazgatója 
Felelős szerkesztő: Vészits Ferencné
A kiadvány a Tankönyvkiadó közreműködésével jelent meg
Készült a Fényszedő Központ Kft.-ben fényszedéssel ; rotációs ofszetnyomással az Alföldi Nyomdában 
Felelős vezető: Benkő István vezérigazgató 
Kiadványszám: Sz-1
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