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A, a. Pénzeken A az illető ország fő pénz-
verőhelye (Körmöc, Bécs, Párizs stb.). — Zené-
'ben a a. skála hatodik hangja. — A a zsebórák 
•-zabályozóján. a. m. avancer (gyorsítani). — 
A vagy a dátumokban a. ni. anno (évben), 
à a kereskedelemben a. m. egységenként. 

Aachen, porosz város, 155.020 1. Textil-, me
chanikai és vegyészeti ipar. Fürdőhely. Λ román 
székesegyházban van Nagy Károly frank csá
szár sírja és a magyar kápolna, amelyet IV. 
Károly császár építtetett 1364—67. 

Aacheni magyar kápolna 

Aargau, Svájc egyik kantonja 240,000 német 
A C ° v á r o s a A a r au 11,000 1. 
Aba nk., Fejér vm., székesfehérvári j . , 4100 

'v vasútállomás, posta, táviró, telefon. 

Aba Sámuel, magyar király (1041—44), Szt. 
István sógora. A nemetek ellen a ménfői ütkö
zetben döntő vereséget szenvedett, fogságba 
esett és állítólag vetélytársa, Péter kivégeztette. 

Abacus (lat.), görög oszlopoknál a legfelső 
fedőlemez. 

Abádszalők nk., Szolnok vm., tiszai felső j . , 
7300 1., vasútállomás, posta, táviró, telefon. 

Abafi Lajos, eredeti nevén Aigner (1840-— 
1909), könyvkiadó, iró és természetbúvár. Meg
írta a szabadkőművesség történetét. 

Abaliget kk., Baranya vm., hegyháti ) . , 790 ]., 
vasútállomás, posta, távíró. 

Aba Nóvák Vilmos, * 1894, festő és grafikus, 
rajztanár. 

Abaposztó, durva, fehér posztó. 
Abasár nk., Heves vm., gyöngyösi j . , 2700 1., 

posta, telefon. 
Abaujalpár kk., Abauj-Torna vm., abaujszántóí 

j . , 240 1., ut. Abaujszántó, vasút és posta
hivatal. 

Abaujdevecser kk., Abauj-Torna vm., encsi j . , 
590 I., ut. és up. Forró-Encs. 

Abaujkér kk., Abauj-Torna vm., abaujszántóí 
j . , çco 1., posta, ut. Abaujszántó. 

Abaujlak kk., Abauj-Torna vm., szikszói j . , 
370 1., ut. és up. Felsővadász. 

Abaujsáp kk., Abauj-Torna vm., szikszói j . , 
190 1., ut. Fialmaj, up. Lék. 

Abaujszántó nk., Abauj-Torna vm., abauj
szántóí j . , 4800 1., vasút, posta, táviró, telefon, 
R. k. temploma a 13. sz.-ból. 

Abaujszolnok kk., Abauj-Torna vm., szikszói 
j . , 400 ]., ut. Felsővadász. 

Abauj-Torna vm. Területe 3223 kma, 1910. 
158.000 1. Trianon csak a felét hagyta meg 
Magyarországnak: 1671 kma, 83.000 I. Szék
helye: Szikszó. 

Abaujvár kk., Abauj-Torna vm., gönci j , 
780 1., vasút, posta, telefon, ut. Gönc. 

Abbaszidák, arab kalifák uralkodócsaládja, 
Abul Abbasz alapította. Bagdadban székeltek 
és 750—1258 uralkodtak. 

Abbau (ném.) a. m. lebontás; alkalmazottak
számának csökkentése. 

Abbázia, klimatikus üdülőhely az Adriai ten
ger Ë.-i partján, Fiume közelében, 6£oo 1. 
Ausztriához tartozott, ma olasz. 

Abbe, Ernst (1840—1905)^ jenai Zeiss-müvck 
igazgatója, optikai műszerek elméletét fejlesz
tette. 

Abbé (franc.) a. m. apát. Franciaországban 
a világi papok cime. 
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ABBREVIATURA ÁBRÁNYI 

Abbreviature (ο!.), a. m. rövidítés, kül. a 
hangjcgyirásban. 

A Β C szövetség: Argentint, ßrazil'a és 
Chile között, köttetett 1910. 

Abda kk., Győr vau, tó.->ziget-< silizközi j . , 
1600 !., ut. öttévény, posta. 

Abderhalden, Emil, * 1877, fiziolögus, egyet, 
a franciák ellen harcolt, elfogták, kiszabadulása 
után (1853). Franciaoiszág barátja lett. 

Abd-el-Krim, * 1885., " a marokkói rifkabO 
törzs főnöke, hosszú harc után leverték és 
száműzték 1926. 

Abdera, ó-görög város Tráciában. Közmon
dásos polgárainak cgyügyüsége (abderiták i. 

Abderhalden, Emil * 1877, fiziológus, egyet, 
tanár Halle-ban. 

Abdi (Abd-ur-rahmán). az utolsó budai pasa. 
Buda visszavételének napján ( 1636. szept. 2.) 
esett el. 

Abdomen (lat.) a. m. has. 
török szul-

megfosztották 
(1842 —1918) 
trónjától 

Abdul-Aziz szultán 
kalifája, de 1924. feb. 

akii 

fi! 

Abdul Hamid, I 
tán. Λζ ifjutörökök 
1909. 

Abdul Medzsid * 
fia. 1922. az izláin 
száműztek. Svájcba költözött 

Ábel, Ádám és Éva másodszülött fa 
Kain megölt. 

Ábel Jenő (1S5K —1889), egyetemi tanár 
lógus. 

Abelard, Pierre (1079—1142'), francia filozófus 
ós kritikus teológus. Híressé vált kitűnő elő
adásai és Heloise iránti szerelme révén. 

Abencerragok, hires granadai arab törzs, a 15. 
sz.-ban Az utolsó A. Chateaubriand regénye. 

Abercombie, Lasecllcs * 1881., modern an
gol költő és kritikus. 

Aberdeen, kikötőváros Skótországban, 159.030 
1., egyetemmel. 

Aberráció (lat. a. m. eltérési. 1. Fizikai A. 
az optikai lencséknek az a tulajdonsága, hogy 
a rájuk eső fénysugarakat nem egy határozott 
pontban egyesítik. — 2. Csillagászati Α., a 
csillagok helyének látszólagos eltolódása annak 
következtében, hogy a megfigyelő a Földdel 
együtt helyéből elmozdul. — 3. Biológiai Α., 
mikor valamely élőlény többé-kevésbé elüt a 
faját jellemző, ti. n. tipikus tulajdonságoktól. 

Abert, Hermann 1187(--19281, rémet zene
történész. 

Abesszínia, állam Ke
let-Afrikában. Fő\áro;a 
.\ddis Abeba. Területe 
egymillió km"-', lakos
sága kb. 10 millió. Ma
gas f?rsik, vulkán kus 
hegységgel, legmaga
sabb csúcsa 4620 m. Kö
zepén van a Taa- tó . 
ennek lefolyása a Kék 
Nikis. Sémi lakosai 
nagyrészt a 310-ban ala-

keresztény egyház tagjai. II. Menelik 
1896. megvédte függetlenségét az ola

szok ellen. 1928 óta az uralkodó Ras Taffari. 
Abet Adam * x86^ amerikai magyar szo-

kult 
alatt 

cialista költő és publicista, az Amerikai Ma
gvar Népszava alapitója. 

Ab intesta'.o (lat.) a. m. végrendeletnélkülitől 
(örökölni). 

Abituriens (lat.) a. m. távozó; a közép
iskolát végzett, de még nem érettségizett ta
nuló. 

Ablaut (ném.), igető magánha-igzóváltozása, 
[>'.. singen, sang, gesungen. 

Abnormis (lat.) a. írn szabálytalan, kivételes. 
Abnormitás a. m. szabálytalanság, kivételesség. 
Abo, kikötőváros Finnországban, 59.000 1., 

cgvetemmel. Finn neve Turku. 
"Abod kisk., Borsod vin., edelényi j , 1043 1., 

posta, ut. Szeudrő. 
Abolieionizmus (lat.; a. m. eitörlé,. kül. a 

rabszolgaság eltörlése elleni mozgalom. A. to
vábbá a halálbüntetés és a prostitue tó eltör
lésére irányuló mozgalom neve is. 

Abominabilis (lat.; a. m. szöniyü. 
Abonnement (franc.) a. m. előfizetés. 
Abony nk., Pest vra., abonyi j . , 16.100 1. 
Abonyi 1. Arpsd iró, (1865—1918). Színmü

vek, regények. — 2. Géza * 1892, színész. 
Nemzeti Színház tagja. — 3. Gyula * 1902, 
költő és hírlapíró. — 4. Lajos iró. (1833-1898), 
ι saládt nevén: Márton Ferenc. Népszínművek, 
népies elbeszélések, regények. — _ 5. Sándor, 
* 1881, az állatszövettan m._ tanára a bp.-i 
egyetemen, az állatorvosi főisk. r. tan. 

Ab origine (lat.), kezdettől, eredettől fogva. 
Abortus (lat.) a. m. elvetélés, hét hónapnál 

fiatalabb, még nem életképes emberi magzat 
kiküszöbölődése a méh üregéből. 

About, Edmond (1828—1885), francia író és 
liberális publicista. 

Ab ovo usque ad mala (lat.) a. m. a to
jástól az almákig (rómaiak ebédje). A. tehát 
á. ni. kezdettől. 

Ábrahám, a zsidók őse, az első pátriarcha, 
Izsák apja. 

Ábrahám 1. Andor Ambrus, * 1893, állatbuvár, 
premontrei kanonok. Egyet. m. tanár. — 2. 
Dezső (Pattantyús), * 1875. függetlenségi kép
viselő 1905 —18., Károlyi korm. államtitkár, 
lemondott. 1919. jun. a szegedi korm. mi
niszterelnöke, 1919. nov. a Huszár korm. bel
ügyi államtitkára, most gyakorló ügyvéd Bpes-
ten. — 3. Ernő, P. * 1882, iró. Elbeszé
lések regények, színdarabok. — 4. Pál, * 1892, 
zeneszerző. Operettek. ~ 5. Pál * 1898, zene
szerző, karmester. 

Abraham a Santa Clara (1644—1709), ere
deti nevén Ulrich Megerle. igen népszerű, 
szókimondó ágostonrendi barát. 

Abrai Károly (1830—1915), Hódmezővásár
hely polgármestere, iró. Történelmi regények. 

Abrakadabra, helyesebben Abrasadabra, gnosz
tikus ráolvasási szó, melvet háromszögalakban 
írtak amulettekre. 

Ábrányi 1. Emil id. (1851 — 1920) Id. A. 
Kornél fia. Költő, műfordító, irodalmi kriti
kus. — 2. Emil ifj. * 1882. Id. A. Emil fia. 
Zeneszerző, a Zenemüv. Főisk. tanára. — 3. 
Kornél id. (1822—1903). Zeneszerző és iró. — 
4. Kornél ifj. (1849—1913). W. At Kornél fia, 

A 
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ABRANYINÊ WEIN ACCADEMIA DËLLA CRUSCA 

í ró és publicista és orsz. képviselő. — 5. Kor
nél legifj. (1876—1023), ifj. A. K. fia, hírlap
író. 

Abrányiné Wein Margit, * 1864, operaéne
kesnő. 

Abrogálni (lat.) a. in. megszüntetni . 
Abrudbánya, város, Alsó Fehér vm. Trianon 

óta Romániáé Abrudu néven. 
Abrupt (lat.) a. m. hirtelen, á tmenet nélkül. 
Abruzzói herceg (Amadeo Li igi olasz ber

reg) , *i873, földrajzi utazó, aki 1899—icoo-
ban az északi sarkra vezetett expedíciót. 

Abruzzők, az Apenninek középső és legma
gasabb része. Legmagasabb csúcsa a Monte 
Corno (2921 m.) . 

Absalon, Dávid király lázadó fia, aki me
nekülés közben hosszú hajával beleakadt egy 
ágba és így ölték meg. 

Abszcesszus (lat.) a. m. tályog. 
Abszcissza, !. Koordináta-rendszer. 
Abszencía (lat.) a. m. távollét. 
Abszint, ürömből és ánizsból készült, igen 

erős píííinfca. ííészitése több országban tifos. 
Abszolució (lat.) a. m. feloldás, bűnöktől 

való fcloldozás, vagy egyházi büntetések alól 
való felmentés. Az előbbi a szentségi, az 
utóbbi a kánoni A. 

Abszolút (lat.) a. m. önmagában véve, föl
tétlen, korlátlan. 

Abszolllt Festészet, uj irány, célja, hogy η 
művész semmihez sem hasonlító színekkel és 
formákkal fejezze ki magát és ezekből alkos
son önkényes kompozíciókat· (merzizmus, szu-
prematizmits és konstruktivizmus). 

Abszolút geometria , Bolyai János (és tőle 
függetlenül Lobacsevszkij) geometriája (1832), 
mellőzi az euklideszi geometria azon posztulá 
tumát, hogy ti. a. síkban fekvő két egyenes min
dig metszi egymást, mihelyt egy harmadik 
metsző egyenessel bezárt egyoldali belső szö
geik összege kisebb két derékszögnél . 

Abszolút hallás, az a képesség, hogy az em
ber minden segítség nélkül meg tudja hatá
rozni a hangmagasságot . 

Abszolutizmus (lat .) , az á'Jamfő hatalmának 
föltétlen érvénvesülése az Allaméletben. 

Abszolút magasság, a tenger szintjétől szánii-
- tott magasság. 

Abszolutórium fia t Λ a. m. végbizonyítvány, 
fölmentveny. 

Abszolút zene, a t 'sztán zenei eszközökkel 
és formákkal ható zene. Ellentéte a program
zene. 

Abszolválni (lat.) n. m. fölmenteni; elvégezni 
(iskolát) . 

Abszorpció (lat.) a. m. elnyelés, a fizikában 
»•1«. gáz oldódása folyadékban. — Gázok A.-ja 
szilárd testek á l ta l : 'adszorpció. — Λ fény 
A.-ja a fénysugarak teljes vagy részleges el
tűnése a testekbe való behatolásuk közben. Az 
A. az oka a testek színének. 

Absztinencia (lat.) a. m. tartózkodás, kül. 
« e s z e s italoktól. 

Absztrakció (lat.) a. m. elvonás, az az el
járás, amikor több dolognak vagy képzetnek 
közös ismertetőjeleit kiválasztjuk, a többit pe
dig elhagyjuk. 

Absztrakt (lat.) a. m. elvont. 
Abszurdum (lat.) a. m. lehetetlenség, kép

telenség. 
Abu Bekr, az első kalifa 632—34. Moha

med apósa. 
Abukir , kis falu Egyiptomban, Alexandria 

közelében. 1798 ja>l. 8,. itt semmisítette ni<-g 
Nelson a francia ílottát. 

Abundantia ( lat . ) , a bőség istennője. 
Ab unó disce omnes (lat.) a. m. egyről is

merd meg mindnyájukat (Vergilius). 
Ab űrbe condita ( l i t . ) a. m. a. város (Római 

a'apitásától ; a római időszámítás kezdete. (Kr. 
c- 753 ' -

Abuzus (lat.) a. m. visszaélés. 
Abundantia (lat.) , a bőség istennője, 

partján. Nevezetessé tette Hero és Leander 
mondába. — 2. Régi város Felső-Egyiptomban, 
közelében templom- és sírromok. 

Acacia, a valódi akác, A. arabica, Afriká
ban, Ázsiában és Ausztráliában tenvésztett fa, 

Aca iíi 

mézgája az arab gumi. Nálunk üvegházakban 
tenyésztik az A. farnesianát, a sárgavirágn u. 
n. mimózát. 

Acajou ( f r a n c ) , Szenegambiában termő fe
hér mahagóni-fa. A franciák igy nevezik a 
közönséges mahagónit is. 

A capella (ol.) a. m. ínektétel riang-
szerkiseret nélkül. 

Acat, bogáncsszerii vetési gyom a fészkesek 
csa'ádjából, amelyet külön eszközökkel irtanak 
(acato'ás). 

Accadem'a d í h Crusca (< rusca a. m. korpa-, 
olasz nyelvújító egyesülés volt, Grazzini iró 
alapitolta 1582. 
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ACCAÜEMlA PLATONÍCA ACTIO 

Accademia Plaionlca. Lorenzo Medici alapí
totta 1474. Plato bölcseletének művelésére. 

Accelerando (ol.), a zenei időmérték fo
kozatos gyorsítása. 

Acél, a kovácsolható vasnak az a fajtája, 
amelyet edzeni lehet. Azokat àz A.-okat, ame
lyek a fizikai tulajdonságuk megjavítása érde
kében nikkellel, wolframmal, vag}' krómmal, 
stb. ötvöztetnek, különleges A.-oknak nevezik. 
A gyártási mód különfelesége" szerint viszont 
van Martin-Α., Bessemer-A., tégely-A, elek-
tro-A. 

Acélbronz, ón és réz ötvözete. Ucliatlus ve
zérőrnagy találmánya (ágyubronz). 

Acélmetszet, nyomás utján sokszorosítás cél
jára acélra metszett rajz. Ezt az eljárást 1820. 
Ch. Heath találta föl. 

Acetát (lat.), valamilyen ecetsavas vegyület. 
Acetilén, szénből és hidrogénbői áiió gáz, 

amelyet kalciumkarbidból állítanak elő. Világító-
ereje a világitógáznak tízennégyszerese. 

Acetometer (gör.), műszer az ' ecet savtartal
mának meghatározására. 

Aceton (gör.), nyers faszesz alkotórésze, zsí
rok, gyanták, celluloid oldószere, előfordul cu
korbetegek vérében. 

Acetum (lat.) a. m, ecet. 
Achaia, Peloponnesos északi részében levő 

terület, ma görög nomos, fővárosa Patras. 
Achaimenidák, perzsa uralkodóház, amelyet 

Nagy Sándor győzött le Kr. e. 330. 
Achard, Franz Karl (1753—1821), német ve

gyész, I8OÍ. építette az első répacukorgyárat. 
Achát (gör.), csíkos kvarc, féldrágakő. 
Acheron 1. epeirosi folyó. — 2. Alvilági 

folyó a görög mitológiában. 
Acheson, Edward Goodrich * 1856, ameri

kai feltaláló, (karborundum, mesterséges grafit). 
Achüleion, Erzsébet királyné korfui palotájá

nak neve. Rafael Carito építette 1880—91. 
Achilles v. Achilleus, görög mondai hős, Pe-

leus király és Thetis istennő fia. Anyja szüle-

A haldokló Achilles szobra az Achilleionban 

tése után sarkánál fogva a Styxbe mártotta és 
ezzel sebezhetetlenné vált, sarka (A. sarka) 
kivételével. Résztvett a Trója elleni hadjárat
ban és barátja. Patroklos miatti bosszuküzde-
lemben esett el, Paris nyilától sarkán találva. 

Achilles-in, a kéthasu és egyhasu lábikraizom 
közös ina, amely a sarokcsontra tapad. 

Achim 1. András (1871—1912), 1905. Bé
késcsaba képviselőnek választotta, megalapította 
a parasztpártot. 1912 nyarán Zsilinszky Endre 
és Gábor agyonlőtték. — 2. Géza 1. Gyóni 
Géza. 

Achmed 1. I. török szultán (1603—17), alatta 
fejeződött be a 15 éves háború a zsitvatoroki 
bekével (160ό). — 2. III., török szultán (1703— 
30), akit XII. Károly svéd király áz oroszok 
elleni háborúba sodort. Ö kötötte meg a Habs
burgokkal a pozsareváci békét (1718). 

A. Chr. (ante Christum natum), Krisztus 
születése előtt. 

Acidum (lat.) a. m. sav. 
a conto (ol.), a. m. számlájára, törlesz

tésre. 
Acosta (da Costa), Gabriel d', * 159t kö

rül katolizált családból, f 1640-ben. Amster
damban áttért a zsidó vallásra, de később a 
zsinagóga ellen fordult, öngyilkos lett. 

Acre, angol és amerikai földmértékegység. 1 
A. = 0.4047 hektár. 

Acs nk., Komárom vm., gesztesi j . , a Duna 
jobbpartján, 5900 1., vasutáll., posta, távíró, 
telefon. Harcok 1809. a franciák, 1849. az 
osztrákok ellen. 

Ácsa nk., Pest vm., váci j . , 1200 1., vasut
áll., posta, távíró. 

Acsád kk., Vas vm., szombathelyi j . , 800 1., 
vasutáll., posta, távíró. 

Acsádi Ignác (1845—1905), történetíró és 
publicista. Két főműve: A magyar jobbágyság 
története és A magyar birodalom története. 

Acsalag kk., Sopron vm., csornai j . , 790 L, 
ut. és up. Bősárkány. 

Acsay Antal (1861—1918), pedagógiai író. 
Acsin, valaha független szultánság Szumatra 

szigetén, ma a hollandoké; 710.000 1. 
Acsteszér kk., Veszprém vm., zirci j . , 1000 !. 

ut. Magyarszombathely. 
Act (A. of Parliament rövidítése), az angol 

közjog értelmében a parlamenttől hozott és a 
királytól szentesitett törvény. 

Acta (lat.) 1. jegyzőkönyvek, ügyiratok. — 
2. A ker. irodalomban apostolok, mártírok 
és mások cselekedetei, életrajza, vagy le
gendái. 

Acta dlurna (lat.) a. m. napi események; 
az ókori római hivatalos közlöny, amely Kr. e. 
131. indult meg. 

Acta sanctorum (lat.) a. m. szentek cseleke
detei, cime egy 62 kötetes műnek, amelyet a 
Bollandisták (1. o.) írtak. 

Actio (lat.) a. m. cselekvés; jogi ért.: ke
reset. 
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ACTION FRANÇAISE ADU: Κ' 

Action Française, a francia kiráfypániak 
szervezete és lapjuk neve. 

Actium, heg>'fok Görögország nyugati part
ján, Akarnaniában, ahol Octavius legyőzte An
toniust rs Kleopátrát Kr. e. 31. 

Aczél 1. Endre, * 1865, iró és hírlapíró. — 
2. Henrik * 1876, festő és iparművész. — 3. 
Ilona, színésznő, a Nemzeti Színház tagja. 
Csathó Kálmán iró felesége. 

A. D. (lat.: anno Domini), az Ur évében, 
vagyis Krisztus születése után. 

Ada, nagyközség, Bács-Bodrog vm., 12.500 1. 
Trianon óta Jugoszláviáé. 

Ad absurdum (lat.) a. m. képtelenségig vinni 
a dolgot. 

Adács, nk., Heves vm., gyöngyösi j . , 3800 1. 
vasutáll., posta, táviró, telefon. 

Ad acta (lat.) a. m. az irattárba, vagyis 
léire (tenni az ügyet). 

Adagio (ol.), zenében: lassan, nyugodtan. A. 
ásiai, vagy A. molto, még lassabban. 

Ada Kálé, kis sziget az Aldunán, Orsova 
alatt. 1878-ban osztrák-magyar csapatok száll
ták meg. 1915-iç névleg Törökországhoz tar
tozott; a balkáni háború után Magyarország
hoz került. Trianon óta Romániáé. 

Adalbert, Szent, (956—990), prágai püspök 
(cseh neve Vojtech). 994—5-ben járt Magyar
országon, a poroszok térítésében mártírhalált 
halt. 

Adalia, török kikötő Kis-Azsia D.-i partján 
25.000 1. 

Ádám, a biblia elbeszélése szerint az első 
ember. 

Adam, 1. Adolphe Chailes (1803—1856), fran
cia operaszerző, 53 operája közül legismer
tebb: »La poupée de Nuremberg«. - - 2. Al
brecht, német csatafestő (1786—1862). 

Ádám r. Éva, * 1875, erdélyi szül. írónő. 
— 2. Jenő, * 1896, zeneszerző, népdalgyüjtő. 

•— 3. Lajos, * 1879, sebész, bp.-i egyet. ny. 
r. tanár. 

Adámcsutka, a férfiak gégefőjének kiálló ré
sze. A hagyomány szerint a tiltott alma csut
kája Ádám gégéjében megakadt. 

Adamello, az Ortler Alpok csúcsa, 3547 m. 
Adamiták, az emberiség ősi állapotának 

visszaállítására alakult szekta, tagjai meztelenül 
jártak. 

Adams, 1. Jane, * 1863, a nemzetközi nő
mozgalom és szociálpolitika vezető egyénisége, 
a chicagói Hull House nevű szociális telep (sett
lement) alapitója, számos közgazdasági és szo-
ciálpolit. müvet irt. — 2. John (1739—1826), az 
Egyesült-Államok második elnöke (1797—1801), 
— 3. John-Quincey (1767—1848), A. 2. fia, 
az Egyesült-Államok hatodik elnöke (1825—29). 

Adana, a hasonnevű török vilajet fővárosa 
Kisázsiában, 64.000 1. 

Adánd kk., Somogy vm., tabi ]., 1700 1., 
vasutáll., posta, táviró. 

Adaptálói (lat,) a. m. hozzáalkalmazni, át
alakítani. 

Adásztevel nk., V< szprém vm., pápai j , 1400 
!., ut. Nagvgyimót, up. Tapoicafő. 

Ad audiendum verbum (regium). (lat.) a. 
ni. a (királyi) szó meghallgatására (valakit 
maga elé idézni). 

Ad Calendas graecas (lat.) a. m. a görög 
kalendákig, vagyis sohanapjára, mert a görö;; 
naptárban nein voltak kalendák. 

Adda, a Po mellékfolyója, átfolyik a Como-
tavon. 

Addíció (lat.) a. m. hozzáadás, összeadás. 
Addison, Joseph (1672—1719), angol iró, 

szerk. a »Tatler« és »Spectator« c. nagyfon
tosságú irodalmi hetilapokat. 

Addisz-Abeba, Abesszínia fővárosa 70.000 1. 
Adekvát (lat.) a. m. teljes, megfelelő. 
Adelaide, Délausztrália fővárosa 290.000 1.. 
Adelsberg (ο!. Postumia), olasz határváros 

Trieszttől ÉK-re, 4000 1. Cseppkőbarlangja 4 
km.-nél ho.-szabb. 

Adelung, Johann Christoph (1732—1806), né
met nyelvész. 

Aden, kikötőváros a Vörös-tenger kijáratánál. 
:0.000 1. 1829 óta az angoloké. Szénállomás. 

Adenoid vegetációk, a garatmandula túlten
gése folytán fejlődnek az orrgaratüregben, fő
leg gyermekeknél. 

Adeptus (lat.), aki az alkímia belső titkaiba 
bele van avatva. 

Adhézió (lat.) a. ni. tapadás; szilárd vagy 
folyékony testek részecskéinek (molekuláinak) 
ellenállása az őket szétválasztani akaró erő
vel szemben, főleg két különböző test mole
kuláinál. A részecskék e tulajdonságán alap
szik a hajcsövesség (1. o.), a forrasztás, ra
gasztás, festés stb. 

Ad hoc (lat.) a. m. erre, erre a célra; al
kalmi intézkedés egy különleges célra. A. bizott
ság·, csak egy bizonyos ügy megvizsgálására 
vagy végrehajtására. 

Ad hominem (lat.) a. m. emberhez; pl. A. 
érvelés, amely annak az embernek az értelmé
hez van mérve, akit meg kell győznünk. 

Ad honores (lat.) a. m. tiszteletbeli. 
Adickes, Erich * 1866., német filozófus, tiibin-

gem egy. tanár, Kant-kutató. 
Adlge, az Ersch folyó olasz neve; Alto A. 

a. m. Felső Etsch, Déltirol olasz neve. 
Ad infinitum (lat.) a. m. a végtelenségig. 
Adlrondacks (ang.) hegység New York áll. 

1640 m. 
Adjektivum (lat.) a. m. melléknév. 
Adjunktus (lat.) a. m. segéd, kül. tanársegéd 

az egyetemen. 
Adjusztirung (ném.-lat.) a. in. fölszerelés 

(kül. katonai). 
Adjutáns (lat.) a. m. segédtiszt. 
Adlatus (lat.) a. ni. segéd. 
Adler 1. (Aquila) Adelina, * 1892, opera

énekesnő. — 2. Alfred * 1870, bécsi idegory., 
az u. n. individuális pszichológia megalapítója. 
— 3. Friedrich, szocialista politikus és iró 
(Victor A. fia), * 1879, 1916 okt. 21-én agyon-
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AD LIBITUM A. E. G. 

otle _ S tü igkh osztrák mimszlerelnököt. Λ/. 
_>sztrák szoc. dem. párt egyik vezetője. — 4. 
Simon, * 1861., tanár, a Vakok intézetének 
igazgatója, szakíró. — 5. Victor (1852—1918), 
szocialista politikus, az »Arbeiter Zeitung« meg
alapítója. 

Ad libitum (lat.) tetszés szerint. Zenében a 
szabad tempót jelenti, együttesben azt, hogy 
az illető hangszer elmaradhat . 

Ad majorem Dei glóriám (lat.j a. m. Istennek 
nagyobb dicsőségére. 
• Adminisztráció (lat.) a. 111. közigazgatás. 

Adminisztrátor, vagyonkezelő, vagyongondnok. 
A.-oknak nevezték a 40-es években az állam
hatalom ál 'al a vármegyei közigazgatás vezeté
sével megbízott tisztviselőket. 

Admirális (az arab amir-alma, a. m. víz pa
rancsnoka szóból), a haditengerészet legmaga-
sabbrangn tisztjének neve. Megfelel a tábor
szernagynak. 

Ad nolam ( l a t ) a. m. előjegyzésbe (venni). 
Adó, a köz szükségleteinek kielégítésére elren

delt szolgáltatás. Van egyenes-, forgalmi- és fo
gyasztási-adó. Pontosabb cgyenesadók : Λ föld
adó, tiszta jövedelem 25 , | ,»-a. A h í zadó kulcsa 
Budapesten 24'CD. városokban 20"/0. egyéb he
lyeken 151/0. Λζ általános kereseíiadó a sze
mélyes kereset adójául szolgál és progresszíven 
emelkedik 0.50,0-tói 7 . 5 % - i g . A jövedelemadó 
az adóköteles személy összes jövedelemforrá
saira kiterjed. 1-400/0-ig emelkedik. A va
gyonadó az adózó szenély ös >zes vagyontár
gyaira kiterjed és o.i«/,>-tól in /o-ig emelkedik. 
A forgalmiadók az őrlési és cukorrépafor-
galnii adóra, az állatforgalmi adóra, va'amint 
az általános forgalmiadóra oszlanak. A for-
gaImiadó kulcsa 2'Vo. A fogyasztási adok: a 
bor-, hus-, gyujtószer-, szivarkahüvely-, cukor-, 
sör-, szeszadó stb. 

Ad oculos demonstrálni (lat.) a. m. szcmmel-
láthatólag bebizonyítani. 

Adoma, vidám rövid történet. 
Adományrentíszer, Magyarországon a nemesi 

ingatlanokra vonatkozólag 1848-ig a királytól 
gyakorolt adományozásból kifejlődött jogáilapotot 
jelentette, amelynek hatása a vagyoni, családi 
és öröklési jogban érvényesült. 

Adonáj (héber) a. m. u r a m ; Isten egyik 
neve az Ószövetségben. 

Adonis, föníciai istenség, a ge rög mitológiá
ban mint gyönyörű ifjú szerepel, akibe Venus 
szerelmes és akit egy vadkan megölt . 

Atíony nagyk.. Fehér vm., adonyi j , 4119 1. 
vasút, posta, távíró, telefon. 

Adoptálás (lat.) a. m. örökbefogadás. 
Ador, Gustav (1845—1928), ügyvéd, a svájci 

közlárs. elnöke volt. 1919. a népszöv. tanács 
elnöke Genfben. 

Adoráció (lat.) a. m. imádás. 
Adorján Andor * 1883, hírlapíró és mű

fordító. 
Adorjánháza kk., Veszprém vm., devecseri 

]., 800 I., ut. Celldömölk, up . Csögle. 
Adorjás kk., Baranya vm.. siklósi j . , 300 1., 

ut. Vajszló, up. Sámsod, 

Adóslevél, az az o k i r a t amelyet az adós 
valamely tartozásáról kiállít. 

Adour, folyó Délfraiiciaországban, az Atlanti 
óceánba ömlik. 

Ad referendum (lat.) a. m. jelentéstételre. 
Ad rem ( lat .) , a dologra, a tá rgyra ( t é rn i ) . 
Adrenalin,' a mellékvese alkatrész", vegyileg 

is előállítható kristályos test. Vérzéscsillapító, 
véredényeket szűkítő gyógyszer. 

Adresz (franc.) a. m. (levél-) eim,' fölirat. 
Adriai-tenger, a Földközi-tenger öble Olasz

ország és a, Balkán-félsziget közt, kijárata az 
Otrantói-szoros. Terüle te 132.030 km-, legna
gyobb mélysége 1645 m., közepes mélysége 200 
111., hosszúsága 900 km., legnagyobb szélessége 
220 km. 

Adrianopolis, 1. Drinápoly. 
Adszorpció, 1. Abszorpció. 
Adna, város Abesszínia E-i részében, 5000 1. 
Ad usum (lat.) a. m. használatára; szokás 

szerint. 
Ad (in) usum Delphini, a francia trónörökös 

(dauphin) szántára kihagyásokkal készített köny
vek. 

Ad valorem (lat.) a. m. érték szerint; kük 
vámnál. 

Advent (lat.) a. m. eljövetel, Krisztus el
jövetele; igy nevezik az egyházi év négy első 
vasárnapját felölelő, a karácsonyt megelőző 
időszakot. 

Advendisták, a William Miller amerikai far
mer ( t 1849) által 1831. alapított szekta 
neve, melynek tagjai hisznek abban, hogy e vi
lág megsemmisül és jézus megalapítja 1000 
é-vei uralmát . 

Adverbium (lat.) a. m. határozósző. 
Advocatus diaboli (lat.) a. 111. az ördög ügy

védje, a szentté a \a tásoknál az ellenérvek felso
rakoztatásával megbízott tisztviselő. 

Ad vocem (lat.) a. m. (ennél) a szónál (jut 
eszembe). 

Ady 1. Eridre, a modern magyar lira vezető 
egyénisége, * 1877. XI . 22. Érmindszenten. 
t 1919. I. 27-én Bp. — Müvei : 1. költamé-
iiyes munkák : Versek (Debrecen 1899). Még 
egyszer (Nagyvárad 1903). Uj versek 19C6. 
Vér és arany 1903. Illés szekerén 1909. 
Szeretném ha szeretnének 1910. A minden 
titkok verseiből 1910. A menekülő élet 1912. 
A magunk szerelme 1913. Ki látott engem 
1914. A halottak élén 1918. Halá la m á n : 
Margi ta élni akar (verses regény, 1921). Az 
utolsó hajók (utolsó versek, 1923). Rövid 
dalok egyről és másról (ifjúkori versek, 1923) 
stb. 2. Prózai müvek: Muskétás tanár ur. így is 
történhetik (novellák). Vallomások és tanulmá
nyok. A tízmilliós Kleopátra (M. kvtár) . Uj 
csapáson (Mozgó kvtár) · Levelek Parisból s tb. 
— 2. Lajos * 1881., E n d r e öccse, debreceni 
tankerületi főigazg., irodalomtörténeti iró. 

Aedilis (lat.), a régi Rómában építész és 
rendőri tisztviselő neve. 

A. E . G., Allgemeine Eiektrizitäts-Ge-
se.Usclmft, 1883-ban alakult. 
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A E GAD I SZIGETEK AEROSZTAT 

Aegadi szigetek, Szicíliától nyugatra; itt 
győzte· le a római hajóhad a karthagóit 241. 
ICr. e. 

Aegina 1. Aigina. 
Aehíenthal-LeXa, Alois (1854—1912), osztr.-

magy. diplomata, 1906—12 külügyminiszter. 
Ο alatta történt Bosznia-Hercegovina annexiója. 

A. E.' I. O. U., III. Frigyes császár latin 
jelszava: Austria erit in orbc ultima. (Ausztria 
a világ végéig fog fönnmaradni). 

Aeolok 1. Aiolok. 
Aeneas, trójai hős, Venus és Anehiscs fia, 

Vergilius Aeneisének főhőse. 
Aenas Silvius Piccolomini (1405—64), huma

nista költő és író, később ( 1458-t )1) II. I'ius 
néven pápa. 

Aequator (lat.) 
Aé'r (gör.) a. 
Aera Ί. Éra. 
Aerarium (lat.) a. m. államkincstár. 
Aere perennius (lat.) a. m. ércnél maradan

dóbb (emléket állítottam); idézet Iloralir.s 
ódájából: Exegi monumentum A. 

Aërodrom (gör.), repülőgépek gyakorló- és 
ver jciivur.". 

m. egyenlítő (1. o.) 
levegő (ájer). 

Aërodynam.'ka (gör.), a gáznemű testi k 
mozgási viszonyaival foglalkozó tudomány. 

Aërolith (gör.) a. m. meteor. 
Aëronaut.ka (gör.), a léghajózás tana. 
Aeroplán (gör.) v. sárkány-repülőgép, amely

nek merev, ferde szárnyfelülctei vannak. Műkön 
dési elve: ha ferde lapot vontatunk, a reá ható 
légerő (légellenállás) növekszik s ennek egyik 
komponense a repülőgépet emelve tartja. Λ 
vontatásra légcsavar szolgál, aine'.y a levegőbe 
csavarszerüen befúródva, maga után huzza a 
repülőgép szárnyait és törzsét. Az A. fajtái 
a szárnyak elhelyezése és s.:áma szerint: mono
plán (egysíkú, egyfedelű gép), bip'án (kétfedelű), 
egymás fölötti két síkban lévő szárnyakkal, 
triplán (háromíeielü) és multiplán (többf'edelü). 
Az A. a legfejlettebb, legegyszerűbb, legelter-
IcMtebb repülőgépfajta; hiánya: függélyes fel
es leszállásra alkalmatlan (1. Helikopter). Sikló
repüléssel motor iiélkül is használható. Fontos 
része a magassági és oldalkormányon kívül a 
stabilizátor (egyensúlyozó készülék). A csónak-
szerú talpakkal v. törzzsel ellátott, vizre is 
bocsátható faja a hidroplán (1. o.). 

Aé'roszlat (gör.-lat.'! a. in. léggömb. 

1. Λζ első motoros aeroplán, amellyel Santos Dumont repült 1907-ben 
:. Blériot monoplánja, amellyel 1909-ben Bp.e.i is repült. 
j . Capron-féle modern triplán. 
4. Blériot-féle személyszállító aerobusz (biplán). 
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AÈROSZTATIKA 

AëroeztatIJra (gôr.). légnemű testek nyugalmi 
helyzetével foglalkozó tudományág. 

Aeskulap, 1. Asklepios. 
Aesopus, l. Aisopos. 
Aetius (395—454), római hadvezér, aki Cata-

launumnál (451) Attilát legyőzte. 
Afazia (gör.) a. m. a beszélőképesség el

vesztése. 
Affekció (lat.) a. m. meghatottság, hajlatidó

ság. 
Affektálni (lat.) a. m. tettetni, tetszelegni. 
Affektus (lat.) a. m. indulat. 
Affér (franc: affaire) a. m. ügy; kellemetlen 

eset. 
Affidavit (lat.) a. m. megesküdött; az angol-

amerikai jogban olyan okirat, amelynek tartal
mára kiállítója eskü kivételére jogosult személy 
előtt (közjegyző, konzul) esküt tett. így A. az 
a nyilatkozat, amelyet az amerikai hatóság 
a bevándorlótól megkíván, akinek eltartására 
szükség esetében az Amerikában megtelepedett 
hozzátartozója kötelezettséget vállal. 

Affiliáció (lat.) a. m. gyermekké fogadás; 
üzleti életben A. az, amikor egy vállalat for
mailag önálló ugyan, de lényegileg egy má
sik (nagyobb, u. n. anya-) vállalat tulajdona. 

Affinitás (lat.) a. m. rokonság. A kémiában 
a vegyrokonságot jelöli, azt a belső energiát, 
amely az egyes elemeket vegyülésre készteti, 
egymásra ható vegyületeknél pedig a cserebom
lást indítja meg. 

Afflavit Oeus et dissipât! sunt (lat.) a. m. 
Isten rájuk fujt és szétszórattak. A spanyol 
Armada (1. o.) megsemmisítésének emlékére 
vert angol érem felirata. (Zsoltári idézet.) 

Affront (franc.) a. m. szidás, legyalázás, 
szégyen. 

Afganisztán, független állam Elő-Azsia és 
Közép-Ázsia határán. Területe 624 ezer km*, 
kb. 8 millió 1. Közepét és K-i részét a 
Hindukus-hegység és nyúlványai borítják; ma
gasságuk akkora, mint az Alpeseké. Főfolyói 
az Amu Darja, a Heri Rud, a Hilmend és a 
Kabul. Lakosai az indogermán népcsaládhoz 
tartozó afgánok, (kb. 2.5 millió), mongolok 
(kb. 2 millió), perzsa tadsik (kb. 1.5 millió) 
stb. Az államvallás a mohamedán. Uralkodója 
1919—29 Aman-Ullah, azóta tróafiszályok. Fő
városa Kabul kb. 100.000 1. 

Áfium, az ópium régi magyar neve. 
à fond (franc.) a. m. alapjából, alaposan. 
& fonds perdu (franc.) a. m. visszakapás re

ménye nélkül (kiadott pénz). 
Áfonya, a hangafélék családjába tartozó, bo

gyós, apró cserje. Fekete és vörös A. van. 
Aforizma (gör.) a. m. rövid, jelentőségteljes 

mondatok, gondolatforgácsok. 
Afrika, nagyságra nézve a harmadik világrész, 

az óvilág déli kontinense. Ázsiától csak a 
mesterséges Szuezi-csatorna és a keskeny Vö
rös-tenger, Európától a Földközi-tenger és a 
Gibraltári-szoros választja el. A. az Egyenlítő 
két oldalán terül el, túlnyomó része a forró 
földövbe esik, csak É-i és D-i széle nyúlik 
bele a mérsékelt földövbe. Határai Ê-on a 
Földközi-tenger, Keleten az Indiai-óceán és 

AFRIKA 

beltengerei, Ny-on az Atlanti -óceán. D felé 
csúcsban végződik. Területe 30 millió km3; 
háromszor akkora, mint Európa. Majdnem 
az egész kontinens egyetlen táblaföld. Legma
gasabb csúcsa a Kifima Ndzsáró (5890 m). 
Az Egyenlítő mentén, a felszálló légáramlatok 
hatása alatt, rengeteg sok eső hull a földre. 
Itt vannak a nagy tavak: Ukereve vagy Vik
toria, Tanganyika, Nyassza, Rudolf, Stefánia. 
Innen erednek a nagy folyók: Kongo, Nílus, 
Zambezi. Itt a legbujább a növényzet. Az 
Egyenlítőtől 5υ—ίο** távolságban Ë-ra és D-re 
ritkulni kezd, világosodik az erdő; majd ter
mészetes tisztások következnek. Letelepült föld
művelő népek laknak itt, amelyek akkora 
államokat alkottak, mint egy-egy közepes euró
pai ország. Tovább Ê-ra es D-re fátlan, füves 
pusztaságok következnek, ahol nomád állat
tenyésztő népek élnek, mint Έείβο-Ázsia és 
Kelet-Európa pusztáin. A két térítő mentén 
sivatagok húzódnak: a Ráktérítő két oldalán 
a Szahara, a Baktéritő mentén a Kalahári. 
A. lakossága kb. 150 millió. A népesség zöme 
néger; hazájuk a kontinens közepe a lcét si
vatag közt. A Szaharában és tőle E-ra hámi és 
sémi népek, a Kalahári vidékén hottentották 
és busmanok, Madagaszkár K-i felében malá
jok laknak. Az európaiak főleg a D-i mérsé
kelt övben, kisebb számban az É-i partvidéken 
telepedtek le. Ásványos kincsekben A. szegény. 
ÉNy-on foszfát, D-en arany és gyémánt ta
lálható. Szene, vasa, reze, ólma kevés. A nö
vényvilág kivált Közép-A.-ban igen gazdag, 
de kevésbé hasznos, mint Európáé. Neveze
tesebbek a pálmafélék, kivált a kókusz- és 
datolyapálma, a baobab, a kaucsukfâ, a gumi
akác, a pamut, cukornád, kakaó, kávé, maniok, 
durrah. Sok a vadállata, de kevés a házi
állata. Az előbbiek közül nevezetesebbek: a go
rilla, csimpánz és egyéb majmok; az elefánt, 
orrszarvú, víziló; a zsiráf, antilop, zebra, ga
zella, bivaly; az oroszlán, párduc, sakál, hiéna; 
az óriás- és egyéb kígyók; a krokodil; a strucc. 
Az utóbbiak közül fontosabbak: a teve, ló, juh, 
kecske és a szarvasmarha. Közlekedése kezdet
leges. Bár a háború alatt és óta sok vasútja 
épült, egyik sem szeli még át a kontinenst, 
összes hosszúságuk nem éri el Németország 
hálózatát; többnyire keskeny-nyomuak. A.-nak 
három független állama van: Abesszínia, Li
beria és Egyiptom, mely most küzd a teljes 
felszabadulásért. 

AFRIKA ÁLLAMAI ÉS GYARMATAI 

Terület Lakoe, 
km9 ezrek-

Független államok: ben 
Abesszínia I,I20400 8.000 
Egyiptom . . . . . . . 994.150 13.387 
Liberia (az É-am. Egy. Ali. véd, 

alatt) « 95.400 1.500 
Belgium gyarmatai: 
Kongo, Ruanda és Urundi · 2,420.000 16.500 
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AFRIKANDER 

Terület Lakos. 
km2 ezrek-

Francia gyarmatok : ben 
Marokko Tangerrel . . . 572.600 6.000 
Algéria 575.300 5.806 
Tunisz 1K7.400 2.095 
Szahera 1,651 000 450 
Ny-Afrika Topóval . . . . 4,291.000 12.995 
Egyenlítői - Afrika Kamerunnal 2,956.000 5.852 
Madagaszkár a Komori-szige-

tekkel 589.800 3.498 
Réunion 2.400 173 
Francia-Szomáli föld · · · 22.000 65 
Angol gyarmatok : 
Gambia 10,700 211 
Sierra Leone 79.020 1.541 
Aranypart éa Togo . . . . 235.900 2 298 
Nigéria és Kamerun . . . 951.000 16.900 
Bnt-Délafrika 3,943.000 9.814 
Nyassza 103.000 1.202 
Zanzibar 2.640 197 
Tanganyika-Territorium . . 945.000 4.144 
Kénia-föld 518.000 2 376 
Uganda . 285.700 3.072 
Brit-Sssoméli föld . . . . 176.117 336 
Egyiptomi-Szudán . . . . 2,549.500 5-852 
Mauritius 2.095 385 
Seychelle-szigetek . . . . 404 25 
Szt. Ilona, Ascension, Tiislan 

da Cunha 326 4 
Olasz gyarmatod : 
Tripolisz és Kiienaika . . · 1,500.000 775 
Eritrea 119.700 388 
Olasz-Szomali föld . . . . 351.000 450 
Portugál gyarmatok : 
Zőldfoki-szigetek 3.927 150 
Portugál-Guinea 36.225 290 
Saô Thomé és Principe . . 945 64 
; W ° l a , , 1.255.000 2.125 
Mozambik 1.108.800 3.120 
Spanyol gyarmatok: 
Spa- yol-Marokkó . . . . 20.000 600 
Presidios 213 68 
Rio de Oro 285.300 21 
Spanyol-Guinea 28.000 165 
Volt német gyarmatok! 
Togo: francia mandatáriusság 52.200 671 
Togo : angol mandatáriusság . 32.700 188 
Kamerun : francia mandatári

usság 700.000 3.000 
Kamerun: angol mandatáii-

usság 8O.G00 650 
DNy-Afrika: a Délafrikai Unió 

mandatáriijssága . . . . 835.100 228 
K-Afnka; be] e a mandatáriusság 50.000 3.000 
K-Afrika : angol mandatáriusság 945.000 4.666 

Afrikander (holland) a. m. délafrikai szüle
tésű hollandus. 

Afrodité 1. Aphrodite. 
Afrodiziaka (gör.) a. m. a nemi ösztön 

erősbödését előidéző orvosszerek. 

AGAVE 

Äg kk., Baranya vm., hegyháti j . , 480 1., 
ut. Mágocs, up. Kisvaszar. 

A. G. (ném.), Aktiengesellschaft rövidítése. 
Aga (török) a. m. főnök, ur. 
Agadir, délmarokkói kikötővároska, 700 1. 

1911. Panther német ágyúnaszád kikötött né
met érdekek védelmére. 

Agai 1. Adolf (1830—1916). Tárcaíró és hu
morista, írói álneve: Porzó. Szerkesztette Csi
cseri Bors néven a Borsszem Jankót, Forgó 
bácsi néven a Kis Lapot. Ismert alakjai: Mo
kány Berci, Bukovay Absentius, L. Kotlik 
Zirzabella, Tojás Dániel, Spitzig l ag . — 2. 
Béla * 1870. Hírlapíró és iró. Az Újság fe
lelős szerkesztője. 

Ágálni (lat.) a. m. cselekedni, működni, 
szerepet játszani. 

Agamemnon, mondai görög hős, Atreus fia, 
Argos és Mykenai királya, a trójai háború
ban a görög sereg fővezére, akit hazatértekor 
felesége s ennek kedvese, Aigisthos, megölt. 

Agape (gör.) a. m. szeretet, szeretet'akoma. 
Agár, kutyafajta, arcorra hosszú, törzse 

vézna, végtagjai vékonyak és magasak. Van 
nubiai, olasz, orosz, skót stb. agár. 

Agarbiceanu, fon, * 1882, erdélyi román re
gényíró és novellista. 

Agassiz, Jean Lotiis (1807—1873), neve* 
svájci állatbuvár, aki az Egy. Államokban 
kapott egyetemi tanszéket. Darwin tanításai
nak heves ellenzője. 

Agát, a kvarc csíkozott változata. Fél
drágakő. 

Agave, Mexikóban honos, de nálunk is gyak
ran tenyésztett, az á'oékhez tartozó növény. 

Virágzó agave 
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A G E N C E H A V A S A G R A 

T ö b b évtizedes fejlődés után egyszer virág
zik, azután elpusztul. Leveléből részegítő italt 
(pulque) készítenek, rostjai szövőanyagul szol
gálnak. 

Agence Havas 1. Havas. 
Agenda (lat.) a. m. teendők; jegyzőkönyv, 

szertartáskönyv. 
Agens (lat.) a. m. batóok, erű. Köznyel

ven a. m. ügynök. 
Agent provocateur (franc.) a. m olyan sze

mély, aki mást bűncselekmény elkövetésére reá-
bir oly célzattal, hogy a te'.test az. igazság
szolgáltatás kezére szolgáltassa. 

Agenzia Stefani, félhiv. olasz távirati ügy
nökség, Alap. 1854. 

Ager publícus (lat.) római állami földbiríok 
ucve. 

Agesilaos, Spár ta királya (Kr. e. 397 — 
300), 397. legyőzte a perzsákat, megmen
tette Epaminondas által fenyegetett hazáját, ez 
azonban 362. legyőzte A.-t. 

Ágfalva ,nk., Sopron vm., soproni , , ) . , 3013 
I.,. vasútállomás, posta, távíró 

Aggházy 1. Gyula, fe ;tö (1850 — I Q I Q Ï , a 
Képzőművészed Főiskola tanára . — 2. Kamill 
* 1882, alezredes, a Hadtörténet i Múzeum 
igazgatója. — 3. Károly (1855-1918) , zon
goramiivész és zeneszerző. 

Aggkori biztosítás, a szociális biztosítás azon 
neme, mely a munkásnak munkaképtelensége 
következtében előálló keresetképtelenségét kí
vánja a nyújtott járadékkal pótolni. 

Aggkori gyöngeség, a szervezet elhasz
nálódása folytán öreg korban beálló elválto
zások. Lényege a sejtek sorv tdása és pusz
tulása, íoiilosabb, értékesebb sejteknek kötő
szövettel való pótlása. 

Agglomerátum (lat.), kő/ci , lazni halmo
zóit, törmcíékda rabokból. 

Aggiutináció (lat.) a, 111. összetapadás; 
baktériumok összetapadása fertőző betegségek 
diagnosztikájában. 

Agglutináló nyelvelt I. Nyelvek. 
Aggregátum (lat.), belső egység nélkül fel

gyülemlett egész. 
Aggressziv (lat.) al m. lámádé». 
Aggtelek kk., C.ömör vm., putnoki j . , 6oo 1, 

ut. Ragály, posta. Határában v.m Magyaror
szág legnagyobb, 8.5 km. hosszú cseppkő-
barlangja. 

Agfty Erzsi, S7Í a'sznő, a Nemz. Színház 
tagja. _ 

Agilis (lat.) a. ni. gyors, ügyei, eleven. 
Agio (franc.) I. Ázsió. 
Agitáció ( lat . ) , mozgás ; mások megnye

rés e valamely vélemény szennára. 
Agner Lajos, * [878, tanár, irodalomtör

ténetire). Kínával és Japánra) íogl. 
Agnoszkálni (lat.) a. m. személyazonossá

got megállapítani, felismerni '(hullát). 
Agnoszticizmus (gör . l , filozófiai irány, mely 

a tapasztalás alá nem esőt nem tagadja 
ugyan, de megismerheíet lennek minősíti. Fő
kép v. H. Spencer. 

Agnus Dei (lat.) a. m. Isten báránya (Ján. 
1, ?/)). Krisztus egyik elnevezése és a mise 

egyik részének neve. — A. a misénéi hasz
nált gyertyamaradványokbúl készült és a pápa 
által megszentelt viaszbárány. 

Agon (gor . ) , verseny, kitűzött díjért a régi 
Görögországban. 

Agónia (gör.) a. m, haláltusa. 
Agora (gör.) piac, a régi görög városi élet 

középpontja. 
AgoraTobia (gör.) a. m. piactól (nyilt he

lyektől) való félelem; idegbajoknál előforduló 
tünet. 

Agorasztó Tivadar, Pest vm. alispánja. 
Ágostai hitvallás, az 1530 jun. 5-1 augsburgi 

bírod, gyűlésen nyújtották át V. Károlynak, 
mint a lutheránusok hitvallását. Szerzője Me-
lanchton. 

Ágost Fr igyes ( 1670 — 1733), Erős A. né
ven ismeretes szász választófejedelem és Í697 
óta lengyel király. A francia udvart utánzó 
pompaszeretetéről és nagy testi erejéről volt 
hires. 

Agos t in , szt. (350—430), a legnagyobb tátin 
egyházalva Kicsapongó ifjúság után szt. Amb
rus megtérí tet te, fííppoí püspök. Müvei: Con-
fe. sioncs (önéletrajz), De, civitate Dei : az 
első törléíictbölcselet, 

Ágoston ι. Géza, * 1S76, szfőv. árvaszéki 
elnök, gyermekvédelemmel íogl. irodalmilag is. 
-- 2, Péter (1S73—1925), a nagyváradi jog
akad, tanára volt, a proletárdiktatúrában mint 
külügyi népbiztos ve;t részt, ennek összeom
lása után a bíróság halálra ítélte. A csere
egyezmény alapján Oroszországba került, on
nan Londonba, majd Parisba ment és ott 
halt meg. — 3. P e t e m é , * 1880, férje halála 

óta a Népszava munkatársa. 
Agostyán kk., Komárom vm., tatai j . , 600 1., 

ut. Tóváros , up. Baj. 
Agra, város Elő-Indiában, a Dzsamina-felvó 

.mellett, 185.000 1, Bengali«, tart . főhelye. 
•Tadzs . Mahal nagymogul székhelye vo't. 

A Tadzs Mahal 

F'lgykori nagyságáról fehér márványmecsetje (a 
Tadzs Mahaí) , császári palotája és sok romja 
tanúskodik. 
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AG RAt-'IA AIGLON 

Agrafia (gör.) a. m. írni nem tudás; ideg-
betegségeknél előforduló tünet. 

Agráriusok (lat.) a. ni. mezőgazdaságiak; az 
a politikai párt, amely a mezőgazdaság kü
lönleges védelmét kívánja. 

Agricola, i. Georg (családi neve Bauer), 
(1490 —1555) német tudós, a mineralógia meg
alapítója. — 2. Gnaeus Julius (39—93), ró
mai hadvezér, Britannia helytartója, amelyet 
6 hódított meg (77—84). Életrajzát veje, Ta
citus irta meg. 

Agrigentum, ószi iUai város, lásd Girgenti. 
Agrikultura (lat.) a. m földmüvelés. 
Agrippa, 1. Marcus Vipsanius (Kr. e 63— 

Kr. c. 12), római hadvezér, az actimni csata 
U ' l győztese. A római Pantheont ő épít
tette (Kr. c. 27). — 2. Men:nki3 Lanatus, 
Kr. e. 503-ban római konzul, aki a lázongó 
plebejusokat a gyomorról szóló meséjével le 
tudta csillapítani (Kr e. 494). —• 3. von 
•Netteshe.'m (1486—1535.), misztikus és kabba-
lista iró. 

Agrippina, 1. Marcus V'psanius Agrippa 
leánya, Germanieus császár neje, f 33. Kr. 
u. . — 2. A. Julia, az előbbi leánya (16— 
59), megmérgezte férjét, Claudius császárt; 
lia, Nero megölette. 

Agronómia (gör.) a. m. a mezögazuaságtan. 
Agrumi, olasz gyűjtőneve a narancsnak, 

citromnak és mandarinnak. 
Aguti, a csülkösujju rágcsálókhoz tartozó dé'.-

amerikai emlős. ' 
Agy 1. Agyvelő. 
Agyag, fö'dpáttartalmu kőzetek c'mállásakor 

keletkező víztartalmú aluminhimsziJikát. Kép
ződése helyén a legtisztább kaolin v. por
cellánföld. A többi fajták tisztaságuk szerint: 
tűzálló-, fazekas- v. tég!a-A. 

Agyagfalva, Udvarhely vm.. 1506 1. 1848. 
székely ncmzctgyül. Lutita néven Romániáé. 

Agyagipar, az agyag feldolgozása edény
nek és különböző ipari cikknek. 

Agyagos kk., Sopron vm., kapuvári j . , 650 
\., ut. Petőházai cukorgyár, up. Vitnyéd. 

Agyar, egyes állatok -megnagyobbodott, a 
fogsorból kiálló foga. A disznónak a szem
foga, az elefántnak a metszőfoga nyúlik 
agyarrá. 

Agyasság v. vadházasság, férfinak és nő
nek házasságon kivül való állandó nemi 
együttélése. ^ 

Agybántalmak, elmebajoktói eltekintve, az 
agyvelőben előfordulhatnak tályog, sérülés után 
vagy általános fertőzés következtében; agy
hártyagyulladás akut fertőzésnél; u, n. jár
ványos nyakszirlmerevedés, tuberkulotikus és 
lnetikus agyhártyalob; az u. 11. vízfej, agy
lágyulás; daganatok az agyvelőben; agyráz
kódás stb. 

Ágyék, az ágyékcsigolyák két olda'án. a 
bordaiv és medencecsont között fekvő háti 
részlet. 

Agyraiáras, nagyvárosi jelenség, amikor az 
ottliou csupán bérelt fekvőhelyből áll. lïp.-en 
1927. 28.633 ágyrajáró volt. 

Agytól és asztaltól való elválás, » házas

sági viszonynak időleges felfüggesztése a kö
telék épségbentartása mellett. 

Agyú, tüzérségi lőfegyver, amelynél a cső 
hossza a csőátmérőnek kb. 20— 30-szarosa. 
A csövet A.-talpra helyezik. A mozsár-Á. 
csőhossza 3—4-szerese, a taracké 6—8-szorosa 
a csőátmérőnek. Nyilt területen lévő, látható 
célokat tábori A.-val, vagy ¾ kissulyu, köny-
nyen szállíthat.) hegyi A.-val, fedett célokát 
a tarackkal (melynél a kilőtt »lövedék« pá
lyája meredek), modern várépitményeket nagy 
ostromágyukkal támadnak. 

Agyvelő, gerinces állatoknál a központi 
idegrendszernek az a része, amely a kopo
nyában fekszik és a gerinccsatornában fekvő 
gerincvelőben folytatódik. Részei : a nagyagy
velő, a kisagyvelő (mindegyik 2 féltekéből 
áll) és a nyultagyve'ő, amely a gerincvelő
vel köti össze. Az embernél az agyvelő 
férfiaknál kb. 1400, nőknél 1300 gm-ot nyom. 
Λ nagyagy velő a/, egésznek kb. e/7 részét te
szi, állatoknál a kisagy van erősebben ki
fejlődve. Az agyvelő felülete tele van kanyar
gós árkokkal, amelyek a felületet az 11. n. 
agytekervényekre osztják. Ennek célja a fe
lület megnagyobbítása, mert ott van elhe
lyezve az u. n. szürke agyállomány, a szel
lemi működések székhelye. A nagyagyvelő 
alapjáról indulnak ki az érzékszervekhez ve
zető idegek. — A nagyagyvelő a szellemi 
működés szerve, itt történik mindaz, amit 
lelki folyamatoknak nevezünk. A beszédköz
pont a bal agyféltekében van, csak balke
zeseknél van a jobboldalon. A kisagyvelőben 
inkább a testmozgás szabályozása történik. 

Ahasvérus, perzsa királynév; a bibliában 
(Eszter könyvei Xerxes mellékneve; a legen
dás bolvgó zsidót (1. o.) is A,-nak hívják. 

Ahát, ' í. Agát. 
A Hét, KÍÍS József hetilapja, 19x9. meg

szűnt, 1920. újból megindult, de 1924. ismét 
megszűnt. 

Ahmadabad, város Brit-Indiában, Bombay 
tart. fővárosa, 274.000 1. 

Ahmed, török szultán, 1. Achmed. 
Ahmed Zogu, * 1894., 1928 szept. 1. óta 

Albánia királya. 
Ahn, Franz (1795—1865), pedagógus, mo

dern nyelvsk valaha igen elterjedt nyelv
tanait irta. 

Aho, Juhnni (1861—1921). Finn prózaíró. 
Ahrimán, Zoroaszter vallásában a gonosz

ság istene; ellentéte Ormuszd. 
Aicard, Jean (1848—1921), francia regény

író. 
Aide mémoire (franc.) a. m. jegyzetek 

gyűjteménye, segédkönyv. 
Aigina, görög sziget; Só km2, 10.000 és 

város 5000 1. Az ókorban virágzó kultúrá
val birt, szobrok Münchenben. 

Aiginai művészet, igv nevezik a görög szi
getvilág és Kréta sziget Kr. e, 3—2 ezer év 
előtti művészetét. 

Aigis, 1. Égisz. 
Aiglo« (franc.) a. iw. sasfiók. E- Rostand 
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AIGNER A JOUR 

I. Német hátultöltő-ágyu 1550-ból. — 2. 7.5 cm-es Krupp-féle tábori ágyú. 
3. Nehéz német aknavető. 

drámája óta elterjedt neve Napoleon fiának, 
α Reichstadti hercegnek. (L. Napoleon.) 

Algner ι. Károly, * 1884., 192°· Szeged 
és 1924. Hódmezővásárhely főispánja. — 2. 
Sándor, építész, (1854—1912), több középü
let tervezője volt (Szt. Imre kollégium, Örök-
imádás- templom). 

Aigospotamos (gör.) a. m. Kecskefolyó, a 
trák Chersonesoson. Kr. e. 405. a pelopon-
nesosi habom utolsó, döntő csatája. 

Aitnard, Gustave, (1818—1883), francia if
júsági regényíró. 

Aiolok (aeolok), egyik fő görög törzs, amely 
Thesszaliában és E-i Kisázsiában lakott. 

Air (franc, és ang.) a. m. ária, dal. 
Airolo, svájci falu Tessin kantonban, a 

Szt. Gotthárd alagút bejáratánál. 
Aischylos (Kr. e. 525—456), az első nagy 

görög tragédia-költő. 7 tragédiája maradt 
ránk. 

Aisopos (Aesopus) (620—560), görög mese
író. 

Aístleitner József, * 1883, pápai prelátus, 
a keleti nyelvek ny. r. tanára a bp.-í egyet. 

Aix-la-Chapelle, Aachen város francia neve. 
Aix-Ies-Bains, francia fürdőhely az Alpok 

Ny-i lábánál, 30,000 J. Kén«3 hévforrások. 

Ajaccio, Corsica-sziget fővárosa, kikötő, 
23.000 1. Napoleon szülőhelye. 

Ajak nk., Szabolcs vm., kisvárdai j , 2400 
Ι., posta, telefon. 

Ajakhang, a két ajakkal, vagy a felső 
fogsorral és ajakkal képezett hangok neve: 
m. b. p. f. v. 

Ajakosok, a forrtszirmuak családjába tartozó 
növények: zsályák, kakukfüvek, levendula, 
menták, rozmaring, pemetefű, majoránna, ba-
zsalyikom, stb. Erősszagu, kellemes olajokat 
tartalmaznak. 

Ajax, két mondai görög hős. A nagy 
A.-ot Odysseus legyőzte, ezért megőrült, a 
görögök nyájait ellenséges seregnek nézte, 
leöldöste, majd megölte magát. A másik A. 
Trójából hazajövet hajótörést szenvedett és 
egy sziklára kerülve, fenyegette az isteneket. 
Ezért a tenger elnyelte. 

Ajka nk., Veszprém vm., devecseri j . , 2822 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Ajkarendek kk., Veszprém vm., devecsen j . 
880 1., ut. és up. Ajka. 

Äjno, népfaj. Japán őslakossága. Japán É-i 
szigetein. 

à jour (franc.) a. m. a mai napig, hátra
lék nélkül. Jelent áttört szövetet is. Drága-
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AJTAY AKKUMULATOR 

köveknél à J· foglalat: a hátsó felület sza
badon látható. 

Aitay József * 1876., közigazg. bíró, köz-
gazd. iro. 

Ajtonyf Szt. István korabeli, marosmenti 
nemzetség feje, 1002. fellázadt a király ellen. 
Csanád legyőzte és megkapta birtokait, 

Ájulás, eszméletlen állapot, az agyvelő hir
telen beállott vérszegénysége. 

Aka kk, Veszprém vm., zirci j . , 800 1., ut. 
Kisbér, posta. 

Ájulás, eszméletlen állapot, az agyvelő hír-
származó fa, amely nálunk különösen az Al
földön honosodott meg. 

Akadályverseny (ang. steeple chase), oly ló
verseny, amelyben a lovak különféle akadályo
kon (kőfal, sövény stb.) ugratnak át. A. az 
embersportban olyan futóverseny, amelyben a 
versenyző elé gátakat állítanak. 

Akadémia, eredetileg Akademos nevű hős
nek szentelt terület Athénben, ahol egy gym-
nasion állott, később Platon által itt alapí
tott filozófiai iskola, a renaissance óta pedig 
tudós társaságok megjelöléséi szolgál. Ma 
jelent továbbá főiskolát és szakiskolát is. A 
ma létező A.-k közül a legrégibb az Aca
démie Française, amelyet 1035-ben Richelieu 
alapított 40 taggal (a 40 halhatatlan). A Ma
gyar Tudományos Akadémia Széchenyi István 
Kezdeményezésere alakult az 1827: XI. t.-c. 
alapján. Ma három osztályból áll: nyelv- és 
széptudományi, bölcsészeti és történelmi, ma-
thematikai és természettudományi osztályból. 

Akadémikus (gör.), 1. az Akadémia tagja. 
— 2. Egyetemhez tartozó, főiskolai, pl. A. 
müveltsé? a. m. egyetemi műveltség. — 3. 
Elméleti. 

Akaii kk., Zala vm., balatonfüredi j . , 400 
1., vasúti állomás, távíró, posta. 

Akantusz (acanthus), délvidéki tüskés nö
vény, amelyet stilizálva használtak plasztikai 
díszül a korinthosi oszlopfej alsó kelyhe 
gyanánt. 

Akantusz-virág és stilizált levele 
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Akarnania, középgörögországi tartomány. 
Akasztás, a halálbüntetés végrehajtásának 

módja Magyarországon, Nagy-Britanniában és 
Ausztriában. 

Akasztó nk., Pest vm., kiskőrösi j . , 3700 1., 
ut. Csengőd, posta. 

Akbar, Delhi nagyfejedelme (Dselal Eddüi 
Mohamed 1542—-1605). 

Akcentus (lat.) a. m. hangsúly. 
Akcesszőrius (lat.) a. m. maiékes, járulékos. 
Akcia (tet) a. m. részvény. 
Akcldenc munka, a nyomdászatban, a. m. 

a rendes könyv- vagy ujságnyomáson kívüli 
munka. 

Akcidens (lat.) a. m. esetleges, véletlen. 
Akció (lat.) a. m. cselekvés. 
Akiba ben Josef (Rabbi A.) (50—133), 

zsidó írástudó, akit a Bar-Kochba-lázadásban 
(1. o.) való részvétel miatt kivégeztek. Az a 
szállóige, amelyet neki tulajdonítanak (Nincs 
új a Nap alatt), a Prédikátor könyvéből 
való. 

Akklamáció (lat.), a. m. helyeslő felkiáltás, 
egyhangú választás. 

Akklimatizáció (gör.-lat.), éghajlathoz és álta
lában: uj viszonyokhoz való alkalmazkodás. 

Akkommodáció (lat.) alkalmazkodás; a szem
nek különböző távolságokra való beállításának 
képessége. 

Akkord (franc), összhang; több különböző 
magasságú zenei hangnak egyidőben való meg
szólalása. 

Akkordmunka, szakmánymunka, átalánymunka 
(szemben pl. az órabérmunkával); a bérfizetés 
alapja nem a munkaidő, hanem a munkatel
jesítmény. 

Akkreditál (lat.) a. m. meghatalmazást ad 
valakinek. Diplomáciában a követ formális 
megbízása képviselettel, kereskedelemben hitel
nyitás. 

Akkreditív (lat.) a. m. bankügyletben hitel
levél. 

Akkumuláció (lat.) a. m. felhalmozás. 
Akkumulátor (lat.), energiát gyűjtő készü

lék pl. levegő komprimálása utján. A villamos 
A. oly galvánelem, mely a belevezetett villa
mos áramot vegyi energia alakjában halmozza 

ôlomlemezes akkumulátor 
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AKKURATUS ALACSKA 

fel s ha valamely áramkörbe kapcsoljuk, a 
vegyi energia ismét villamos árammá alakul. 
Az ólom-A. főrészei: hígított kénsav és két, 
ebbe merülő ólomlemez. A kisebb sulyu Edi-
son-A. kálilugba merülő, nikkelezett vaslemezek
ből áll. 

Akkurátus (lat.) a. m. pontos, gondos. 
Akna, kutszerü, függélyes, hosszú üreg. 

(Γ1. aknás kemence.) A bányászatban a föld 
kérgébe levezető nyilas, melyen át az ásvány
telepeket feltárják. A harcászatban: i. száraz
földi A. robbanószerrel megtöltött földalatti 
üreg. — 2. Vizi A. hajók és hidak fel
robbantására; a vizszin alatt lebeg v. a fe
nékre van lehorgonyozva. A hajó hozzáütő-
dése által v. a távolból robbantható fel. 

Aknasugatag, kisközség, Máramaros vm. Só
bánya. Trianon óta Romániáé Ocna-Sugatag 
néven. 

Aknaszén, a bányából kikerült, nem osztá
lyozott szén. 

Aknaszlatina, nagyközség Máramaros vm. 2330 
I. Sóbánya. Trianon óta Csehszlovákiáé Slatina 
néven. 

Aknavető, mozsárhoz hasonló gépezet, amely 
gránátszerii aknákat vet 200—2400 ra távolságra. 

Akne, gennyes pusztula, amely ugy kelet
kezik, hogy a bőr faggyumirigyeibcn a váladék 
megreked (u. n. Mitesser) és gyulladásba 
mejy át. 

Akó. e avult bormérték. A pesti v. pozso
nyi A. = 60 magy. itce = 50.80 liter. 

Akolitus (la'.) 1. Egyházi rend. 
Akom Lajos * 1895, zongora- és orgona 

művész. 
Akonitin, a sisakvirág gumóiból kivont alka

loida, igea erős méreg. Reumánál gyógyszer. 
Akribta (gör.) a. m. nagy gondosság, ala

posság. 
Akrobata (gör.) a. m. tornamüvész, erő

művész. 
Akrolein (gör.), rendkívül bűzös vegyület, a 

zsírok avasodásánál vagy elégésénél keletkezik 
(pl. forró kályhára cseppent zsircseppből). 

Akromatikus hncse, homorú és domború len
csék kombinálása oly módon, hogy a rajtuk 
áthaladó fénysugarak egy pont'vui - •vesfdjcnek, 
vagyis a fénysugár nem bomlik színekre, mint 
az egyszerű lencséknél. 

Akron, város É.-am. Egy. All. Ohio állama 
ban, 203.000 1. Földgáz, szén. 

Akropolis (gör.), fellegvár. Hires volt az 
athéni A. 

Akrostichon (gör.), olyan vers, amelynek 
kezdő (vagy végző) betűiből név vagy mondat 
jön ki. 

Akt (lat.), meztelen ember, mii vészi tanulmá
nyul beállítva Aktrajzolás a művészi okta'.ás 
alapvető eszköze. 

Akta (lat. acta), egy ügyre v,>:i. okmányok 
gyűjteménye. 

Akteon, mondai görög vadász, aki Dianát 
fürdés közben megleste és akit ezért az istennő 
szarvassá változtatott, mire saját kutyái fel
falták. 

Akteon 

Aktiv (lat.), a. m. te ékeny, cselekvő. 
Aktíva (lat.), a vagyonállag, tekintet nél

kül a tartozásra (passzíva). 
Aktivizmus, az a felfogás, amely szerint 

megismerés és tudomány csak eszköz arra, 
hogy a szociális fejlődés vagy eriíölcstség 
előmozdittassék. Mint művészeti mozgalom ellen
téte az öncélú (l'art pour l'art) művészetnek. 

Aktiv szén, fémsókkal átitatott fából készült, 
te hnikai célokra' alkalmasabb faszén. 

Aktuális (franc), a. in. korszeri';, mai, tény
leges. 

Aktus (lat.), a. in. cselekmény. 
Akusztika (gör.), a fizikának a hangokkal 

foglalkozó része. A.-nálc mondják valamely 
helyiség hang-visszaverődési viszonyait is. 

Akut (lat.) a. m. heves, gyors lefolyású; 
kül. betegségről. 

Akvarell -(ol.) a. ni. vizfestés. 
Akvárium, üvegből készült kisebb-nagyobb 

edény, me'lyben VÍZI állatokat tartanak. Nagy 
A. van a bp.-i állatkertben és világhírű a ná
polyi tengeri A. 

Akvirál (lat.) a. m. szerez (üzletet). 
Alabama, állam az E.-amerikai Egyesült 

Államok DK-i részén. Területe 135.000 kma, 
2,347.000 1. Fővárosa Montgomery. 

alabástrom, finom szemcsékben kristályoso
dott gipsz, a márványhoz hasonlít, de ennél lá
gyabb. Apró dísztárgyak, szobrok kifaragására 
használják 

à la banne hsur (franc.) a m. jó órában; 
Helyes!, kitűnői 

à la carte (franc.) a. m. étlap szerint. 
Alacoque, Marie Marguerite (1647—1690), 

apáca, akinek víziói teremtették meg a Jézus 
R7pii Szive-kultuszt. 1920. szen'tté avatták. 

à la mode (franc.) a. m. divat szerint, 
divatos. 

Alacska kk., Borsod vm., sajószentpéreri j . , 
750 t., ut. és up. Sajószentpéter. 

2B 



\ ALADIN ALBANOK 

Aladin, az Ezeregy- éjszaka hőse, csodalámpa 
tulajdonosa. 

Alag, nk., Pest vm., váci j . , 2233 1., vasúti 
áll., táviro, posta, telefon, Lóversenypálya. 

Alagcső, a talaj nedvesség-fölöslegének el
távolítására szolgáló agyagcső. 

Alagút, hegyes vidékeken a közlekedés meg
könnyítésére átfúrják a hegyeket és az ilyen 
furatokat nevezik A.-nak. 

Méter 

Simplon • • • • § • • • • 19803 
St. Gotthard M H B H H M I 14990 
Löschberg • • • • • • 14536 
MonUCenis • • • • • 13636 
Arlberg WÊÊÊÊÊÊ 10270 
Tauem • • • 8650 

A leghosszabb alagutak Európában 

Alajos, Gonzaga, Szt. (1568—1591), jezsuita 
1762. szentté avatták. 

Alaki jog, azoknak a jogszabályoknak az 
öf-szessége, amelyekkel az állam az . anyagi 
jogok érvényesítését biztosítja és kikényszeríti. 
A. tehát a birói eljárásra vonatkozó jog
szabályokat jelenti. Az A. körébe tartozik ugy 
a polgári perrendtartás, a perenkivüli eljárás és 
a végrehajtási jog, mint a büntető eljárást 
szabályozó bűnvádi perrendtartás. 

Alaktan, a nyelvtan egyik része. 
Aland-szigetek, a Botteni-öböl bejáratánál. 

Területük 142Ó km-, 20.000 svéd 1., akik 
halászatból élnek. A Népszövetség 1921-ben 
Finnországnak ítélte a hadászatilag fontos 
A.-et azzal a fenntartással, hogy nem szabad 
megerősíteni. 

Alánok, szkíta lovasnép, amelyet a nyugati 
gótok semmisítettek meg (418 Kr. u.). 

Alap nk., Fejér vm., sárbogárdi j . , 3100 
1., ut. Ce.'e, posta. 

Alapi Gáspár * i8fo., Komárom város fő
jegyzője, majd polgármestere. 

A'apitó levél, oly okirat, amelyben valamely 
közcélra vagy hitbizomány felállítására szol
gáló vagyon tüzetesen fel van sorolva, a ren
deltetés, illetve az utódlás rendjének meg
jelölésével. A hitbizományi A. joghatálya az 
államfő jóváhagyásától, más A.-é a belügy
miniszter megerősítésétől függ. 

Alapítvány, olyan vagyon, amelynek jövedel
mét annak tulajdonosa valamely meghatározott 
kí'z- vagy magáncél szolgálatára rendeli. 

Alapítványi hölgy, nemesi hölgyalapitvány 
tagja, akit az alapítvány eltart. Ily tagok 
csakis ősr.emcsséggel biró férjetlen nők le
hettek. 

Alapkő, a nagyobb épületeknél ünnepélyesen 
lerakott első kő, amelynek belső üregében 
emséket, pénzeket és az építkezésre vonatkozé> 
iratokat helyeznek el. 

Alapműveletek, összeadás, kivonás, szorzás 
és osztás elnevezése. 
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Alaptőke, az a vagyon, melyet a részvénye
sei a részvénytársaság megalakulásakor a tár
saság céljaira összehoznak, a vállalatba befek
tetnek. 

Alaptörvény, minden oly törvény megjelö
lése, amelyen valamely állam jogi szervezete 
nyugszik. 

Alapy 1. Gyula, * 1872, szlovenszkói ma
gyar író, a komáromi múzeum igazga
tója. —- 2. Henrik, * 1859, kórh. főorvos, 
egyet, tanár. A pesti izr. kórház igazgatója. 

Álarcon, Pedro (1833—-1891), spanyol író 
és politikus. 

Aíarcón y Mendoza, Juan (1580—1639), spa
nyol drámaíró. Az u. n. jellemvigjáték meg
alapítója. 

Alarik (370—410), nyugati gót király, aki 
410-ben Rómát is elfoglalta. A monda szerint 
a Busento medrében temették el. 

Alarm, az olasz all'arme, fegyverbe! szó
ból. Mint katonai műszó, riadó-t jelent. 

Alaszka, az Északamerikai Egyesült Államok 
legnagyobb külső territóriuma a kontinens ËNy-i 
sarkában, ι és fél millió km2, 65.000 1. 
Legnagyobb részét magas hegység borítja; 
itt emelkedik Észak-Amerika legmagasabb csú
csa, a Mount Mac Kinley, 6187 m. D-i részén 
szép erdőségek vannak prémes állatokkal; É-on 
főterméke az arany. Oroszország birtokában 
volt 1867-ig, amikor az Unió megvásárolta. Fő
városa Sitka. 

A latere (lat.) a. m. olda'a mellett. A. 
miniszter, a király személye körüli miniszter. 

Alattyán nk., Szolnok vm., jászsági felső 
j . , 2500 1., telefon, posta, 

Alba, Ferd. Alvarez de Tolédo, herceg 
(1507—1582), spanyol hadvezér és államférfi. 
Németalföld helytartója volt és meghódította 
Portugáliát. 

Alba Julia, 1. Gyulafehérvár. 
Albalonga, Latium legrégibb városa, Róma 

anyavárosa, ma: Albano. 
Alba Nevis, * 1886., költőnő, családi nevén 

Unger IIa. 
Albani, Francesco (1578—1660), bolognai 

festő. 
Albánia (Skypenia) kis állam a Balkán

félsziget Ny-i részén, az Adriai-tenger K-i 
partján. Területe kb. 45.000 km^, 850.009 1. 
Hegységei: a Sardag, Grammosz, Pindosz. 
Folyói : a Drin, Vojusa, Bojana. Tavai : Och-
rida, Szkutari, Janina. Termékei: fa, dohány, 
gabona, olaj, gyapjú. Története: 1914 máj. 
30. önálló fejedelemség Wied Vilmos német 
herceg alatt, akit még ez évben elűztek. 1915— 
1918-ban északi részét a monarchia, a délit 
Olaszország szállották meg. 1928 szept. 1. 
királysággá alakult, első királya Ahmed Zogu. 
A. fővárosa Tirana. 

Albán nyelv, indogermán nyelvtörzs, szláv 
nyelvre konság. 

Albánok (albánul: skipetárok, törökül: ar-
nauták), illír utódok, nyelvük és műveltsé
gük római és olasz hatás alatt. É-on r. kat., 
D-en gör. kel., középen mohammedán val'á-
suak. Primitiv törzsi és nemzetségi szervező-
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ALBANY 

tük, ősi társadalmi szokásaik (vérbosszú, nő-
rablás) napjainkig fenmaradtak. 

Albany, New York álam fővárosa a Hudson-
folyó mellett, az Erie-csatorna torkolatánál· 
113.000 1. Egyetem. 

Albatrosz, a viharmadarak rendjéhez tar
tozó, nagy, de karcsú testű, bámulatosan 
gyorsan és kitartóan repülő tengeri madár. 

Albatrosz 

Albert, (1397—1439), m. király és német
római császár, mint Zsigmond király (és 
császár) leányának, Erzsébetnek, ura kerüli 
a magyar trónra 1437—39. A z első Habs
burg a magyar trónon. 

Albert, 1. * 1875, belga kir. 1909 óta. 
— 2. A. monacói hg. (1848—1922), kitűnt 
az oceanográfiában. — 3. A. (1819—61), szász-
gothai herceg, 1840. Viktória angol királynő 
férje. 

Albert, Eugen d' * 1864, német zongora
művész és zeneszerző. 

Alberta, Kanada tartománya, 661.160 km-, 
588.000 1. 

Albertfalva, nk., Pest vm., központi j . , 
1200 1., posta, telefon. 

Aiberth Ferenc, * 1883, festőművész. Meg
alapította a Spirituális Művészek Szövetségét. 

Alberti nk., Pest vm., monori j . , 410D 1., 
vasútállomás, táviró, posta, telefon. 

Alberti, Leone Battista (1404—1472), en-
cyklopedikus tudású építész, a renaissance 
egyik úttörője. 

Albert Nyanza-tó, Közép-Afrikában, a Belga 
Kongo és Uganda (angol) határán. Területe 
4500 km2 legnagyobb mélysége 680 m. Eb
ből ered a Fehér Nilus. 
_ Albertus, Magnus (1207—1280), skolasztikus 

filozófus. Régi mondákban varázslóként szere
pel. 

Albigensek (katharok, valdensek), vallási 
szekta Délfranciaországban a 12. sz.-ban, 
amely ellen III. Ince pápa 20 évig tartó 
(1209—29) irtó hadjáratot indított. 

Albinizmus (lat.), a szervezet festékhiánva, 
amely embereknél, állatoknál és növényeknél 
egyaránt előfordul. Az A. jelenségét mutató 
lények albínók. 

Albion, Nagybritannia ókori neve. 
Alboin, a longobárdok királya (561—73), 

ο foglalta el a mai Lombardiát. 

ALDOZOPAP 

Albrecht, 1. Frigyes Rudolf (1817—95), ma
gyar és osztrák főherceg, 1848—49-ben az 
olasz szabadságharc ellen harcolt, majd Hay-
nau lemondása után Magyarország kormány
zását vette át. 1851-től 1860-ig képviselte itt 
a centralista irányt. 1866-ban az olasz harc
téren az ő vezetése alatt győztek az osztrá
kok Custozzánál. A közös hadsereg főfelügye
lője volt. — 2. A. királyi herceg * 1897, 
Frigyei főherceg és Croy Izabella hgnő fia. 
A háborúban hgy., majd fhgy. az 1. tiroli 
császárvadászezredben. 1920. Magyarországra 
költözött. A Gyermekvédő Liga elnöke. Fel
sőházi tag. 

Albrich Konrád, * 1889, szemész, egy. m. 
tanár. 

Album (lat) a. m. emlékkönyv, gyűjtemény-
kötet. 

Albumin a. m. fehérje (1. o.). 
Albuminuria, 1. Fehérjevizelés. 
Albuquerque, Alfonso (1452—1515), portugál 

hajós, ő alapította meg Portugália hatalmát 
Indiában. 

Álca, átmeneti alak az alsóbbrendű állatok 
fejlődésében, mikor a petéből kikelő utód nem 
hasonlít az anyaállathoz. Pl. a selyemlepke peté
jéből hernyó lesz (ez az álca), azután a báb 
s csak a fejlődés negyedik szakában újból 
lepke. 

Alconière (Cohn, Hermann,; 1797—1865), nagy
martom születésű arcképfestő. 

Alcsut nk., Fejér vm., váli j . , 1800 1., vasut-
áll., táviró, posta, telefon. Határában van 
József főherceg kastélya és uradalma. 

Aldássy 1. Antal, * 1869, magyar történetíró, 
bp.-i egyetemi tanár és a Tud. Akad. tagja. 
— 2. József * 1872. belügymin. h. állam
titkár, a kivándorlási osztály vezetője. 

Aldebrő nk., Heves vm., egri j . , 1520 1., 
vasút, posta, telefon. 

Aldehid, illanó folyadék, amely az etil
alkohol oxidációja által keletkezik. Haszn. al
kohol gyártására, üveg ezüstözésénél. 

Alderman (ang.), városi tanácsnokok neve 
az angolszász országokban. 

AIdîna, a velencei Aldo Manuzio család 
nyomdájából 15. és 16. sz.-ból eredő nyom
tatványok. Nyomdász-jelvényük a horgony. 
Legszebb A.-k 1490—1530-ból. 

Áldomás, a pogány magyaroknál áldozást 
és az ezt követő lakomát jelentette. Ma vala
mely nagyobb ügy szerencsés befejezésekor 
szokásos evés-ivás. 

Âldor 1. Imre* * 1838, reálisk. tanár és iró, 
számos kötet népszerűsítő történelmi mű. — 
2. János, * 1895, építész, impresszionista festő
művész. 

Áldozás (lat. communio), jelenti az Úr
vacsora szentségi vételét, a Krisztussal való 
szeretetegyesülést. 

Áldozó csütörtök, Krisztus mennybemenetelé
nek ünnepe. 

Aldozópap, minden oly pap, aki az istenek
nek áldozatot mutat be. A kat. egyházban 
a papi rendek közül azok, amelyeknek meg 
van engedve a miseáldozat bemutatása. 
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Aldridge, Ira (1804-67), szenegáli születésű 
néger színész. 

Ale (ang.), többnyire: pale Α., világosszinü 
angol sör. 

Aíea íacta est (lat.) a. m. a kocka el van 
vetve. Állítólag Caesar mondta, midőn át
lépte a Rtibikon-folyót, hogy megindítsa a 
polgárháborút. 

Alecsandri, Vasile (1821—90), román költő, a 
nemzeti-népies irány főképviselője. 

Alekto (gör.) a. m. a sohasem pihenő; a 
bárom Fúria (1. o.) egyike. 

Alemanrtok (alamarfnok), germán törzs a 
Rajna és a Felső-Duna táján. Ellenük épit-
teiték a rómaiak a limest; 357-ben Strass-
burg táján nagy vereséget szsnvedtek. 

Aíembert, Jean le Rond d' (1717—1783), 
francia encíklopedista, fizikus és matematikus. 

Alençon, francia város, 16.000 1. Nevezetes 
csipkeiparáról. 

Aleppo vagy Haleb, város Szíriában, vasút 
mellett, 200.000 1. 1920 óta francia kormány-
2ás alatt. 

Aleuron, gabonanemüek fehérjéje. 
A'.eiít-szigetek, Alaszkához tartozó vulka

nikus szigetcsoport, összesen 38.000 knv, 2500 
halász és fókavadász I. 

Alexander I., szerb kir., 1. Sándor. 
Alexander 1. Béla (1852—1916), orvos, egyet, 

m.-tanár, a plasztikus Röntgen-képek felfede
zője. — 2. Bernát (1850—1927), filozófiai író 
és esztétikus, egyet, tanár, főleg a filozófia 
történetét adta elő. Főművei: Kant élete; 
A XIX. sz. pesszimizmusa; Shakespeare Ham
letje; Madách Imre; Tanulmányok; Spinoza. 
— 3. Imre, Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok 
megyék alispánja. 

Alexandra Feodorovna (1872—1918), Alix hcs-
f.eni hercegnő, II. Miklós cár felesége. Meg
ölték férjével és gyermekeivel együtt Jekate-
rinburgban. 

Alexandrette, földközi-tengeri kikötőváros a 
francia megszállás alatti Szíriában, 1500 1. 

Alexandria, Egyiptom legnagyobb kikötő
városa a Földközi-tenger partján, 444.000 1. 
A Nílus egyik főágával csatorna, az ország 
belsejével vasút köti össze. Kr. e. 331. ala
pította Nagy Sándor és utána évszázadokon 
át a görög-egyiptomi műveltség székhelye lett. 
640. került az arabok kezébe, akik az A.-i 
könyvtárt megsemmisítették. 1778—801. franciák 
tartották megszállva, 1882. az angolok bom
bázták. 

Alexandriai kor, a görög kultúra uralmá
nak _ kora Keleten Nagy Sándor óta, kivált 
Egyiptomban a Ptolemeidák alatt, amely az 
arab hódításig tartott. Az A. irodalma szabá
lyos, józan, a tudományágak közül a mate
matika, csillagászat és filozófia virágzott. Ki
váló tudósai: Euklides, Archimedes, Eratos
thenes, Aristophanes Byzantinus, Zoilos, Aris-
tarchos, Ptolemaios. 

Alexandrin, hatos jambusokból álló klasszi
kus francia verssor. A magyar A. négyütemű, 
12 tagos verssor, középen sormetszettel, pá
ros, régebben négyes rímmel. 
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Alexandria drágakő, lelőhelye az Ural és 
Ceylon, nappal zöld, gyertyafénynél piros. 

Álexandropol, orosz város Transzkaükáziá-
ban, 39.000 1. 

Alexandres, görög király (1893—1920), Kons
tantin király lemondása után 1917 VI. 13. lé
pett trónra, 

Alexej Mihajlovics, II. orosz cár (1645—76 
uraik.), meghódította Szibériát. Nagy Péter 
apja. 

Alexej Nikolajevics, orosz trónörökös (1904--
1919), II. Miklós cár fia, Jekaterinburgban 
meggyilkolták. 

Alexics György, * 1864, a keleti kercsk 
akad. ny. tanára, román nyelvész. 

Alexy Káro'y (1823—1880), szobrász. (Vigadói 
lánco'ók csoportjai). 

Alfabetikus (gör.) a. m. ábécés sorrend
ben. 

Alfa és Omega, a görög abc első és utolsó 
betűje, átvitt értelemben a kezdet és a vég. 

Alfaíü, 1. Eszpartófü. 
Alfasugarak, a radioaktív anyagokból nagy 

sebességgel küövelt pozitív-elektromos töltésű 
héliumatomok. 

Aifieri, Vittorio, gróf (1749—1803), o'asz 
drámaíró. 

Alfonz szt, 1. I.iguorl. 
Alfonz, XIII., * 1886-ban, spanyol király. 

Nagykorúságáig (1902) anyja, Mária Krisztin.i 
uralkodott. 

Alföld, a Nagy Magyar Alföld rövidített 
neve. Területe kb. ico.ooo km2. Határai aKár-
pátok, a magyar középhegységek és dombok, 
hegyszigetek meg a Balkáni Masszívum lába; 
sehol sem folyók. Az A. altalaja nem áll víz
szintes rétegekből, hanem olyan rögökből, mint 
a Budai hegység. A különböző, átlag kb. 
ezer m. mélységbe leszakadt rögöket ujabb-
kori vízszintes rétegek borítják. Tetejükben 
a lösz helyezkedett el; ez az A. eredeti 
felszíne. Ebbe vágódott bele a Duna, a Ti
sza és a mellékfolyók völgye. A széleken, 
ahol a folyók az A.-re érnek, törmelékku-
pok keletkeztek. A löszt helyenkint futóhomok 
borítja. Az utóbbinak és az ártereknek, együtt-
vé\e az A. harmadrészének müvelés ala vo
nása a legutóbbi félszázad munkája. 

Alföldi 1. András, * 1S95, a debreceni egyet, 
rk. tanára, ókori történettel, archeológiával 
és numizmatikával fogl. — 2. Dezső, * 1875, 
kúriai biró. 

Aiföldy Béla, * 1877, orvos, országgy. képv. 
Alfred, Nagy (871—901 uraik.), angol ki

rály, kiűzte a dánokat és csaknem egész 
Angliát egyesítette. Iskolákat alapított. 

Algák (moszatoké, klorofillal biró, legalsóbb-
rendű növények gyűjtőneve, amelyek teste még 
nincs gyökérre, szárra, levélre tagolva. Virág-
talan, spórákkal szaporodó vizi növények. 

Algardi, Alessandro (1602—1654), hírneves 
olasz szobrász és építész. 

Algebra, arab szó, jelenti az egyenletek 
tanát, de használják általában a betüszám-
lan jelölésére is. 

Algeciras, kikötőváros Spanyolország D-i ré-
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szén, I2.000 1. 1906-ban a nagyhatalmak 
képviselői itt Marokko ügyében egyezményt 
kötöttek. 

Alger, Algir fővárosa, földközitengeri kikötő, 
207.000 1. Eg)e;em, klimatikus gyógyhely. 

Algir (Algeria), Franciaország legnagyobb 
gyarmata E.-Afrikában, 575.000, km2, 5,802.000 
i. Termékei gabona, szőlő, narancs, olaj; 
foszfát, vas, réz, só. Lakosai közül csaknem 
egymillió európai, a többi arab és berber, ki
sebbszám« néger. A benszülöttek moha
medánok. A. a múlt század második negyedé
ben került francia uralom alá. 

Algonkin, északamerikai indián törzsek egy 
csoportja, amely ma csak Kanadában él. Geo
lógiában a Kambrium-formáció megelőzője: 
Eozoicum. 

Algonkium (indián törzs neve után), a Föld 
ókorának egyik legrégibb korszaka, amelyben 
állati maradványok m'ég alig fordulnak elő. 

Algya-Pap Sándor, * 1877, altábornagy, a 
honv, míniszt. ny. áíiamtiíkára. 

Algyő,. nagyk., Csongrád vm., mindszenti 
j . , 3043 1., hajóáll., vasút, távíró, telefon, 
posta. 

Alhambra (a vörös ház), a mór királyok 
palotája Granada mellett. 1213—1338. épült. 
Λ legszebb arab műemlék Európában. 

Alhambra: az Oroszlán-udvar 

Al-Harizi, Tuda ben Salamon, 13. század
beli spanyol zsidó költő. 

Ali, a negyedik kalifa, 656-661, Mohamed 
veje, követői a síiták. 

Ali (1741—1822), janinai pasii, 1803-tól Al
bánia helytartója. Meggyilkolták. 

Alias, (lat.) a. m. másképpen. 
Alios ego iam vidi ventes ( 'at), más sze 

leket is láttam én már (Cicero). 
Alibánfa kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 

386 1., up. és ut. Zalaszentiván. 

Alibi (lat.) a. m. máshol, a bűncselek
ménnyel gyanúsítottnak az a védekezése, hogy 
a bűncselekmény elkövetése idejében nem az 
elkövetés helyén, hanem máshol tartózkodott. 

Alibunár nagyk., Torontál vm., 4500 1. 
Közelében van az Alibunári mocsár. Trianon 
óta Jugoszláviáé. 

Alighieri 1. Dante. 
Alimentáció (lat.) a. m. élelmezés, táplálás, 

táppéfiz. 
a limine (lat.) a. m. a küszöbtől, t. i. el

utasítani. 
Alinea (lat.) a. m. uj sor, bekezdés. 
Alispán, a vármegye első tisztviselője, akit 

a törvényhatósági bizottsági közgyűlés, a ki
jelölő-választmánytól javasolt három jelölt közül, 
fiat évre választ. 

Alizarin (arab), a buzér-gyökér vörös festő
anyaga, ma antracénból állítják elő. 

Alka, uszómadár, a búvárok családjába 
tartozik, nagy tömegekben tenyészik az északi 
»madárhegyefc« táján. 

Alkaios, a Kr. e. 7. sz.-ban élt, görög 
lírikus. Megalkotója az A.-i strófának. 

Alkálíák (gör.) a. m. lúgok, aljak. Az al
káli fémeknek, általánosabb értelemben a 
földfémeknek oxidjai és hidroxidjai. 

Alkáli fémek, kisfajsulyu, puha, fehérsz'.nü 
fémek. Ide tartoznak: kálium, nátrium, rubi
dium és cézium. Levegőn gyorsan oxidálód
nak, a vizet felbontják és annak hidroxil 
gyökével erős lúgokká egyesülnek. 

Alkáli földfémek, víznél nagyobb fajsúlyú 
nyújtható fémek. Ide tartoznak a kalcium, 
bárium, stroncium és rádium. A vizet bont
ják és vele lúgokat képeznek. 

Alkalmazkodás, 1. az élőlényeknek az a tu
lajdonsága, hogy vagy egész testükben, vagy 
csupán egyes szerveikben áta'akulnak ama termé
szeti viszonyoknak megfelelően, amelyek kö
zött élnek. — 2. A. a szemnek az a tulaj
donsága, hogy a különböző távolságban levő 
tárgyakról é'es képet ad a látóhártyán a 
szemlencse domboruságának változtatásával. 

Alkalmi egyesülés-nek a Keresk. Törv. azo
kat tekinti, amelyek egy, vagy több kereske
delmi ügylet tekintetében közös haszonra vagy 
veszteségre jönnek létre. 

Alkaloidák, növényekben előforduló, gyakran 
mérgei vagy gyógyító hatású, szénből, hidro
génből, eiet'leg oxigénből álló anyagok, pl. a 
chinin, nikotin, morfium, kokain, atropin, strich-
nin stb. 

Alkamenes, Kr. e. 5. sz,-beli athéni szob
rász. 

Alka.'ina, festőnövény, a Földközi-tenger vi
dékén terem, vörös festőanyaga a gyökérhéj
ban v.m. A valódi A. szolgáltatja a már az 
ókorban haj'estőszerként használt hennát. 

Alképlet (daganat), valamely testrész abnor-
mis, körülirt megnagyobbodása, amely külön
féle szövetek ujképződésével jár. 

Alkibiades (Kr. e. 450—404), athéni had
vezér, Sokrates tanítványa, szépségéről, tehet
ségéről és erkölcsi gyöngeségcről volt hires. 

Alkímia (alchymia), a vegytan görög neve, 
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az arab ai névelővel. Régebben a kémiát ér
tettek alatta, ma már csak az u. n. arany-
csinálást. Az A. virágzása a középkorra 
eiik, de a vele való foglalkozás csak a mull 
században veszett ki. 

AIkman, (Kr. e. 7. sz.), ázsiai eól szár
mazású Iivüíus kardalköltő. 

AIkmene, mondai királyleány Mykénében, Am
phitryon neje, Herakles atyja (Zeustól). 

Alkohol (arab), a. m. borszesz. Szerves 
anyagok, főként színliidrátok erjedése révén 
keletkezik, alkotórésze az összes szeszesitalok
nak. Kereskedelemben kétféle alakban fordul 
elő : mint közönséges szesz és mint nagy szá-
zalékfoku, 96-980/0 abszolút A. 

Alkoholizmus, a szeszesitalok nagymérvű fo
gyasztása következtében beálló beteges állapot. 
Tünetei: krónikus gyomorkatarrus, májdaganat 
vagv májzsugorudás, vesegyulladás, szivelzsiro-
sodás, véredénymeszesedes és nem ritkái elme
baj. 

Alkoholmentes italok, 1. gyümölcsnedvek 
(alma, bogyósgyümölcsök, szőlő), amelyeket az 
erjedés megakadályozására hevítenek és aztán 
sűrítenek. — 2. Hasonlóan kezelt malátaoldat. 
— 3. Limonádék, édesített és szénsavas vízzel. 

Alkoholtartalmú italok, sör 1—90/0, bor 
6-150/0, égelett szeszes italok 25—55% alko
holtartalommal. 

Alkoholtilalom, 1. Antialkoholizmus. 
Alkotmány, az állam a'aptörvénye. 
Alkotmány, kat. napilap 1896—1919. Szer

kesztették Éonitz Ferenc és 1906-tól Túri Béla. 
Alkotmányozó gyűlés, a nép választott képvi

selőinek oly gyülekezete, amelynek hivatása uj 
alkotmány kidolgozása. 

Alkotmány párt, a szabadelvüpárt disszidensei-
rfől a?ákult Ί905 és 1910 feb. 14. föloszlott. 

Alkov (arab), a. m. ablaktalan fülke, háló
fülke. 

Alkuin (735—804), angolszász teológus. Nagy 
Károly barátja. 

Alkusz, a Keresk. Törv. értelmében az a ke
reskedő, aki kereskedelmi ügyletek megkötésé
nek közvetítésével iparszerüleg foglalkozik. 

Állaga Géza, (1841 — 1913). Zeneszerző, gor
donka- és cimbalomművész, tanár és karmester. 

Allah. össze:éve al (névelő) és ilah (Isten)-
ből, régi arab istennév, amelyet Mohamed az 
iszlámba átvett. 

Allahabad, a hinduk szent városa a Ganges 
mellett. 157.000 1. 

Állam, a meghatározott földterületen letelepe
dett népnek akarati és cselekvési képességgel 
biró közössége. Elemei a nép, a teriilet és a 
közös főhatalom. Kormányforma szerint van 
köztársaság és monarchia, gazdasági fonna sze
rint van pásztor-, földműves-, ipar- és ke
reskedő-A. 

Államadósság, előáll az állam bevételei és 
kiadásai között mutatkozó hiányból. Az igy 
keletkező A.-ok vagy rövid lejáratúak és a. be
vételekből rövid időn belül teljes összegükben 
visszafizettetnek: ezek a függő, vagy lebegő 
A.-ok; vagy pedig hosszabb lejáratúak, u. n. 
állandósított A.-ok. Magyarország A.-a a habom 

kitörésekor 8,413 millió korona volt, 1929 
jan. 1. pedig 1,516 millió pengő, amihez 1924-
től 20 évi részletben fizetendő 200 millió 
aranykorona jóvátételi összeg járul. 

Államcímer, Magyarország kis és egyesitett 
címerének hivatalos leírását az 1896 jan. 12-i 
M. E. rend. (1896 R. T. I. 671.) tartalmazza. 
A kis címer : hasított pajzs, jobbról 8 vörös
ezüst pólya, balról vörös mezőben hármas zöld 
halmon álló nyílt arany koronából kiemelkedő 
kettős ezüst-kereszt. · A pajzs felett a Szt. 
Korona látható, címertartó : két angyal. 

Államcsíny, a forradalomnak egyik neme, 
amelyben az alkotmányt az uralkodónak smg-
fepetésszerü, alkotmányellenes cselekedete vál
toztatja me;;, 'tízt tette I. Napóleon, midőn első 
konzulból császárrá kiáltatta ki magát, példáját 
követte III. Napoleon is, midőn köztársasági el: 
nőkből császár lett. 

Államcsőd áll be abban az esetben, ha az állam 
fizetőképességének hiánya következtében az ál
lamadóssági viszonyból eredő kötelezettségének 
nem tesz eleget, akár a tőketartozás, akár a 
kamat fizetése tekintetében. Nyilt A.-ről be
szélünk, midőn az állam hitelezőivel szemben 
nyíltan megtagadja a fizetést; rejtettről, midőn 
az állam fizet ugyan, de csekélyebb belső 
értékű fizetőeszközzel : rosszabb ércpénzzel, vagy 
csak névleges értékű papírpénzzel. Az A. jele 
a devalváció is. 

Államellenes bűncselekmények azok, amelyek 
az állam külső biztonságát vagy belső békéjét, 
az állam területét és alkotmányos intézményeit 
sénik vagy veszélyeztetik. Ide tartoznak a. fel
ségsértés, a hűtlenség, a lázadás, a hatóság 
elleni erőszak, az izgatás, a pénzhamisítás 
(Btk. 126—174., 203—212 §§.), az "állami 
és társadalmi rend védelméről szóló 1921: 3. 
t.-c-ben meghatározott bűncselekmények és az 
u. i>. állameüeni kihágások (Kihág. Btk. 33—48. 
S8-1· , , , 

Államfogház. a szabadságvesztésbüntetésnek 
egyik neme, amelyet a Btk. egyes politikai jel
legű bűncselekmények és a párviadal büntetése
ként alkalmaz. Az A. egy naptól 15 évig ter
jedhet, mint nem megszégyenítő büntetés (cus
todia honesta) külön e célra szolgáló intézetben. 

Államháztartás, az állam gazdasági tevékeny
sége. A magángazdaságtól abban különbözik, 
fogy ne.n a kiadások igazodnak a bevételek
hez, hanem fordítva, az állam a szükséges ki
adásokhoz képest gondoskodik adók utján a 
bevételről. L. Állami költségvetés. 

Állami hiitosiíás, a biztositásnak az az alakja, 
amelyet maga az állami közigazgatás, vagy 
az állam által létesített vállalat (biztosítási 
üzem) folytat, továbbá minden olyan biztosítási 
ág is, melyben az állam részéről elrendelt 
biztosítási kényszer áll fenn (kötelező biztosítás). 
Főleg a szociális biztosítás terén játszik sze
repet, különösen a baleseti és betegségi, az 
aggkori, a munkanélküliségi és a gazdasági 
CFelédbiztositás terén. 

Állatni egyedáruság, az állam oly vállalko
zása, mellyel valamely árucikk termelését vagy 
forgalombahozatalát (vagy mindkettőt) maga 
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végzi, eltiltva ettől a tevékenységtől a magán
gazdaságot. Ilyen nálunk a dohány- és a só-
egyedáruság, a mesterséges édesítőszerek (szach-
eharin). 

Állami Iskolák azok, amelyeknek költségeit 
az állam fedezi. 

Állami jegyintézet, 1921 aug. i-től 1924 jun. 
24-ig működött, amig a Magyar Nemzeti Bank 
meg nem alakult. 

Állami kedvezmények-ben az állam valamely 
kezdő iparágat részesít annak fejlesztése érde
kében, amilyenek: adó-, vámmentesség és fuvar
díjkedvezmény. 

Állami költségvetés (budget), az állam bevé
teleinek és kiadásainak egy évre való előirány
zata. A költségvetési év nálunk március i-től 
február végéig tart. Nálunk az A. beosztása a 
következő : Kiadások : A) Rendes kiadások. B) 
Rendkívüli kiadások: a) átmeneti kiadások, b) 
beruházások. Bevételek: A) Rendes bevételek. 
B) Rendkívüli bevételek. 1928/9 évi A. bevé
tele 1,360,261,000, kiadása 1,357,804,000 pengő. 

Állami közutak, állami pénzen épített és fönn
tartott utak. Ezek hossza a háboruelőtti Ma
gyarországon 10,400 km volt, ma 4160. 

Állami számvevőszék, oly állami hivatal, 
amely az államvagyonnak és az államháztartás
nak kezelését ellenőrzi. A m. kir. A.-et az 
1870: 18. t.-c. állította fel és az 1880: 66. t.-c. 
újból szervezte. Elnöke a miniszterekkel áll egy 
rangban és az országgyűlésnek felel. 

Aliamjegy, olyan papírpénz, amelyet a kor
mány bocsát ki a törvényhozástól nyert fel
hatalmazás alapján. A bankjeggyel szemben 
való különbözősége abban áll, hogy a bankjegy 
a kivert ércpénz egy bizonyos részösszegére szól 
és a kibocsátó által a valutaérc ellenében bár
mikor beváltatik (hacsak a bank ebbeli kötele
zettsége alól az állam részéről rendkívüli idők
ben felmentést nem nyer). 

Allamosiíás, magánüzemek vagy közintézmé
nyek állami tulajdonba vagy kezelésbe való 
átvétele. Nálunk nagyfontosságú A. volt a vas
utak és az iskolák nagy részéé. Évtizedek 
óta vitatott kérdés a közigazgatás A.-a. 

Állampolgárság, az államhoz való tartozás, 
amely ugy az állam iránti meghatározott köte
lességek teljesítésével, mint az A.-ból szár
mazó jogokkal jár. A magyar A. a honossági 
törvény (1879: 50. t.-c.) szerint leszármazás, 
törvényeMtés, házasság és honosítás utján sze
rezhető meg. Megszünhetik az Α.: nem magyar 
állampolgártól származó törvénytelen születésű 
egyén törvényesítése, idegen állampolgárhoz tör
tént iérjhezmenetel, tízévi szakadatlan távollét, 
vagy az állam kötelékéből történt elbocsátás 
által. Módosultak és kiegészültek az A.-ra vo
natkozó rendelkezések a trianoni békeszerződés 
(1921:33. t.-c.) 61—66 §§.-ban. (L. Opció.) 

AHamregények, 1. Utópiák. 
Államrendőrség, a közrend fenntartására szol

gáló állami közigazgatási hivatali szervezet. 
Nálunk az A. szervezése az 1872:36. t.-c.-ben 
történt, amelyet a Budapest-fővárosi rendőrség
ről szóló 1881:21. t.-c. részleteiben valósított 
meg. Az A« közvetlenül a belügyminiszter alá 
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ran rendelve, élén az országos főkapitány áll, 
személyzete tiszti személyzetből, legénységből 
(gyalog- és lovasrendőrök) és a detektivtestü-
letből áll. 

Államszerződés, oly megegyezésen alapuló 
megállapodás, amely államoknak vagy állam
szövetségeknek nemzetközi jogviszonyait szabá
lyozza. 

Államszocializmus, tulajdonképpen az az elmé
let, hogy mindazokat az átalakításokat, amelyek 
a szocializmust megvalósítják, az állam kezde
ményezze. Bővebb értelemben A.-nak nevezik 
általában azt a gazdasági politikát, amely a 
lakosság nagy többségének érdekeit érintő gaz
dasági tevékenységet ezeknek az érdekeknek fi
gyelembevételével az állam hatáskörébe vonja. 
Ilyen pl. a munkaközvetítés, a biztosítás külön
féle ágai, a vasutak, a bányák stb. állami 
kezelésbe való átvétele. 

Államtitkár, a minisztériumoknak a miniszter 
után legmagasabb rángu tisztviselője, ennek ugy 
igazgatási, mint országgyűlési teendőiben helyet
tese. Az A.-i állás a III. fizetési osztályba 
tartozik. 

Államtudományok, az állami életet vizsgáló tu
dományok összessége. Ide tartoznak a jogtudo
mányok közül a nemzetközi jog, az alkotmány
jog, a közigazgatási és a pénzügyi jog; az 
elméleti tudományok közül a po.itika, amely két 
főrészre tagozódik, u. m. alkotmánytanra és 
közigazgatástanra, továbbá az államháztartás- v. 
pénzügytan. 

Államügyész, az igazságszolgáltatásban, külö
nösen pedig a bűnvádi eljárásban a közérdek 
védelmére rendelt közhivatalnok. Nálunk az 
A.-ség mint kir. ügyészség ismeretes, amelyet 
az 1871:33. t.-c. szervezett. 

Államvasutak, az állami tulajdonban lévő vas
utak. Az angolszász államok k-ivételével a leg
több államban vannak A. Nálunk 1913-ban az 
A. hossza 8205 km volt, ma 2915 km. Az 
állami kezelésben levő vasutak hossza 1913-ban 
10.208 km volt, ma 4200 km. 

Államvizsga, a jogi vizsgálatok egy neme, 
amely a jogi tanfolyam befejezése után, az 
egyetemek és a jogakadémiák mellett szervezett 
A.-bizottságok előtt tehető le. Megkülönböztetünk 
államtudományi és jogtudományi A.-t. 

Állatállomány. Magyarország A.-a 1929-ben: 
juh 1,573,180, kecske 23,793, tó 892,131, 
öszvér 1,386, sertés 2,582,255, szamár 4,485, 
szarvasmarha 1,819,354. 

AUateposz, hosszabb költői elbeszélés- állat-
szereplőkkel, többnyire rejtett szatíra. 

AHatföldrajz, az állattannak az az ága, mely 
az állatfajoknak a Föld felületén való eloszlását 
kutatja. 

Állati elektromosság. Állati szövetek, főleg 
idegek, egymással vagy fémekkel érintkezve 
elektromos áramot termelnek. Egyes halaknak 
külön elektromos szervük van, amelynek áramát 
védekezésül használják. 

Állati mágnesség, I. Mesmerizmus. 
Állati meleg. Az állati testben végbemenő 

anyagcsere (oxidáció) melegtermeléssel jár. A 
magasabbrendü állatoknál ez a melegfejlődés 
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egyenletes (melegvérüek), az alsóbbrendtieknél 
nagyobb mértékben függ a környezetüktől (vál
tozó hőmérsékletűek v. hidegvérüek). 

Állatkert, olyan bekerített hely, ahol külön-
böző éghajlatok alatt élő állatokat ismeretter
jesztés vagy tudományos kutatások céljaira fog
ságban tartanak. Legrégibb äschönbrunni (1752). 
Az 1912-ben megnyílt oudapesti A. egyike a 
legmodernebbeknek Európában. 

Állatmesék, állatokat Szerepeltcté apró mesék 
mindig· oktató céllal. 

Allatok, azok az élő lények, amelyek önálló 
mozgásra képesek, szerves anyagokkal táplál
koznak, oxigént lélegzenek. A 7 fő állatkör a 
következő: 1. egysejtűek; 2. bélnélküliek ; 3. 
tüskebőrüek; 4. férgek; 5. ízeltlábúak; 6. 
lágytestüek ; 7. gerincesek. 

Állatorvosi Főiskola, 1782-ben állította föl 
Pesten II. József császár, 1890-ben akadémia, 
1899-ben egyetemi rangú főiskola lett, 1906 
óta dcktorrá avatás jogával. Felvétel érettségi 
bizonyítvánnyal, tanfolyam 4 éves. 

Allatöv. Az égbolnak azt a kb. tS" széles
ségű övét, aine'yben a Nap, Hold és a nagyobb 
bolygók mozognak, már a régi csillagászok 12 
részre osztották be s egyes részeit többnyire 
állatnevekkel jelölték meg. Ezek: kos, bika, 
ikrek, rák, oroszlán, szűz, mérleg, skorpió, 
nyilas, bak, vízöntő, halak. 

Állattan, az állatok leírásával és osztályo
zásával foglalkozó tudomány. Különféle ágai: 
alaktan (morfológia), bonctan (anatómia), élet
tan (fiziológia), egyéni fejlődéstan (ontogénia), 
törzsfejlődéstan (filogénia), ősállat an (paleo-
zoológia) stb. 

AIla't:nyészt;s. Egyik legrégibb emberi foglal
kozás a hasznos háziállatok gondozása és sza
porítása. Az okszerű A. főfeladata a megfelelő 
fajta kiválogatása és tenyészállatul való föl
használása. Legtöbb müveit országban az ál
lam gondoskodik az A.-ről, főként tenyészállatok 
nevelése által. 

Állatvédelem, az állatok kínzásának állami 
vagy társadalmi megakadályozása. Az első állat
védő egyesületet nálunk 1845-ben Balogh Pál, 
a másodikat 1882-ben Herman Ottó alapította. 

Alld:u sch mozgalom, német nacionalista irány, 
célja a németeknek egy államban való egyesí
tése, vagy legalább is a külföldön élő németek 
nemzeti öntudatának fönntartása. 

Allé (franc.) a. m. fasor, fasoros ut. 
Alleghany, középmagas hegység az É-ameri-

kai Unió K-i részén. Az Atlanti-óceán közelé
ben, a parttal majdnem párhuzamosan hálád 
kb. 2000 km hosszúságban. Legmagasabb 
csúcsa a Black Dome, 2040 m. A. gazdag 
ásványos kincsekben: szén, vas, petróleum stb. 

Allegória (lat.) a. m. jelképesités, kül. gon
dolatnak, eszmének művészi v. költői meg
személyesítése. 

Allegri, Correggio festő (1, o.) családneve. 
Allegro (ol.), zenében: gyorsan, vidáman. 

Allegretto: kissé mérsékeltebb tempóban. 
Aflenby, Edmond, * 1861-ben, angol tábor

nagy, a világháborúban a palesztinai hadjáratot 
vezette, 1919—25 Egyiptom főkormányzója. 
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Allegória (Michelangelo: Az éj) 

Allenstcln, keletporosz iparváros, 30.000 1. 
Allentown, ipari város az É-amerikai E. 

Ali. Pennsylvania államában. 74.000 1. 
Aller, a Weser jobboldali mellékfolyója. 
Allergia (gör.), a szervezet megváltozott re

akcióképessége idegen anyagok, főként bakté
rium-mérgek i;mételt alkalmazására. 

Alliance (franc.) a. m. szövetség. 
Alliance Israelite Universelle, nemzetközi egye

sület zsidó érdekek védelmére; 1860-ban Paris
ban alakult. 

Alligátor, D- és K-Amerikában és Kínában 
élő krokodilusfaj. 

Alligátor 

Alliterácló (lat.) a. m. betürim, a szavak 
kezdőhangjainak összecsengése a versben. Az; 
őüí ritmus fontos eleme volt. 

Állítmány, a mondat kimondó, á'litó részér 
Állkapocs, gerinceseknél két arecsont, ame

lyekben a fogak vannak elhelyezve. A felső A. 
mozdulatlan, az alsó A. mozgathatóan izül 
a halántékcsonttal. 

Allmende, a községi határnak közös haszná
latra szánt része, anîînt az Svájcban és Dél* 
németországban ma is fönnáll. 

Allobrogok, kelta törzs, a Rhone és Isère 
közt. 

Állócsillagok, naprendszerünktől nagyon távol 
eső égitestek, amelyeknek helyváltoztatása az ég
bolton olyan csekély, hogy csak hosszú meg
figyeléssel mutatható ki. Mai tudásunk szerint 
az A. ugyanolyan, de tömegükben sokszorosan 
nagyobb napok, mint a mi Napunk s körülöttük 
is valószínűleg {egyik-másiknál kimutathatólag) 
bolygók keringenek. A legközelebbi is több 
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Állkapocs: I. Csimpánz, II. Piltdown-i ős
ember, III. Heidelberg-1 ősember, IV. Mai 

európai ember 

fényévnyi (1. ο.) távolságra van tőlünk, i— 20-ig 
; zámozott nagyságrendekbe osztják őket fény
erősségük szerint. 

Allodium (középkori lat.), szabad földbirtok, 
amely fölött tulajdonosa korlátlanul rendelkez-
lie.ett. Ellentéte a feudum, a hűbéri birtok. 

Allô hullám, 1. Hullám. 
Allokució (lat.) a. in. nyilvános szózat, ünnepi 

be zéd, kül. a pápa nyilatkozata a biborno-
kokhoz. 

Allonge (franc), 1. iratmeghosszabbitás, ame
lyet kül. váltónál további nyilatkozatok följegy
zésére ragasztanak az eredeti okirathoz. — 2. 
Paróka. 

Allons (franc.) a. m. menjünk! A. enfants 
ele la patrie, a Marseillaise első sora. 

Allopatia (gör.), oly gyógyszerek használatá
nak módszere, amelyek a betegséggel ellentétes 
)ia:ást idéznek e!ő. Ellentéte homeopátia (!. o.). 

Allotria (gör.) a. m. a dologra nem tartozó; 
tréfa. 

Allotrópia (gör.), némely testeknek az a sajá
tossága, hogy különféle állapotban fordulnak elő 
(a. szén mint faszén, grafit és gyémánt). 

All right (ang.) a. m. minden rendben van. 
Allure (franc.) a. m. járás (a lónál); visel

kedés. 
Alluvium (lat.) a. m. áradmány, minden olyan 

geológiai képződmény neve, amely a Föld je
lenkorában iszaplerakódás, tőzeg, korallok stb. 
által keletkezett. 

'. Alm (német) a. ta. havasi legel«. 

Λ-t 

Alma, kis folyó a Krim-félszigeten, ahol 
1854 szept. 20. a krimi háborúban az angolok 
és franciák megverték Mencsikov tábornokot. 

Almaden, spanyol város' a Sierra Moréna 
hegységben. Higanybányák. 8ÓDO 1. 

Almafa, a mérsékelt égöv alatt mindenütt 
elterjedt gyümölcsfa, amelynek ma többszáz 
változata ismeretes. 

Alma mater (lat.)' a. m. táplá'ó anya, az 
egyetemek régi latin elnevezése. 

Almamellék kisk., Somogy ναι., szigetvari 
j . , 1301 1.,' vásut, távíró, postv. 

Almanach (arab), eredetileg ajándék, "majd 
csillagászati naptár, végül mai érfé'emben év: 

könyv, többnyire irodalmi tartalommal. 
Almanzor, az Abbaszida- házból való kalifa 

(754—75-ig uralkodott), ö alapította Bagdad 
városát. 

Almásháza kisk., Zala vm., zálaszentgróti j . , 
193 1., up. és ut. Nagykapornak. 

Almást, I. Balogh Tihamér. 
Almást Antal, ' kúriai biró, * 1873. Egyet ny. 

rk. tanár^/ 
Almásfüzitő, Komárom vm,, vasúti csomó^ 

pont. 
Almáskamarás nagyk., Arad vm., elekí j . , 

2400 1., távíró, po:ti, t lefon. 
Almáskeresz'.ur kisk., Somogy vm., szigetvári 

j . , 571 1., up. Mozsgó, ut. Mozsgó-Szulimán. 
Almássy 1. Dénes gróf, * 1863, a felsőház 

tagja. — 2. Denise grórnő, * i8<;o. Látogatóban' 
volt Tisza István gróféknál T. meggyilkolása 
alkalmából. Ö is megsebesült s à pör egyik' 
főmagánvádlója volt. -— 3. György, vasm.-i 
földbirtokos, ázsiai utazó. Főműve: Vándor-
utam Ázsia szivébe (1903). — 4. Imra gróf, 
(186S—1929), ny. főisp. fels'ih. tag.— 5. Lászlí, 
* 186 ) , munkapárti képviselő, kommün alatt 
túsz, 1922-ben egységespárti képvisalő a.pomázi 
kerületben, a párt ügyvezető elnöke. ' — 6. 
Pál (1818—1882), az 1848/49. orsz. gy. elnöke. 
1849 ápr. 14-én a Ház határozata alapján ő 
mondta ki Magyarország függetlenségét. — 7. 
Sándor, * 1874, Bihar és Szolnok vm. fő
ispánja. 

Alma-Tadema, Laurens (1836—1912Ί, német
alföldi történelmi festő, Angliában élt. 

Almeida, Francisco, az első portugál indiai 
alkirály (1505), a kafferek ölték meg (1.510). 

Álmos, 1. (819—895), Árpád apja, aki a 
költöző magyarokat vehette. Valószínűleg az 
eíelközi pusztulás idején fejezte be életét. — 2. 
(1075—1129), herceg, I. Géza másodszülött fia, 
akit ismételt lázadásai mia'.t bátyja, Kálmán 
király, fiával (Béla, későbbi II. vagy Vak 
Béla) együtt megvakittatott. A. fogságából 
megszökött Görögországba és ott halt meg. 

Almosd nagyk., Bihar vm., székelyhídi j . , 223S 
1., telefon, posta, táviró. 

Aloé, különféle, főként D.-afrikai cserjék és 
íák a liliomfélék családjából. Több fajának be 
száradt nedve erős hashajtó. 

Alom, a lélek alvás alatti működése, az 
eszméknek gyakran összefüggésnélküli társu
lása alvás közben. L. még Alvás. 

Álomfejtés, ΛΖ álom magyarázása. Az áium-
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fejfők egykor nagy szerepet játszottak, mint 
József és Dániel a bibliában. Λ sámán mester
ségesen elaltatja magát, hogy az isteneket meg
kérdezhesse. Az A.-t tartalmazó álmoskönyvek 
vásárokon még ma is keresettek. Nagy szerep 
jut az A.-nek a freudizmusban (1. o.). 

Alomkör, légycsípés utján terjedő súlyos fer
tőző betegség a trópusokon. Okozója a 
Trypanosoma gambiense. Salvarsannal gyó
gyítják. 

Alpaka, i. Délamerikában élő lámafaj, finom 
gyapjút ad. 2. Réz, cink és nikkel ezüstfehér 
fémet szolgáltató Ötvözete. Főleg evőeszközöket, 
tálcákat stb. készi:enek belőle. 

Aípár nagyk., Pest vra., kiskunfélegyházi j . , 
4057 J. vasút, távíró, posta. 
, Alpár t. Gitta, * 1903, operaénekesnő. A bér
i ü l operaház tagja. — 2. Ignác (1855—1928), 
építész. Tőle való a millenniumi történelmi 
főcsoport épülettömege, a tőzsde, az Anker, 
av. Osztrák-Magyar Bank pa'oiája s.b. 

AI pari (olasz) a. ni. névértéken (érték
papírok árfolyamánál), egyenlő magasságon. 
. Alperes, polgári perben a peres felek 

egyike, akivel szemben a másik fél . (felpe
res) jogvédelmet keres. 

Alpesi kürt, fenyőháncsból csavart, hosszú 
fatrombita. Havasi pásztorok hangszere. 

Alpini (olasz) a. m. alpesiek, az olasz va
dászcsapatok neve. 

Alpinizmus, r. turisztika, hegymászás, mint 
sport. — 2. Hegymászóknál nagy magasság
ban a ritka levegő káros hatása alatt föllépő 
betegség. 

Alpok, Európa legmagasabb és legszélesebb 
hegysége. Hossza 120 km., szélessége 100— 
200 km., legmagasabb pontja (Mont Blanc) 
4810 ni. Középső övét kristályos kőzetek al
kotják; ezt Ê-on és D-en egy-egy mészkő
szegély kiséri. Az A. igen tagolt hegység, 
hosszában és kivált keresztben számos ut és 
vasút szeli át. Nevezetesebbek az Inn-Arl-
berg, a Dráva-völgyi és a Furka (Rajna-
Rhóne) vasutak hosszában; a Semmering, 
Tanom, Brenner, St. Cotthard, Símplon, 
Mont Cenis keresztben. Λζ Α. igen szegé
nyek ásványos kincsekben, de annál gazda
gabbak lermészeti szépségekben. A több mint 
to millió lóerőt képviselő vízi energiák ki
használása csak pár évtized előtt kezdődött. 
A vizierők egyharmada ma már villamos 
árammá van alakítva. 

Alsa;e, Elszász francia neve; A.-Lorraine 
Elszász-l.otharingia francia neve. 

Alsóábrány kisk., Borsod vm., mezőkövesdi 
j . , 574 I., távíró, posta, telefon. 

Alsó-Ausztria, az Osztrák Köztársaság tar
tománya. Területe 20.000 km3, 1,480.00 Ι. Λ 
tartomány tengelye, a Duna. D-i teiet az Al
pok nyúlványai ágazzak be, fi-i fele domb
vidék. A Duna völgyét jól müviit termékeny 
szántóföldek, a hegyek lejtőit dus erdők bo
rítják. A legmagasabb csúcs : a Sehneebcrg 
(2075 in) is alig emelkedik az evdőhatár 
fölé. Folyói: a Duna, Morva, Thaya, Enns, 
Lajta, Krems. Termékei·, gabona, bor, gyü

mölcs, vas és szén. Terméketlen terület alig 
van, ele a mezőgazdaság saját szükségletét 
sem tudja fedezni. 

Als ob (nem.) a. m. mintha. Az A. filo
zófiája (Hans Vaihinger) abban áll, hogy a 
megismerés alapfogalmai csak föltevések, fik
ciók, amelyek segítségével a valóságot jobban 
foghatjuk föl. 

Álsóbagod kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
410 1., vasút, posta, u. t. Zalaegerszeg. 

Alsóberecki kisk., Zemplén vm., sátoralja
újhelyi j . , 595 1., posta, távíró. . 

Alsóberkifaíu kisk., Vas vm., körmendi j . , 
ji2 1. 1924. Körmendbe kebelezték be. 

Aisócéce k'sk., Abauj-Torna vm., abauj-
szántói j . , 259 1., ut. és up. Vizsoly. 

Alsócsaiár kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 
2S8 !.. u. t. Torony, u. p. Németkeresztes. 

Alsôciabas nagyk., Pest vm., alsódabasi j . , 
2557 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Alsódobsza kisk., Zemplén vm., szerencsi ;., 
633 1., u. t. Pálháza, u. p. Ujcsanálos. 

Alsódörgicse kisk., Zala vm., balatonfüredi 
3., 390 1., vasút, posta. 

Alsíegerszeg kisk., Baranya vm., szentlőrinci 
j . , 252 1., w. t. Baksa, u. p. Vajszló. 

Alsó-Fehér vm. 3646 km3, 221.618 1. Ro
mániáé. 

Alsófiigöd kisk., Abauj-Torna vm., encsi j . , 
281 1., 11. t. és u. p. Forró-Encs. 

Alsógagy k'sk., Abauj-Torna vm., encsi j . , 
318 1., u. t. Gngyvendégi, u. p. Felsőgagy. 

Alsógal'.a nagyk., Komárom vm., tatai j . , 1338 
!.. u. t. és u. p. Tatabánya. 

Alsógöd k'sk., Pest vm., váci j , 965 I., 
hajóáll., vasút, u. t. és u. p. Szöd. 

Atsőgörzsöny kisk., Veszprém vm., pápai j . , 
372 1., u. t. és u. p. Marealtő. 

Alsóhangony kisk., Gömör- és Kishont vm., 
feledi j . , 773 l,. u. t. Ozd, u. p. Felső-
hangony. 

Alsóház, 1. Képviselőház. 
Alsóiszkáz kisk., Veszprém vm., devecseri j . , 

239 1., u. t. Tüskevár, u. p. Középiszkáz. 
Alsójózsa kisk., Hajdú vm., hajdúböször

ményi j . , 1232 1., u. t. és ít. p. Felső-
józsa. 

Alsók kisk., Somogy vm., csurgói ) . , 712 1., 
ΑΙ. p. és u. t. Csurgó. 

Alsókázsmárk kisk., Abauj-Torna vm.. szik
szói j . , 299 1.,* u. t. Halmaj, u. p. Léh. 

Alsókéked kisk., Abauj-Torna vm., gönci j . , 
1325 1., u. t. és u. p. Abaujvár. 

Alsóméra kisk., Abauj-Torna vm., encsi j . , 
463 1., u. t. Forró-Encs, u. p. Felsőméra. 

Alsómester! kisk., Vas vm., celldömölki j . , 
345 1., u. t. és u. p. Celldömölk. 

Alsómocsolád kisk., Baranya vm., hegyháti 
j . , 790 I., posta 11. t. Mágocs. 

Alsónána nagyk., Tolna vm., központi j . , 
1456 1., vasút, 11. t. Sárpilis-Oberek, u. p. 
Várdomb. 

Alsőnémedi nagyk., Pest vm., alsódabasi j . , 
4706 1., telefon, posta. 

Alsónovaj kisk., Abauj-Torna vm., encsi j . , 
414 i., u. t. Garadna u. p. Felsőnovaj. 
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Alsónyék nagyk., Tolna ναι., központi j . , 
1286 1., vasút, posta, u. t. Bátaszék. 

Alsőoszkó kisk., Vas vm., vasvári y, 506 1., 
vasút, u. t. Oszkó, u. p. Felsőoszkó. 

Alsóörs kisk., Zala vm., balatonfüredi j . , 
605 1., vasút, táviró, posta. 

Alsópáhok kisk., Zala vm., keszthelyi j . , 
1151 1., posta, u. t. Hévizszentandrás. 

Alsópatv kisk., Vas vm., sárvári j . , 703 1., 
u. t. Sárvár, u. p. Felsőpaty. 

Alsőpetény kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 
927 1., távbeszélő, posta. 

Alsőrajk kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 
652 1., vasút, u. t. és u. p. Felsőrajk. 

AlsCregmec kisk., Zemplén vm., sátoraljaúj
helyi j . , 464 1., u. t. es u. p. Mikóháza. 

Alsórönök, kisk., Vas vm., szentgotthárdi 
j . , 740 1., vasút, posta, u. t. Katót. 

Alsóság kisk., Vas vm., celldömölki j . , 3137 
)., posta, u. t. Celldömölk. 

Alsósáp kisk., Nógrád vm., nógrádi )'., 509 
1., u. t. Gaígagufa, u. p. Fe'sósáp. 

Alsósegesd kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 
ic68 1., vasút, u. t. Felsősegesd. 

Alsószakony kisk., Sopron vm., csepregi j . , 
521 1., u. t. Csepreg, u. p. Felsőszakony. 

Alsószeleste kisk., Vas vm., sárvári j . , 553 
1., vasút, táviró, posta. 

Alsószemenye kisk., Zala vm., letenyei j . , 
385 1., u. t. Letenye, u.. p. Felsőszemenye. 

Alsószend kisk., Abauj-Torna vm., encsi j . , 
272 1., u. t. Garadna, u. p. Felsőméra. 

Alsószenterzsébet kisk., Zala vm., alsólend-
vai j . , 323 1., u. t. Zalabaksa, u. p. Csesz-
treg. 

Alsószentiván nagyk., Fejér vm., sárbogárdi 
j . , 816 1., u. t. Cece, u. p. Alap. 

Alsószentmárton kisk., Baranya vm., siklósi 
)·> 933 !·> u · t. Siklós, u. p. Egyházasharaszti. 

AlsóSzlIvágy kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 
311 1., u. t. és u. p. Acsád. 

Alsószölnök kisk., Vas vm., szentgotthárdi j . , 
710 1., u. t. Szentgotthárd, posta. 

Alsószuha kisk., Gömör és Kishont vm., 
putnoki j . , 649 1., u. t. Ragály, u. p. Ke
leméi·. 

Alsó tábla, az 1848 előtti törvényhozás 
alsóháza. 

Alsótelekes kisk., Borsod vm., edclényi j . , 
312 1., u. p. Rudabánya, ^1. t. Szendrő. 

Alsótold kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 404 
L, u. t. Ecseg, u. p. Cserhátszentiván. 

Alsóujlak kisk., Vas vm., vasvári j . , 1155 
1., u. t. Oszkó, u. p. Kám. 

Alsóvadász nagyk., Abauj-Torna vm., szik
szói j . , 1691 1., u. t. Bácska, posta, telefon. 

Alsóvámos kisk., Győr vm., tósziget-csiliz-
közi j . , 689 1., u. t. Bácsa, posta. 

Alsózsid kisk., Zala vm., keszthelyi j . , 859 
1., u. t. Lesencetomaj, u. p. Felsőzsid. 

Alsózsolca nagyk., Borsod vm., miskolci j . , 
2031 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Alster, az Élbe mellékfolyója, 52 km., tor
kolata Hamburgnál. 

Alszeghy 1. Irma, * 1865-ben, a bp. Nem
zeti Színház örökös tagja. Különösen klasz-

szikus darabokban voltak sikerei. — 2. Kál
mán (1852—1927), az Operaház főrendezője, 1909 
óta örökös tagja. — 3. Zsolt, * 1888., főgimn. 
tanár, esztétikai és irodalomtört. iró. 

Alszopor kisk., Sopron vm., csepregi j . , 
243 1., u. t. Lövő, 11. p. Ujkér. 

Alt (olasz) a. m. magas; női vagy gyer
mekhangok között a mélyebb, az a-tól, eset-
le"· f-től f"-ig terjedhet. 

Alt, 1. Jacob (1789—1872), osztrák festő és 
litográfus. Bejárta Magyarországot is, számos 
vdros- és tájképet festett és rajzolt. — 2. 
Rudolf (1812—1905), bécsi festő, az aquarell 
mestere. Számos képet alkotott hazánkról és 
Test-Budáról. 

Altáji hegység, magas hegység Szibéria és 
Mongolország határán. A Bjelucha-rsucs 4540 
m. magas. Belőle ered az Ob és az Irtis. 
Arany- és ezüstbányáit az oroszok müvelik. 

Altáji nyelvek, az ural-altáji nyelvtörzs 
nek egyik ága; ide tartoznak a török, mon
gol és ' tunguz nyelvek; némelyek ide számít
ják a japán nyelvet is. 

Altalános Fogyasztási Szövetkezet, a budapesti 
és körnvéki munkásság fogyasztószövetkezete 
(Budapest, VII., Rákóczi-ut 42). 

Altalános sztrájk, 1. Sztrájk. 
Altalános Választójog, 1. Választójog. 
Altay Margit, * 1884, ifjúsági irónő. 
Altdorfer, Albrecht (1480—1538), festő, met

sző és építész, Dürer követője. 
Altenberg, Peter (eredeti nevén: Richard 

Engländer, 1859—1919), osztrák iró. 
Altenburger Gyula * 1866., közgazdász, so

káig működött a biztosítási pályán. 
Alteráció (lat.) a. m. izgatottság, bosszan

kodás. 
Altérai (lat.) a. m. bánt, zavar. 
Alter ego (lat.) a. m. a másik én, hason

más, meghitt jóbarát. Spanyol diplomáciai 
nyelvben a király teljhatalmú helyettese. 

Alternál (lat.) a. m. váltakozik. 
Alternatíva (lat.) a. m. helyzet, amelyben 

választani kell; vagy-vagy. 
Altesse (franc.) a. m. fenség (címzés). 
Altmühl, a Duna baloldali mellékfolyója Ba

jorországban, hossza 164 km. 
Altona, kikötőváros az Elbe folyó mellett. 

185.000 1. összeépült Hamburggal. 
Altorjay Sándor, * 1887, ügyvéd, jogta

nár az egri érseki jogakadémián. 
Altruizmus (lat.) a. m. önzetlenség, má

sokért való önfeláldozó élet. Ellentéte az 
egoizmus. 

Altvater, a Szudéták legmagasabb csúcsa, 
1498 m. 

Alumínium, ezüstfehér könnyű fém. Fajs. : 
2.58, 700—760 fok között olvad, lassan le
hűtve kristályos felületet kap. Legfontosabb 
érce a bauxit és a kriolit. Víz és szer
ves savak nem támadják meg, sói nem mér-
gezőek, ezért edényeket és orvosi eszközöket 
is készítenek belőle. Használják könnyűsége 
miatt léghajók és repülőgépek építésénél is. 

Alumnus (lat.) a. m. növendék, diák. 
Alvás, az ébrenléttel ellentétes tudatnélküli-
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«ég álbpota, amikor a szervezet pihen ég 
a fáradtságot okozó anyagok fölszivódnak. 
Felnőttek A.-szükséglete 6—8 óra, gyerme
keké 10—12. 

Alveolus (lat) a. m. üreg; fogüreg a* 
állkapocsban; tüdőhólyagcsa. 

Alvinczi Péter (1570—1634), református 
prédikátor és iró, Pázmány Péter ellenfele. 

Alvinczy József báró, (1735—1810), tábor-
nagy. Ö szervezte meg a magyar nemesi 
felkelést. Nevét az az anekdota tartotta fönn, 
hogy egy kakas nélküli pisztollyal fölszerelt 
inszurgens hozzávitte pisztolyát, e szavakkal: 
»Kend-e az az Alvinczy? Ha igen, hát süsse 
ezt el.« 

Amadé László báró (1703—1764), lírikus, sze
relmi és vitézi dalok költője. 

Amadeo, Giovanni Antonio (1447—1522), ki
váló lombardiai építész és szobrász. 

Amadis de Gaula, elterjedt óportugál lo-
%'sgregény a J J . sz. végéről, A. francia ki
rályfi szerelmi története. 

Amalekiták, Ézsautól származó arab törzs, 
Kánaán déli részén, amelyet Dávid király 
győzött le. 

Amalfi, kikötővároska Nápoly közelében, a 
Tyrrheni-tenger mellett, 6000 1. 

Amalgám (arab), más néven: foncsor, hi
ganynak és valamilyen fémnek az ötvözete. Az 
ón A.-ját tükrök hátsó felületének bevonására, 
a lágy, de később megkeményedő ezüst- és 
réz-amalgámot fogtömésre használják. 

Amália Anna (1739—1805), szászweiman 
hercegnő, Károly Ágost herceg gyámja, pár
tolta udvarában a német klasszikus költőket, 
Wielandot, Goethét, Herdert. 

Aman, Johann (1765—1834), osztrák udvaH 
építész, aki elkészítette 1805-ben a pesti némçt 
színház és a budai gr. Sándor- (mai minisz
terelnöki) palota terveit. 

Amanuensis (lat.), a. m. famulus, tudomá
nyos segédmunkás. 

Aman-ÜIiah, * 1892, Kabul emirje és 192Ç. 
Afganisztán királya. 1928. beutazta Európát, 
visszatértekor reformjai miatt fölkelés támadt, 
1929 jan. A. kénytelen volt országát el
hagyni és azóta· Európában él. 

Amarantfa, Délamerikában terem; fája ér
tékes. 

Amarilliszek, kedvelt hagymás dísznövények. 
Amati, hires hegedükészitő család Cremc>-

nában, a 16. és 17. sz.-ban. 
Amatőr (franc.) a. m. műkedvelő, aki kedv

telésből, nem hivatásból foglalkozik valamivel. 
Így van A.-festő, A.-gyüjtő, A.-színész sth. 
A. az a sportember, aki kedvtelésből spoi·. 
tol s nem lát semmiféle anyagi hasznot a 
versenyzésből. 

Amatőr-kiadás, könyvek nagyon finoman ki-
állított kiadása, többnyire számozott példá
nyokban. 

Amazis, két egyiptomi király: I. A. (1684 
—59 Kr. e. uraik.), elűzte a hikszoszokat. 

.II. A. (570—526 Kr. e.), Polykrates barátja. 
Amazon, folyó, a földkerekség legbővebb 

vizű folyója. Az Andokban ered, végigfolyik 
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Brazília északi részén. Az Atlanti-óceánba 
ömlik. Jórésze tengeri hajókkal járható. 

Amazonok; a görög monda szerint lovon 
küzdő harcias nők. 

Ambíció (lat) a. m. becsvágy. 
Ambivalencia (lat.) a. m. kettősség, ugyan· 

arra a dologra irányuló ellentétes érzelmek, 
pl. ugyanannak szeretete és gyűlölete. Míg 
normális éber állapotban a két ambivalens 
irány egymással össze tud egy egységgé ol
vadni, addig az álomban, a neurózisokban, az 
elmebajokban sokkal nyíltabban jelentkezik. 

Ambo (lat.), két szám kombinációja, kül. 
lottójátékban. 

Amboina, a Molukki szigetek egyike, tooo 
km2, 243.000 I., a hollandoké. 

Ambra, a nagyszájú bálna egyik mirigyének 
viaszszerü váladéka. Régebben orvosság, ma 
illatszer. 

Ambras, falu 2000 1. és várkastély Inns
bruck mellett, hires fegyver- és mügyüjte· 
ménnyel, mely 1806 óta Bécsben van. 

Ambrosíana (Szt. Ambrus-könyvtár), Fede
rico Borromeo érsek alapította Milanóban 1602., 
egyebek közt 8000 becses kézirattal. 

Ambrozfalva nk., Csanád vm., nagylaki j . , 
1055 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Ambrózia, a görög monda szerint az iste
nek eledele. 

Ambrozovics Dezső, (1864—1919), a Kép
zőművészeti Társulat titkára, kritikus, sokat 
fordított oroszból. 

Ambrozy 1. Béla br. (1839—1911), orsz. gy. 
képv., a méhészet egyik legkiválóbb fejlesz
tője. Főműve: A men (1914, 3. kiad.). — 
2. Gyula gr. * 1872, koronaőr, a felsőház 
tagja, megírta a Szent Korona történetét. — 
3. Lajos gr. * 1868., rk. követ és megha
talmazott miniszter, 1925. bécsi magyar kö
vet. 

Ambrus, szt. (340—397), egyházatya, mila
nói érsek, kiváló teológus és zeneszerző (Te 
Deum laudamus). 

Ambrus Zoltán, * 1861, iró és kritikus; 
1917—22 közt a Nemzeti Színház igazgatója. 
Munkái: Midás király, Giroflé és Girofía, 
Szeptember, Ninive pusztulása, Pókháló kis
asszony, Hajótöröttek, Berzsenyi báró. 

Ambulancia (lat.) a. m. mozgó kötözőhely. 
Ambuláns (lat.) a. m. járkáló. 
Ambulatorium (lat.), rendelőhely bejáró be

tegek kezelésére. 
Amelioráció (lat.) a. m. javítás, kül. talaj

javítás. 
Amen (héber) a. m. ugy legyen. A ker. 

liturgiában leforditatlan formában használják. 
Amendola, Giovanni, * 1882, olasz politi

kus, a Mussolini-kormány ellen az alkotmá
nyos liberális párt feje. 

Amenhofep, III., egyiptomi fáraó Kr. e. 
15. sz.-ban, a Memnon-kolosszusok építtetője. 

Amerigo Vespucci (1451—1512), firenzei 
születésű tengerész, több utat tett 1499 után 
Amerikába, amelyet 1507. uti jelentése alap
ján róla neveztek: el. 
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Amerika, a leghosszabb világrész, területre 
a második: 43.4 millió km2 (ebből Grönland 
2 millió km2), lakosságra a harmadik: 202 
millió. A. tulajdonképpen három kontinens: 
Ë-, Közép- és D-A. Ë-A. 24 millió km2, 
Ï42V2 millió í. É-i. szé/e hideg, zöme mér
sékelt, D-i csúcsa forró. Ny-i részét egész 
hosszában széles, magas hegység borítja, leg
magasabb pontja a Mount Mac Kinley, 6187 
m. É-A. nagyobbik felét összefüggő alföld 
foglalja el, É-i fele hideg, sivár és lakatlan. 
D-i feie meleg, termékeny és népes. K-i 
része csapadékos, Ny felé mind szárazabb. 
Λ ζ alföld közepe táján vxn a nagy tavak vi-

ipari termelése is igen jelentékeny. Vasútja is 
több van, mint bármely más világrésznek. 
Ê-A.-t először a normannok fedezték fel -a 
népvándorlás idején; de csak Kolumbus (1492) 
után tárták fel, főleg angol utazók. Azóta az 
őslakosság teljesen háttérbe szorult, de ko
ránt sincs kihalóban; kivált Mexicóban erősen 
tartja magát az északinál műveltebb indián 
lakosság. A népességnek ma már kb. 80%-a 
európai, ioO/0-a néger, 50/0-a indián és 
50,'0-a kevert vérű. É.-A. mindössze három ál-
Jaras2Övetsf'gre oszYik: Brit Íl-A,, É-A.-i Egy. 
Államok és Mexikó. Az első kettőben az an
gol, az utóbbiban a spanyol nyelv az ural-

Argentina 
Bolivia 
Brazília 
Brit birtok 
Chile y 

AMERIKA 

szövets. köztérs 
köztársaság 

köztárs. áliamszöv. 

köztársaság 

Terület 
km3 

2,790.000 
1.334 200 
8,522.000 

10,383.000 
750.624 

Lakosság 
ezrekben 

8.560 
2.900 

30.636 
11.165 
3.755 

Nép-
sűrűség 

3 
2 

3'/2 
1 
5 

Columbia 
Costarica 
Cuba 
Pán birtok 
Ε-Am. Egy. Áll. 

köztársaság 
köztársaság 
köztársaság 

köztárs. áliamszöv. 

1,064.000 
48.410 

114.524 
88.100 

9,380.230 

5.847 
480 

2.900 
14 

105.766 

5V» 
10 
25 
1/6 
13 

Ecuador 
Francia birtok 
Guatemala 
Haiti 
Hollandi birtok 

köztársaság 

köztársaság 
köztársaság 

444.000 
91.200 

109.960 
28-676 

130.230 

2 200 
522 

1.650 
1.650 

165 

5 
52/a 

15 
57 

IV» 

Honduras 
Mexiko 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 

köztársaság 
köz'árs. áliamszöv. 

köztársaság 
köztársaság 
köztársaság 

114.670 
1.989.ΛΧ) 

128.340 
86.250 

253.103 

640 
14.500 

650 
400 

1.050 

5'/« 
7Va 

5 
5 
4 

Peru 
Salvador 
San Domingo 
Uruguay 
Venezuela 

köztársaság 
köztársaság 
köztársaság 
köztársaság 

köztárs. állam zöv. 

1,382.832 
21.160 
48.577 

179.000 
945.000 

7.300. 
1.500 

900 
1.500 
2.400 

5VB 
71 
18 

8Va 
2V2 

déke. K-en a középmagas Alleghany- hegy
ség húzódik, amely ásványos kincseiről ne
vezetes. A hegységek közt a szelek szabadon 
száguldnak a sarkvidéktől a, forró földöv ha
táráig. Az éghajlat szélsőségesebb, mint Euró
pában; ugyanazon a szélességi fokon a tél 
hidegebb, a. nyár melegebb. É-A. szénben, 
vasban, rézben, petróleumban és sok egyéb 
hasznos ásványban gazdag. Eredeti növény- és 
állatvilága szegény, de kukorica, dohány és a 
később meghonosított pamut itt nagyobb meny-
nyiségben terem, mint az összes többi földré
szeken együttvéve. Egyéb mezőgazdasági és 

kodó. Közép-Α. területe kisebb egy millió 
km2-nél, lakossága 14 millió. Legértékesebb ré
szei a Nyugatindiai szigetek, ezek közt is a 
Ν agy-Antillák, kivált a legnagyobb: Kuba. 
Közép-Α. a kis államok hazája: annyi or
szága van, mint D-A.-nak, négyannyi, mint 
É-A.-nak. A lakosság legnagyobb része in
dián, n<'ger és keverék. D-A. területe 17 
millió km1*, 67 millió 1. Legnagyobb része a 
forró övbe esik, csak D-i keskeny nyúlványa 
a D-i mérsékelt földövbe. Az egyenlítő vi
déke _ csapadékos, a. baktéritóé száraz. Az 
előbbit őserdők, kaucsuk-, kakaó-, kávé- stb. 
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ültetvények, az utóbbit füves pusztaságok (pam.. 
pas) borítják. A D-i mérsékelt öv tcrményQj 
megegyeznek Ê-A.-éival. Szigetekben, öblökbe^ 
félszigetekben sokkal szegényebb, miit fi-A] 
Ny-on a Nagy-óceán partját itt is Ê—£) 
irányú hegység szegélyezi, az Andok, legmaga. 
sabb csúcsa az Aconcagua, 7040 m. A kö\ 
zepén nagy alföld terül el, a K-i részt tábla, 
főid foglalja el. Sok a hajózható folyó. D-A. 
vasúthálózata jelentékeny. Ipara a háború 
alatt lendült fel. D-A.-t román népek gyár. 
matositották, Braziliát portugálok, a többit 
spanyolok. A forró síkságokat, őserdőket indiá. 
nok lakják, a mérsékelt éghajlatú alföldeket 
európaiak, a hegyvidéket leginkább kevert vés 
rftek D-A.-nak két nagy állama van: Brazilig 
és Argentina, a többi középállam. 

Amerikai angol irodalom 1. Angol irodalom. 
Amerikai mogyoró, a pillangósok családjába, 

tartozó amerikai növény, amely termését ^ 
föld alatt érleli meg. D.-Európában is ter. 
mész tik. 

/tmerrUsï o'sAuïura. Gai a 1%'ze'p- t\ 
Dél-Α, fensikját lakó népek értek el maga
sabb kultúrát. Az aztékek és maya-törzsek 
építkezése hatalmas alapozásukkal és tömeges, 
előfordulásukkal tűnnek ki. Az építkezésük jel
lege nagyjában ugyanaz, mint a mexikóié, ha
talmas piramisok és keskeny, csarnokszerű, 
boltozatnélküli terek. Diszitményeik túlterhel
tek és hicroglifáikat is használták diszit-
ményül. Négy maya kézirat is maradt ránk. 

Amerikai párbaj, két személy megegyezése, 
hogy a sorstól tétessék függővé, közülök melyik 
váljon öngyilkossá. 

Amerikázás, ismeretlen okból igy nevezik 
nálunk azt, amikor a munkások szándékosan 
lehetőleg csekély eredményességgel dolgoznak 
és úgyszólván passzív ellenállást fejtetlek ki 
munkaviszonyaik javítása érdekében. 

Ametiszt, a kvarcnak ibolyaszínű változata, 
féldrágakő. 

Amfibia (gör.l, kétéltűek, a gerincesek osz
tálya; hidegvérüek, csupaszbőrüek, fiatalon kn-
poítyuval, azután tüdővel lélegzetek, téli ál
mot alszanak. 

Amfiteátrum (lat.), ellipszis a'aku épület, 
lépcsőzetes nézőtérrel, középütt az arénával, 
ahol a rómaiak korában az állatviadalok s 
a gladiátor-küzdelmek folytak. A. volt a Co· 
lofseum (A. Flavium), amelyben 87.000 néző 
fért el. Aquincum mellett is kiásták egy A. 
romjait. 

Amfora (gör.), kétfülü, talpas, öblös, le
felé szűkülő agyag- (néha ko-, üveg- stb) 
edény. Mint űrmérték 26.26 litert jelentett. 

Amicis. Edmondo de, olasz költő, 1. De 
Amicis. 

Amicus Plato, sed mag's arnica Veritas (lat.) 
a. m. Plato barátom, de még inkább barátom 
az igazság. 

Amiéi, Henri Frédéric (1821 —1881), genfi író; 
hires naplója a Journal Intime. 
: Am'ens város E-Franciaországban, 92.800 1. 

AMNÉZIA 

Amfora 

Gótikus székesegyház, szövőipar. A.-i béke 
(1802). 

Amilum (lat.) a. m. keményítő. 
Amman, Jost (1539—91), nürnbergi fa- és 

rézmetsző. 
Ammianus Marcellinus (Kr. u. 4. sz.), ró

mai történetíró. A római tört. írta meg Kr. 
u. 96-378. 

Ammo η (Amunl, az egyiptomiak főistene, 
később mint A.-Râ napisten, akit a görögök 
Zeus-szai azonosítottak. Néha kosfővel, néha 
emberi tejjel ábrázolták. 

Ammóniák (amonnia-gáz), nitrogén és hidro
gén vegyülete, színtelen, szúrós szagú gáz. 
Természetben sok helyütt előfordul, főként a 
szerves anyagok rothadásakor keletkezik. Mér
gező hatású. Vizes oldata a szalmiákszesz. 

Ammoniíák (a kosszarvu egyiptomi Ammon 
isten után), kihalt fejlábu állatok, kosszarv-
alakú kövült mészházaik a szilur- és kréta-for
mációkban fordulnak elő. 

Ammonium, kémiai elemcsoport nitrogénből 
és hidrogénből, u. n. gyök. Szabad álla
potban nem fordul elő, csak vegyületeiben. 
Fémszerüen viselkedik, pl.: higannyal amal
gámot képez. 

Ammoniumk'orid, 1. Szalmiák. 
Ammoniumszulfát, műtrágya, a gázgyártás 

mellékterméke. 
Amnesztia (gör.), szószerint elfeledés; köz

kegyelem az elitéltek bizonyos csoportjai szá
mára ünnepélyes alkalmakkor. 

Amnézia (gör.) a. m. az emlékezés teljes 
v. részleges hiánya. 
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Amoebák, egysejtű lények, amelyeknek teste 
csupasz protoplazmatömegbői áll. 

'Oszlásban levő amoeba erős nagyítással 

Ámokfutás, de'íkeíetázsiai, fdfeg maíáj jelen
ség, amikor egy önkívületi állapotban lévő 
•ember minden utbajövőt leszúr. 

Amor, Mars és Venus fia, a szerelem 
istene. 

Amoralis (lat.) a. m. erkölcsnélküli. 
Amorettek, a szerelem ' istenének szárnyas 

gyermekalakban való ábrázolása. 
Amorf (gör.) a. m. alaktalan, minden olyan 

szervetlen test (ásvány), amely nem mutat 
szabályos mértani (kristály) alakot. 

A mór megtette kötelességét, a mór mehet. 
Elterjedt mondás Schiller; Verschwörung des 
Fiesco c. drámájának III. felv. 4. jeleneté
ből. 

Amoroso (ol.) a. m. szerető; mint mellék
név: gyöngéden, bensőségesen (zenében). 

Amortizáció (lat.) a. m. tartozásoknak meg
batározott terv szerinti lassú törlesztése. 

Arnos, a Kr. e. 8. sz.-ban élt zsidó pró
féta. 

Amoy, délkinai kikötőváros Formoza szigeté
vel szemben, 300.000 1. 

Ampelologia (gör.) a. m. a szőlőre vonat
kozó tudomány. 

Ampère, André Marie (1775—1836), fran
cia fizikus, ő fedezte fel az elektrodinamikai 
jelenségeket s ezek alapján a mágneses álla
potot elektromos áramokkal magyarázta. Az 
áramerősség gyakorlati mértékegysége: az am
père, az , ő nevét örökítette meg. Egy am
père erősségű az az áram, mely ezüst
nitrát-oldatból 1 mp alatt 1.118 mg ezüstöt 
választ ki. 

Ampezzo, völgy és falu Déltirolban. 
Amphitrite, nereida, Poseidon isten felesége. 
Amphitryon, Herakles nevelőapja, Tyrus mon

dai királya, a megcsalt férj mintaképe (Plau-
tus. Molière és Kleist). 

Ampulla (lat.), hasas edény, 1. a misénél 
használt bor számára, 2. beforrasztva steril
gyógyszeroldatok eltartására. 

Amputálás (lat.) a. m. lemetszés, kül, va
lamely testrész leoperálása. 

Amrltsar, város Elő-India Pöndzsab-tarto-
mányában, 160.000 1. A szik oevü hindu 
szekta fővárosa. 1921 őszéa Dyer angol tá

bornok egy hindu tömeg közé lövetett, aminek 
600 halott és 3000 sebesült áldozata lett. 

Amsterdam, Hollandia fővárosa és legna
gyobb, de nem székvárosa, a Zuider-tó mel
lett, 718.000 1. A nyilt tengerrel hajózható 
csatornák kötik össze. Ipara (gyémántköszörü
lés) jelentékeny. Királyi palota, nemzeti mú
zeum, csillagvizsgáló, állatkert. 

Amu (Amu-darja), folyó Turke^ztánban, a Pa-
mír-fensikról az Aral-tóba. 2500 km. hosszú. 

Amulet, (az arab: hamale = függő szóból), 
jelent babonás védőeszközt betegség stb. ellen. 

Egyiptomi és néger 
amulet 

Amundsen, Roald, (1872—1928), norvég sark
utazó. A »Fram« nevű hajóval 1911 dec. 
14. elsőnek érte el a déli sarkot. 1926 máj. 12. 
a Norge nevű kormányozható léghajón A. Mo
bile olasz ezredes és Ellsworth amerikai ka
pitány társaságában átrepült az É-i sark fölött. 
1928 nyarán repülőgépen a Nobile expedíció 
meníésére indult, azóta eltűnt. 

Amur, 1. folyó Kelet-Ázsiában, Szibéria és 
Mandzsúria határán, másfélszer olyan hosz-
szu, mint a Duna. A Jablonoj-hegységben 
ered és az Ochocki-tengerbe ömlik. — 2. Tarto
mány az A. folyó mentén, K-Szibériában. Te
rülete 446.000 kin2, 338.000 1. Bányák, er
dők, szén, petróleum. 

Anabaptisták, a 16. századbeli reformáció 
idején keletkezett szekta. Hirdették a javak 
közösségét, a hatóságot fölöslegesnek minő
sítették s a hozzájuk térteket ujra megke
resztelték. 

Anabázis (gör.) a. m. átvonulás. Xenephon 
egyik tört. müvének cime, amely az ifjabb Ky-
ros seregében levő 10.000 görög visszavonulá
sát beszéli el a szerző vezetése alatt (4. 
sz. Kr. e.). 

Anabiózis (gör.) a. m. újjáéledés, az élet
jelenségek megszűnte (fagyás, kiszáradás) után. 

Anacharsis, (Kr. e. a 6. sz.-ban), szkíta 
származású filozófus, aki Solon korában élt 
Görögországban. 

Anachoréta (gör), a. m, remete. 
Anadyomene, Aphrodite mellékneve, aki a 

tenger vizéből kiemelkedett. 
Anafilaxia (gör.) a. m. túlérzékenység, a 

test érzékenysége bizonyos mérgek, különösen 
idegen fehérjék befecskendezésére. 
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Anagramm (gör.), egy szó vagy mondat 
összes betűinek felhasználásával másik szót 
vagy mondatot alakítani. Pl. Gábor szóból 
bogár. 

Anakreon (Kr. e. 572—487), görög lírikus. 
Borról és szerelemről szóló költeményei ma
radtak. 

Anakronizmus (gör.) a. m. időellenesség, 
időrend elleni hiba. 

Analekták (gör.), nevezetesebb irók mon
dásaiból álló gyűjtemény; ált. gyűjteményes mü. 

Analfabéta, Írástudatlan. 1920-ban Magyar
országon az A.-k az összes népesség 25.6 
o/o-át, a hat éven fölüli népesség 15.2%-át 
teszik. t 

Analitikus regény, a szereplők lelki vilá
gát boncolgató regény. 

Analízis (gör.) a. ni. felbontás, elemzés. 
A filozófiában egy fogalom felbontása lénye
ges alkotóelemeire; ellentéte a szintézis. — 
A matematikában geometriai és algebrai fel
adatok indirekt megoldási módszere, a maga
sabb matematikában a; öi. differenciál- t's 
integrálszámítás. A kémiában eljárás, amely 
ismeretlen összetételű anyag kémiai alkatát 
kutatja. Megkülönböztetünk minőségi (kvalita
tív) A.-t, amely csak azt kutatja, hogy mily 
elemekből áll a kérdéses anyag és mennyi
ségi (kvantitatív) A.-t, amely az alkotórészek 
sulyösszetételét vizsgálja. 

Analógia (gör.) a. m. megfelelőség, hasonló
ság. Valamire per A.-m következtetni, a. m. 
hasonlóság ala-pján következtetni. 

Anam, 1. Annám. 
Ananász, Amerika trópusi vidékein honos 

bokor, aromás, jóizü álterméssel. 

M. 

Ananász 

Ananké (gör.), Sors istennő; szükségszerű
ség. 

Anapesztus (gör.), háromszótagu versláb. 
Anarchia (gör.), a. m. uralomnélküliség; 

fejetlenség. 
Anarchizmus* (gör.) a. m. az uralomnélküli

ség (anarchia) társadalombölcselete és politikai 
iránya, amelynek alapelve a társadalmi rend
nek állam és uralom nélkül való megvalósítása. 

Anarcs kisk., Szabolcs vm., kisvárdai }.. 
1598 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Anastasius Grün 1. Auersperg. 
Anasztaltika (gör.) a. ra. vérzést elállító 

szerek. 
Anasztatíkus nyomás, már meglevő nyomtat; 

ványok kőnyomatu vagy cinkografiikus utón való 
sokszorosítása. 

Anasztigmát, az olyan kombinált optikai len
cserendszer, melynek látómezeje a többieké
nél nagyobb és torzulástól mentes tiszta ké
pet szolgáltat. Az asztigmatizmus (1. o.) el
len szolgál. 

Anatéma (gör.), a .m. kiközösítés (az egy
házból). 

Anatolia, 1. Kisázsia. 
Anatómia (gör.) a. m. bonctan. A leíró 

A. az egyes részek és szervek alakjával fog 
lalkozik, a táj-Α. az egyes részek egymás
hoz való helyzetét vizsgálja, a górcsői A. 
a szövetek finomabb szerkezetét tárgyalja (1. 
Szövettan) ; az összehasonlító A. az emberi 
és állati test szerkezetének összevetésével fog
lalkozik. 

Anaxagoras (Kr. e. 500—428), görög filozó
fus, szerinte a világ az istenség által bölcsen 
összerendezett különböző oszthatatlan alaptrs-
tecskékből áll (atomizmus). Istentagadással vá
dolták. 

Anaximandros (Kr. e. 611—547), miletost 
görög filozófus, a végtelent tekintette az ős-
anyagnak. 

Anaximenes, míletosi görög bölcselő, sze
rinte a levegő az ősanyag. Anaximandros ta
nítványa. 

Anch ο sono pittore (ol.), én is festő vagyok. 
Anchises, a trójai k.'r. család tagja; Aphro

ditével való egybekeléséből született Aeneas, 
Anchylostoma duodenal?, bányaféreg, 10—18 

mm hosszú élősködő fonalféreg a vékony
bélben. Az u. n. alagutbetegség okozója. 

Ancíennitás (franc.) a. m. szolgálati idő. 
Ancien régime (franc.) a. m. régi uralom, 

e néven nevezik az 1789. évi francia forra
dalom előtti kormányzati rendszert. 

Ancona, olasz hadi és kereskedelmi kikötő 
az Adriai-tenger partján. 66.000 1. 

Andaházy Kasnya Béla, * 1883, festő, volt 
nemzetgy, képv., most Párizsban él. 

Andai Ernő, * 1900, iró, színházi rendező. 
Regények, színmüvek. 

Andalúzia, a Quadalquivír folyó alföldje Spa
nyolország DNy-i részén. A folyók mentén ön
tözéssel müveit kertek húzódnak, többi része 
száraz pusztaság. 

Andatnanok, angol szigetcsoport a Bengáli' 
öbölben, 6500 km2, 18.000 1. 

Andante (ol.) a. m. menve; zenében köze
pes gyorsaságú tempót jelent. Un poco A. 
gyorsabban és menő A. lassabban, mint 
az A. 

Anderkó Aurél, * 1869, météorologue, bpesti 
egyet, m.-'tariar, 1920. a varsói meteorológiai 
intézet vezetője. 

Andersen 1. György, * 1896, költő és hir· 
lapiró. — 3. Ham, (1805—1875), dán költő, 
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világszerte elterjedt meséket irt, ezek első 
kiad. 1835. 

Andersen-Nexö, Martin, 1. Nexő-Martin. 
t Anderson, Sherwood, * 1876, a legkiválóbb 
élő amerikai regényírók egyike, későn kezdett 
irni, müveiben sok az önéletrajzi elem. The 
dark laughter magy. is megj. 

Anderssen, Adolf (i8r8—.1879), német sakk
mester. 

Andes, hegység, a Nagy-óceán K-i, Délame-
rika Ny-i partján húzódik végig, legmagasabb 
csursa az Aconcagua, 7040 m. Sok kialudt 
és néhány működő vulkánja van. Ma már több 
vasút szeli át. 

Andocs kisk., Somogy vm., igali j . , 1681 1., 
vasút, távíró, posta. 

Andor 1. Endre, *i868, h. államtitkár, az 
áll. munkaközvetítő hivatal vezetője. — 2. Jó
zsef (1871 — 1918), középisk. igazg., az Élet 
c. heiilap szerk., regény- és tárcaíró. 

Andornak kisk., Borsod vm., mezőkövesdi 
/•> 737 í-> vasút, w. í. és u. p. Kisfáivá. 

Andorra, törpe köztársaság a Pireneusok
ban, Spanyol- és Franciaország közt. Területe 
452 km2, 6000 i. Fővárosa A. la Vieja, 
600 1. 

Andra, Fern, * 1895, német-amerikai fi'm-
szinésznő. 

András, 1. Endre. 
András fa kisk., Vas vm., vasvári j . , 734 1., 

11. t. Vasvár, posta. 
Andráshida kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 

633 1., vasút, u. t. és 11. p. Zalaegerszeg. 
Andrássy 1 Géza gróf, * 1857, a felsőház 

tagja. — 2. Gyula gróf, idősebb (1823 — 
1890). Résztvett a 48. forradalomban, utána 
emigrált, 1851. halálra ítélték, 1858-ban am
nesztiát kapott, Deák Ferenchez csatlakozott 
s részt vett a kiegyezés előkészítésében. 1867. 
II. 17-én miniszterelnök. 1871-ben külügymi
niszter, a német szövetség hive, s Bismarck
kal megalapozza a monarchia uj külpolitikájá
nak irányát. 1878-ban a berlini kongresszuson 
kieszközölte a megbízást Bosznia és Herce
govina megszállására. 1879-ben lemondott a 
külügyminiszterségről. — 3. Gyula gróf, if
jabb, (1860—1929), idősebb A. Gy. fia. 1885-
ben szabadelvüpárti képviselő, 1894-ben ki
rály személye körüli miniszter, 1904-ben ki
lép a szabadelvű pártból, a szövetkezett ellen
zék vezérlő-bizottságának tagja, 1906-ban a 
koalíciós korm. belügyminisztere, 1913. újra 
megalapítja a kormánypártot. Mint belügy
miniszter ellenezte az általános választójogot, 
később éles harcokat vivott Tiszával. A bol
gár front összeomlása után ő lett a monar
chia külügyminisztere, de ekkor már csak a 
a békeakcióban vehetett passzív részt. A forra
dalom alatt 1919-ben Svájcba utazott, a 
kommün után hazatért és képviselő lett. 
Elnöke lett a ker. nemzeti egyesülés pártjá
nak, de később a királykérdés elválasztotta 
a kormánytól. Jelen volt Sopronban Károly ki
rály másodszori megérkezésekor, s a királyi 
párt Budapest felé kisérte. Ε miatt vád áíá 
helyezték, s egyideig le volt tartóztatva. 

Azóta éleí ellenzéke volt a Bethlen-kormány
nak, de később haláláig visszavonult a - poli
tikától. — 3. Manó gróf (1821—1891), 1848-
ban főispán, majd tiszt, azután emigráns. 
Könyvet irt kinai és indiai utazásairól. — 4. 
Tivadar gróf, id. A. Gyula idősebbik fia (1857— 
1905), tájképfestő. 

Andreánszky 1. Gábor báró, botanikus, a nö
vényföldrajz m. tanára a bp.-i egyet. — 2. 
Jenő (1865—1922), kórházi főorvos, iró és 
hírlapíró. 

Andrée, Salomon, * 1854, svéd mérnök és 
léghajós, aki i8ç6-ban elindult a Spitz-
bergákról az északi sark felé, de aztán nyoma 
veszett. 

Andrejev, Leonid (1871—1919), orosz iró. 
Ismertebb elbeszélő müvei : A kormányzó, A 
vörös kacaj. 

Andriska Viktor, * 1887, orvos, egyet, m.-
tanár. 

Androkfes (Androclus), római rabszolga, aki 
egyszer egy oroszlán talpából tüskét húzott 
ki és amikor később az arénába vitték, ez az 
oroszlán rem bántotta, hanem elé feküdt. 
A császár értesülvén e történetről, A. szabad
ságát visszaadta. A legendát Aulus Gellius 
meséli el, modern feldolgozása B. Shaw-tói." 

Andromache, Hektor, trójai hős neje, aki 
Trója eleste v.tán rabszolgaságba került. 

Andrománia, 1. Nimfománia. 
Andromeda, mitológiai királyleány, akit Per

seus szabadított meg a tengeri szörnyetegtől, 
melyet Poseidon rendelt őrizetére. — Α., 
csillagkép az É-i égboltozaton, spirális köd
folttal. 

Andros, görög sziget a Cikládok csoport
jában, 405 km3, 19.000 1. 

Anekdota (gör.) a. m. ki nem adott; rö
vid, tréfás történet; adoma. 

Anémia (gör.) a. m. vérszegénység. Oka 
lehet pl. valamely krónikus betegség, bélfér-
s.ek stb., vagy a vérképző szervek (csont
velő, lép) megbetegedése. 

Anemometer (gör."ι a. m. a szél sebessé
gét és irányát mérő készülék. 

Anemometer 
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Anemone (növ.), kökörcsin, a boglárka
félékhez tartozó, nálunk is honos, évelő nö
vény. Több faja dísznövény. 

A Nép , a fajvédők estilapja 1922—1925. 
Aneroid, 1. Barometer . 
Anesztézia (gör.) a. m. érzéstelenség, oka 

lehet az érzőideg sérülése, áju'ás stb.. vagy 
p e i i g az agyvelő elkábitása altatószerekkel. 
Műtétek előtt mesterséges utón idézik elő. 

Anet, Claude (valódi nevén Jean Schop
fer), * 1868, Svájcban, francia író. Orosz 
tárgyú regényei : Ariane, jeune fille russe 
és Quand la terre tremble, magy. is megj. , 
megírta négy köt. az orosz forradalom tör
ténetét. 

Aneurisma (gor.) a. m. ütőérdaganat . Oka 
többnyire érelmeszesedés. 

Angara , a Jenisszei jobbo'dali mellékfolyója. 
a Bajkál-tavon folyik át, attól kezdve neve 
Felső Tunguzka ; ho>sza 2250 km. 

Angeü Henrik, * Sopronban 1840-ben, arc-
képfeítő. A bécsi képzőmüv. akadémia ta
nára. 

Angell, Kalph Norman (1874—1925), amerikai 
pub'icista, ismert könyve T h e great illusion, 
1913. (magy. is m e g j . : Rossz üzlet a há
ború.) 

Angelus (lat.) a. m. angyal ; e szóval 
kezdődő kat. imádság neve, amelyet a reg
geli, déli és esti harangszóra mondanak el. 

Angelus Silesius (1624—1677), ered. nevén 
Johann Scheffler. Híressé váltak egyházi da
lai, főleg a misztikus szellemtől átitatott Che
rubinischer Wandersmann. 

Angina (lat.) a. m. szorongó érzés, amely 
a halálfélelemig fokozódhat. A. pectoris, szív
betegségeknél fellépő szorongási érzés. A. 
használtatik torokgyulladás megjelölésére is. 

Anglia, Nagybri tannia D-i nagyobbik részét 
és a környező apró szigeteket foglalja magá
ban. Terü le te . 151.000 km 2 , lakossága 38 
millió. Partjai igen tagoltak, úgyhogy az or
szág egyetlen pontja sincs száz km-nél nagyobb 
távolságban a tengertől . A. felszíne É-on és 
Ny-on hegyes-dombos. Legmagasabb csúcsa a 
Snowdon a Cambrian-hegységben, Wales tarto
mányban : 1085 m. Az É-i hegységek: Pennin, 
Cumberland, Cheviot nem érik el az ezer 
m-t. DK-i felét a Londoni-medence termé
keny síkja foglalja el. Éghajlata enyhe, hűvös 
és -_ kivált Ny-on csapadékos, ködös. Folyói 
rövidek, de bővizüek és hajózhatók.· a Tha
mes, Severn, Mersey, Humber . Wales népe 
ma is kelta. Fejlett mezőgazdasága van, de 
a fogyasztásnak csak kis részét fedezi. Szén
ben és vasban az É-i és Ny-i dombvidék 
igen gazdag ; a két ásvány egymás és a 
tenger közelében fordul elő. Bár iparát meny-
nyiségileg az Unió és részben Németország 
is túlszárnyalta, minőségbe i az angol pamut-
és gyapjúszövés meg a vasipar első helyen 
áll. Kereskedelme, közlekedése, kivált hajózása 
első a földkerekségén. Fővárosa és legnagyobb 
kikötője London, 71/3 millió 1. L. még : 
Nagybri tannia . 

Anglia története. A. először római provincia 

volt. A brit (kelta) őslakosságot a rómaiak 
elvonulása után 430. legyőzték az angolok 
és szászok. Az angolszászok alapította 7 ki
rályság egyesítése után 1066-ig a . dánokkal 
folyt, küzdelem az ország bir tokáért , mig 
végre normandiai Vilmos (a Hódító) a has-
tingsi csatában elnyerte a koronát (1066). 
11. Henrikkel a Plantagenet-család került a 
(rónra (1154), ő hódítja meg Írországot. »Föld
nélküli« János elveszíti francia birtokai nagy 
részét, kikényszerítik tőle a »Magna *charta«-t. 
Azután hosszas belső harcok, mint a fehér 
és piros rózsa háborúja (1459—1485) dúlják az 
országot. VI I I . Henrik (1509—47) elszakad a 
kat. egyháztól és az angol egyház fejévé 
deklarálja magát . Fia, VI . Edvárd alatt alakul 
meg a? anglikán egyház. »Véres« Mária ke
gyetlen ellenreformációja után Erzsébet (1558— 
1603) megerősíti az uj egyházat. A spanyolok 
fölötti tengeri győzelem és nagy utazók 
(Drake , W. Raleigh) megalapozzák A. tengeri 
hatalmát. I. Jakab és I. Károly alatt a 
felekezeti viszálykodások erősbödnek. A »hosz-
szu parlament« (1640—53.) I. Károly király 
ellen· fordult, a király vérpadra kerül, a 
par lament proklamálja a köztársaságot. A hely
zet u ra a hadsereg, élén Oliver Cromwell-lel, 
aki elfoglalja Írországot, Skóciát egyesíti A.-
val, kiadja az Act of Navigation-t, legyőzi 
az ellenkező Hollandiát. Halála után visszatér
nek a Stuartok ( I I . Károly, I I . J akab) . Re-
katolizációs törekvéseik visszahatása folytán I I . 
Jakab ellen behívják Orániai I I I . Vilmost, 
aki megerősíti az angol közjogot (Bill of 
r ights) . Anna a'att (1702—14.) A. és Skó
cia reálunióra lépnek. 1714. György választó
fejedelemmel a Hannover i -ház jut trónra. A. 
megszerzi az amerikai gyarmatokat és Kelet-
Indiát. Az amerikai gyarmatok azonban az 
anyaor .zág elnyomó gazdasági politikája miatt 
ellene fordultak és 1776. kimondták független
ségüket, amelyet a versaillesi béke megerősí te t t 
(1783). A francia forradalmi és napóleoni há
borúkban A. a franciák ellen küzd. Nelson Tra-
falgarnál megsemmisíti a francia flottát. Na
poleon elrendeli 1806. A. ellen a szárazföldi 
zárlatot, t 'e nem sikerült az angolokat legyőzni 
se;n vizén sem szárazon, Wellington Blücher-
rel Waterloonál végleg megsemmisíti Napóleont. 
Gyarmatai t gyarapítot ta Indiában, megszerezte 
Ceylont, Fokföldet, Ausztráliát. A 19. sz.-"ban 
váltakozva kormányozott a whig és tory párt. 
1830. a whig párt a liberális középosztály 
érdekei szerint reformálta a választójogot. 
1833· a gyarmatokon fölszabadították a rab
szolgákat. Viktoria ura lma alatt (1837—1901). 
lett A. világbirodalommá. Peel a gabonavá
mok eltörlésével szabad kereskedelmet terem-, 
tett. Indiában a sepoy- lázadás leverése után 
a kel.-indiai társaság helyébe a közvetlen 
angol kormányzás lép, az indiai nacionalista 
mozgalom azonban állandóan súlyos problé
mája a világbirodalomnak. Hasonlóképpen Egyip
tom is, ahol A. Arabi pasa függetlenségi har
cát 1889. leveri és megszerzi Szudánt is 
(1881—98), A 2 délafrikai bur köztársaságot 
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is meghódítja (1899—1902). Az orosz-japán há
borút kihasználva, megveti lábát Tibetben (1904) 
és Japánnal szövetséget köt. Végül a világ
háború befejeztével a német gyarmat-birto
kok legnagyobb részét is megszerzi a maga 
számára. Kanada, Ausztrália, Délafrika Cham
berlain egyesítési terve ellenére is nagy politi
kai és gazdasági függetlenséget élveznek. A bel
politikában a sarkprobléma az ir kérdés ma
radt, amelyet hosszas harc után az ir szabad
állam megalakulása fejezett be. VII. Ed várd 
(1901—1910) létrehozta az Entente cordiale-t. 
1910 óta V. György uralkodik. A világháború
ban a koalíciós kabinet kormányzott Lloyd 
George alatt. 1922. konzervatív kormány kö
vetkezett, de az 1924. választásokon e párt 
megbukott és MacDonald-dal a munkáspárt 
vette át a kormányt. 1924. nov. a választáso
kon a konzervatívok szerezték meg a több
séget és Baldwin lett a miniszterelnök. A. 
folytatta az ir szabadállam elismerésével (1920) 
kezdett politikát, 1922-ben megszüntette a pro
tektorátust Egyiptom fölött és a kormány 
hivatalosan kijelentette, hogy elő akarja ké
szíteni India önkormányzatát. 1928. újra kor
mányra jutott a munkáspárt MacDonalcídal. 

Anglicista a. m. az angol kultúra kutatója 
és ismerője. 

Anglicizmus a. m. angol nyelvsajátosság. 
Anglikán egyház. VIII. Henrik angol ki

rály 1534-ben szakított Rómával s megtette 
magát az .angol egyház fejévé és megalapí
totta az angol államegyházat két érsekkel 
(canterbury-i mint primas és yorki) és 35 
püspökkel, akik tagjai a lordok házának. 1549-
ben jelent meg az egyházi dolgok uj rendjét 
szabályozó Common Prayer-Book. Az A.-on 
belül jelentékeny árnyalati különbség áll fönn 
a hierarchikus és katolizáló High Church (ma
gas egyház) és a gyakorlatias, liberális Low 
Church (alsó egyház) közt. 

Anglomania a. m. előszeretet az angolság 
iránt, az angolság utánzása. 

Angola, portugál gyarmat DN)'-Afrikában, 
az Atlanti-óceán partján. Területe U/4 millió 
km2, 4 millió 1. Éghajlata forró. Kaucsuk-, 
kakaó-, cukornádtermeles. Fővárosa Nova 
Lisboa. 

Angol alkotmány, Nagybritannia a Wincisor-
ház (1917 jul. 17. proklamáció) leszárm^zói-
nak Öröklésén alapuló alkotmányos monarchia, 
amelynek alkotmánya a normann hódítás előtti 
angolszász királyságra nyúlik vissza. Az A. 
alapjai: a Magna Charta (1215)., amely min
den brit alattvalónak biztosítja a személy- és 
vagyonbiztonságot, a Petition of Rights (1628), 
amely az ország előjogait a királlyal szemben 
védi meg, a Habeas Corpus Act (1679), 
amely szerint minden letartóztatottat 24 óra 
alatt ki kell hallgatni. A trónöröklést az 
1701. évi Act of settlement szabályozza, A 
király hatáskörében nagyon meg van szorítva. 
Személye szent és sérthetetlen, de cseleke
deteiért az általa kinevezett miniszterek a par
lamentnek felelősek. A parlament a főrendi
házból (House of Lords) és a képviselő-

ANGOL· IRODALOM 

házból (House of Commons) áll. Előbbi
nek tagjai a világi Peer-ek és püspökök, 
3 főbíró, összesen 595 tag, hatáskörét az 
1911. évi Parliament Act lényegesen megszorí
totta, amennyiben a képviselőháztól elfogadott 
javaslat esetleg a főrendiház hozzájárulási! 
nélkül is szentesíthető. A képviselőház tag 
jait (602) az igi8. óta általános és titkos 
választói jog alapján választják, választói joga 
van minden 21 éves férfinak és (1928 óta) 
nőnek. A végrehajtó hatalmat a király gyako
rolja husztagu minisztériuma által, amelynek 
kinevezésében azonban a képviselőházi több
séghez van kötve. A bíróságok tagjait a 
Lord Chancellor (igazságügyminiszter) nevezi 
ki, fellebbviteli biróság az 1908-ban szerve
zett Court of Appeal, a legfelső bíráskodást 
a Lordok Háza gyakorolja. 

Angol bank (Bank of England), a legré
gibb jegykibocsátó bank, 1694-ben alakult. 

Angol irodalom. Az első korszak angol
szász (főleg epikus müvek: »Beowulf«). A nor
mann hódítással (11. sz.) francia periódus 
lép föl. A tképpeni A. a 14. sz.-ban indult 
meg, a mai angol nyelv kialakulásával (Geof
frey Chaucer: »Canterbury Tales«). Az ujabb 
A. a renaissance és a reformáció föllépésével 
kezdődik. A 16. sz.-ban a líra főképviselője: 
Ε. Spenser (1553—'599)/ a drámában ekkor 
lép föl Shakespeare (1564—1616), kortársai: 
Ben Jonson, Beaumont, Fletcher stb. A pu
ritánizmus költője: Milton (1608—1674, Az el
veszett paradicsom). A klasszikus szellem kép
viselői: Dryden (1631 —1700) és Pope (1688— 
1744, »Fürtrablás«), A prózairod. útját S. 
Johnson (1709—1784), D. Defoe (1661—1731, 
»Robinson«), és J. Swift szabják meg (1867— 
1745, társad, szatírák: »Gulliver«). R. Burns 
(1759—1796), Wordsworth, Coleridge, Southey 
és az ir Th. Moore (1774—1852) müvei ve
ttetnek el a romanticizmushoz, melynek főkép
viselői: Byron {1788—1824; »Don Juan«, 
»Manfred«) és köre: Shelley (1792—1822) és J. 
Keats (1795—1821). W. Scott (1771—1832) 
megteremti a tört. regényt (»Ivanhoe«), majd 
Dickens (1812—1870, »Twist O.«, »Copper
field D.«) és Thackeray (1811—1863, »Hiúság 
vására«) a modern társadalmi regényt. A 
19. sz. második felének nevezetesebb költői: 
Tennyson (1812—1889), Swinburne, a preraf-
faelita Rossetti, Morris stb. A regény ujabb 
folytatói: Caine, Meredith, Kipling, Gals
worthy, Arien, Conrad, Wells. Drámaírók: 
Phillips, Pinero, Wilde, Galsworthy. Essayis-
ták: Macaulay (1800—1859), Carlyle ( ΐ795~ 
i88i), Ruskin (1819—1900). A jelenlegi A. 
egyik vezető egyénisége B. Shaw (* 1856, 
novellák, drámák, társadalmi szatírák), az ir 
W. Buttler Yeats (* 1865) főleg drámákat 
és misztikus essay-ket ir. A legújabb lira 
képviselői: R. Aldington, John Rosher stb. 
Amerikai A. Lírikusok: Longfellow (1807—1882), 
Ε. A. Poe (1809—1849). Regényirok: Cooper 
Fennimore (Vadölő stb.), Beecher Stowe (Ta
más, bácsi, kunyhója), Mark Twain (humorisz-
tikus müvek), Jack London (szociális irányú 
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AUTOMOBIL 

l. Cugnot gözkocsija 1769. — 2. Trevithik 7 
gépkocsi terve 1802. — 3. Daimler motor
kerékpárja 1886. — Jf. Bens négyszemélyes gépkocsija 1890. — 5. Négyhengeres automobil-
motor metszete. — 6. Modern automobil csukott karosszériával. — 7. 200 HP versenykocsi. 
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1. Modern filmfelvevő-
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2. Parvo filmfelvevő-kamara 
3. Műtermi reflektor 
Jf. Beszélőfilm vetítő
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5. Francia filmgyár műterme 



ANGOLKISASSZONYOK ANGSTER 

kalandreg.) Bellamy (Visszapillantás kétezer
ről), Sinclair Lewis, Anderson, Dreiser, Wilder 
stb. Essay-isták: Emerson (1803—82) stb. Az 
ui lira megteremtője az Európában is nagyjelen
tőségű Walt Whitman ( 1811—1892). A legfiata
labb költészet képviselői: Vachel Lindsay, Ε. 
Lee Masters és Carl Sandburg. 

Angolkisasszonyok. így nevezik azt a kon
gregációt, amelyet azok az előkelő augol kato
likus nők alapítottak, akik hitük miatt voltak 
kénytelenek hazájukat elhagyni. Leányoktatással 
és neveléssel foglalkoznak, hazánkban is több 
helyen vannak. Az A. első intézete 1630 
Münchenben alakult. 

Angolkór> gyermekbetegség, főtünete, hogy 
a csontok elmeszesedése hiányos, a csont nem 
lesz elég szilárd, elgörbül, eltorzul, a fogzás 
késik stb. Oka vitaminok hiánya a táplálékban 
(avitaminozis). 

Angol kürt (mélyoboa), egy kvinttel mélyebb 
fafúvó, mint az oboa. 

Angol Magyar Bank rt. Budapest, Vilmos 
császár-ut 2e. 1891—1910-ben Magyar Keres
kedelmi rt., 1911—1920-ban Magyar Bank és 
Keresk. rt. cég alatt működött 

Angol mérföld, 7609 méter, föloszlik 5280 
lábra. 

Angol művészet. Nagybritánnia építészete 
a prehisztorikus korban kőben fogant, emlékei 
közt a legnagyobb a híres Stone-henge (1. o.). 
A szász tömör építészetet a normann-román to
vább fejleszti, de alkalmassá is teszi a fran
cia csúcsíves áramlatra. A merőleges, függő
leges, fölfelé futó tagozatok diszitő célzatú 
stílusába (perpendicular style) a Tudor-ház alatt 
olasz renaissance-elemek vegyülnek (Tudor-
style). Erzsébet (1558—1603) alatt emelkedik 
jelentőségre a nemzeti sajátságait megőrző 
renaissance, amelyben főleg a hallos vidéki 
urilakok szaporodnak el (Elisabethían-style.) 
Csúcsíves elrendezés és renaissance-formák sa
játosan angol egyesítése (Jacobean-style) csak 
Jones és Wren fellépésével múlófélben, akik 
nagy alkotásokkal tették híressé az angol 
renaissance-építészetet. Követőik barokmentes-
sége után a klasszicizmus, majd az ujcsucsives 
lép túlsúlyba, mig felép a modern renaissance. 
Az angol építészet Morris működésével a mo
dern lakóház gyakorlati és művészi fejlődését 
döntőleg termékenyítette. Szobrászatának első 
müvei síremlékekre szorítkoznak, föllendülése 
a 18. sz.-ban indul Stone-nal. Flaxman a 18. 
sz. végén görög klasszicizmussal telíti meg. 
Brock, Stevens, Watts még mindig klasszicista 
velejárókkal dolgoznak. A modern szobrászat 
a valószerűség jegyében fejlődött. Festészete a 
kereszténység felvételével indult a kéziratokat 
diszitő miniatűrök révén. Aztán az arckép talált 
legtöbb mivelőre Holbein, majd Van Dyck 
hatása alatt, akik angol udvari festők voltak, 
mig Will. Hogarth, az angol erkölcsök sza
tirikus ábrázolója, nem lehellt beléje sajátos 
angol ízt, amely Reynolds, Gainsborough és 
kiváló követőik müvsiben Lawrence-szál bezá
rólag a legsajátosabban angol arcképfestészetet 
eredményezte. A Hogarth által intonált genre-
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festés is nemzeti irányt öltött Morland, Smirke, 
Wilkie müveiben. De a tájképfestés, amely még 
az arcképek, genreképek hátterében jelentke
zett, Turner és Constable révén döntőleg ha
tott az egész modern tájképfestés fejlődésére. 
Az akadémizmus ellen létrejött a preraffaelista 
irány a maga sajátosan angolos felfogásával. 
Az arcképfestészet, mely már a miniatűr fes
tészetben is nagy szerepet játszott, mindvégig 
megtartotta vezető szerepét Whistleren át a 
legújabb művészekig, akik között szerepel a 
magyar származású László Fülöp is. 

Angolna, hengeres testű, kezdetleges csontos 
hal. A hím csupán a tengerben él, a nőstény 

Angolna. 

azonban felvándoröl a folyamokba is. Szereti 
a mély, iszapos fenekű vizeket. Húsa füstölve 
vagy pácolva kerül kereskedésbe. 

Angol nyelv, a művelt nyelvek közt a legel
terjedtebb, 180 millió ember beszéli. Az A. 
a germán nyelvcsalád egyik ága. Legrégibb 
korszakát (1150-ig) angolszásznak vagy óangol
nak nevezik: 1500-ig középangol, azóta ujangol 
«z a mai angol irodalmi nyelv. Nagy hatással 
volt az A. fejlődésére a normann hoditás icőö-
ban; a hódítók francia nyelve erős nyomokat 
hagyott az eredeti germán nyelven s innen 
ered az A.-nek számtalan román szava. Az 
A.-et a szókincs gazdasága és a nyelvtan egy
szerűsége jellemzi. 

Angol-szász nyelv. A mai angol nyelv alapja 
az Α., amelyet azok a germán törzsek beszél
tek, amelyek az 5. és 6. sz.-ban Angliát 
meghódították. 

Angol-szászok, eredetileg azoknak a germán 
törzseknek (angolok, szászok, jütök) gyűjtőneve, 
amelyek Kr. u. 449-ben az Elba és Weser 
vidékéről jőve, Britanniában a keltákat leigáz
ták. Ma A.-nak nevezik mindazokat a népeket,, 
amelyeknek a mai angol nyelv az anyanyelvük. 
Az A. nyelve az angol-szász nyelv. 

Angoltapasz, vizahólyagos péppel bekent se
lyemszövet, kisebb sebek, karcolások leragasz-
tására. .-<·-" 

Angora, város Kis-Azsia közepe táján, 
40.000 I. 1920 óta az uj Törökország fővárosa. 

Angorakecske, hosszú, selymesszőrü kecskefaj. 
Angoramacska, hosszúszőrű, fehér macska. 
Angoulême, francia város a Charente mel

lett, 35.000 1. 
Angster József (1834—1918), pécsi orgona

gyáros, a bp.-i Szt. István bazilika orgonájá
nak építője. 
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ANGSTRÖM ANNAPOLIS 

Angström, Anders Jonas (1814—1874), sv<5d 
csillagász és fizikus. Ö határozta meg először a 
Nap színképében mutatkozó Fraunhofer-vonalak 
hullámhosszúságát. A.-egység: VIO.OJO.OOO mm. 

Angyal (gör. : angelos a. m. követ), a 
vallásos hit szerint mennyei lény, akit Istçn 
akaratának a közlésére és végrehajtására fel-
használ. Az Istentől elpártolt A.-okból lettek 
az ördögök. 

Angyal (gör. angelos a. m. követ), a 
vallásos hit szerint mennyei lény, akit Istfen 
1857, történetíró, a bp. egyet, tanára, Kül. a 
20. sí. történetével fogl. Főműve: Thököly Imre 
életrajza.—3. Dezső, * 1852, a m. kir. kertészeti 
int. igazgatója, összegyűjtött dolg. .megj.: Ker
tészeti munkák 2 köt. 1925. — 4. László * i9°0|, 
zeneszerző és hegedüvirtuóz, Párizsban él. — 5. 
Pál, * 1873, büntetőjogász, a bp. egyet. r. 
tanára. ' Főbb müvei : A magy. büntetőjog tan
könyve. A magy. büntetőeljárási jog. Szociológia. 

Angyalcsinálás, a dajkaságba adott csecsemő
nek rossz táplálás és fogyatékos gondozás miatt 
bekövetkező elpusztulása. 

Angyalföld, Budapest VI. kerületének több
nyire munkások lakta külső része. 

Angyali üdvözlet, a kat. egyházban a Mi
atyánk után a leggyakoribb imádság a Boldog
ságos Szűz tiszteletére. 

Ángyaivá", Hadrianus császár mauzo'euma Ró
mában. Te .éjére Szt. Mihály arkangyal szobrát 
helyezték s ettől nyerte mai nevét. 

Az Angyalvár Rómában 

Ángyán 1. Béla (1849—1920), közkórh. fő
orvos, egyet, tanár, belgyógyász. — Fiai: 2. 
Béla * 1885, ügyvéd és zeneszerző, 1922 óta 
a min.-elnökségi sajtóosztály vezetője. Orsz. 
képv. — 3. János, * 1886, orvos, a pécsi 
egyet, tanára, főleg a szívbetegségekkel fog. 
lalkozik. 

Anha'.t, szabad állam a Német-birodalomban. 
Berlintől DNy-ra. Területe 2300 km2, 351.000 
1. Barnaszén- és kálísó-telepei nevezetesek. Fő
városa Dessau. 
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Anbldrldok, vegyületek, amelyekből víz hozzá4^ 
tételével savak és lúgok keletkeznek. ..» 

AnhidrÜ, ásvány, kristályos, vízmentes, kén
savas mész. 

Anilin, a kátrány desztillációs terméke. Olaj
szerű, színtelen, gyengeszagu folyadék, amely 
világosságon lassan megbarnul. A.-ból és ve
gyületeiből készülnek az A.-festékek. L. még 
Kátrányfestékek. 

Animál (íat.) a. m. biztat, lelkesít. 
An malis (lat.) a. m. ál ati. 
Animzmus (a t . animus a. m. lélek), a primitiv 

népeknek az a hite, hogy a Természet egyes 
fontos jelenségeinek (villám, szél, hegy, fa, 
folyó). lelkük van. 

Animozitás (lat.) a. m. ellenszenv, rossz
akarat. 

Animus (lat.) a. m. lélek; jogi szóhasználat
ban akaratot, szándékot vagy célzatot is je
lent. Ehhez képest A. rem sibi habendi a bir
toklási akaratot, A. lueri faciendi a nyerész
kedési célzatot, A. injuriandi a sértési szán
dékot fejezi ki. 

Anina, 1. Stájerlakanina. 
Anio, a Tiberis baloldali mellékfolyója, 133 

km. Tivoliban vízesések. 
Ánizs, déleurópai fűszernövény. Illatát az or

vosságul is használt ánizsolajtól kapja. Likő
röket illatosítanak vele. 
Anjou, hajdani tartomány Franciaországban a 

Loire mellett, fővárosa Angers volt. Innen 
szárm. az A.· ház. 

Anjou-ház, a francia Capet királyi család 
egyik mel.ékága, amely nevét az Anjou gróf
ságról kapta. Az A. 1266-ban a nápo.yi trónra 
került és II. Anjou Károly V. István magyar 
király leányát, Máriát vévén feleségül, e réven 
az A. igényt támasztott a magyar trónra, 
amelyet végül Károly Róbert el is nyert. Ε 
házból való királyunk volt utána még Nagy 
Lajos és Mária. 

Anka János * 1883, iró és hírlapíró, az 
Elet és A Nép fel. szerkesztője volt. 

Anna, szt., Szűz Mária anyja. 
Anna, 1. Osztrák A. (1601—66), III. Fülöp 

spanyol király leánya, XIII. Lajos francia király 
felesége és XIV. Lajos anyja, mint özvegy, 
fia kiskorúsága alatt régensnŐ, de helyette 
Mazarin kormányzott. — 2. A. angol ki
rálynő (uraik. 1702—14), II. Jakab leánya, 
alatta egyesült Anglia Skóciával. — 3. A. 
Ivanovna, orosz cárnő (uraik. 1730—40), he
lyette Biron nevű kegyence kormányzott. 

Annaberg, szászországi város az Êrchegy· 
ségben, 18.000 1. 

Annales (lat.) a. m. évkönyvek, kronologikus 
történelmi feljegyzések. 

Annám, névleges császárság francia Indokiná
ban. Területe 160.000 km2, 5,172,000 1. É—D. 
irányban hosszú hegylánc vonul rajta végig. 
A tengerpart nagy része lapos és termékeny. 
Főtermékei rizs és selyem. Lakosai a kínaiak
kal rokon mongol annamiták. Fővárosa Hué. 

Annapolis, Maryland fővárosa, az Egyesült 
Államok haditengerészet; főiskolájával, 8000 L 
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ANNAVÖLGY ANTHfiS 

Annavölgy, szénbánya ét vasúti állomás Sári-
sáp község határában. Esztergom rm. 

Ann.ktálni (lat.) a. m. el'oglalní, bekebelezni. 
Annexlo, valamely államnak bekebelezése, 

egyeshése más állammal, az Ületö állam vagy . 
icrület lakosainak megkérdezése nélkül. 

Anni (lat.) a. m. évnek; A. currentis a. 
m. a folyó évben. 

Anno (lat.) a. m. évben. A. Domini: az Ur 
évében, vagyis Kr. sz. u. 

Annonce (franc.) a. m. hirdetés. 
Annuitás (lat.), nem kamatozó kölcsön ese

tén a visszafizetendő tőke egy évre eső része. 
Kamatozó kölcsönnél az A.-t a tőke törlesztési 
részletén kívül az évi kamat adja. 

Annullálni (lat.), érvénytelennek nyilvánítani. 
Annunzio, Gabriele d', olasz költő,' I. D'An-

minzio. 
Anód (pozkiv elektród), 1. Elektródok. 
Anomália (gőr.) a. m. a szabálytól eltérés; 

hiba, visszaélés. 
Anonym (gôr.j a. m. u.:'v;eíen. 
Anonymus Belae Regis Nótárius, II. ν. Ili. 

Béla király névtelen jegyzője, aki a magyarok 

Anonymus szobra a bu lar sti \ árosligetben 

történetét mondja el Gesta Hungarorum c. 
.'krónikájában a legrégibb időktől Szt. István 
koráig. 

Anopheles, szúnyog, a malária legfontosabb 
terjerziője. 

Anorganikus (gör.) a. m. szervetlen, általában 
minden olyan test, amely nem tartalmaz sze
net, tehát az ásványok. 

Anormális (gör.) a. m. a normálistól, ren
destől eltérő. 

Anse'mus, szt. (1033—1109), cantcrbury-i ér
sek, a skolasztika (1. o.) megalapítója. 

Antaeus (Antaios), görög mitológiai óriás, a 
Tenger és Föld istenének fia, aki Héraklésszel 
birkózott, de valahányszor gyöngült és a 
földre bukott, anyjától, a Földtol, uj erőt nyert. 

Ezért Herakles a levegőbe emelte ét így foj
totta rntg. 

Antagonists (gör.) a. na. ellenfél. 
AntagonJzmus (gör.) a. m. ellentétesség, ver

sengés. 
Antal 1. remete, szt. (251—356.), Felső-

Kgyiptomban élt, alapítója volt a szerzetesség
nek. — 2. Páduai sz. A. (1195—1231), ferenc-
rendi szerzetes, kiváló térítő és prédikátor. 

Antal 1. Gábor (1843—1914), ref. püspök 
és egyházi iró. — 2. Géza (1846—1889), egyet, 
c. rk. tanár. Főleg urológiával foglalkozott. — 
3. Gí^a * 1866, reformárus püspök, felsőházi tag. 
— 4, Gézáné, előbbi neje, szül. Opzoomer Adel, 
holland irónő. ·— 5. János* 1869, főorvos, egy. 
m. tanár. A fogászat müvelője. — 6. Sándor 
* 1882, szobrász, iró és hírlapíró. Szerk. a 
Holnap c. antológiát. 

Antalífy 1. Endre, * 1877, erdélyi magyar 
iró és műfordító. — 2. Mihály, * 1877, kúriai 
bíró, szakíró. — 3. Sándor, * 1873, Kalocsa 
poígármestere. 

Ar.taify-Zsiros Dezső, * 18S5, orgonamű
vész és zeneszerző, Koessler tanítványa. A 
Zeneművészeti Főiskolán az orgonatanszék ta
nára volt. Jelenleg Amerikában él. 

Antakidas, spártai hadvezér, 387. Kr. e. a 
perzsákkal kötött békét, amelyben a kisázsiai 
görög városok nagy részét átengedte a per
zsáknak. 

Antananarivo, 1. Tananarive. 
Antant (entente cordiale, franc.) a. m. szí

vélyes egyetértés, szövetség, amelyet 1904-ben 
kötött VII. Edvárd király kezdeményezésére 
Angol· és Franciaország és pedig Németország 
ellen irányuló éllel. Ebbe belevonták 19t 4-
Oroszországot és 1915. Olaszországot. 

Antarktisz, a deli sarkvidék. Területe 1 ;' '•> 
millió km2. 93%-a jéggel és hóval van fedve. 
1774. fedezte fel Cook; a norvég Amunds 11 
1911 dec. 14. el is érte a déli sarkot. .Most 
1930) Byrd amerikai expedíciója kutatja át. 

Λ/ A. áVag 3000 m magasságú fensik. 
Ante (lat.) a. m, előtt. 
Ante acta (lat.) a. m. előirat; a megelőzőleg 

tőrtént dolgok. 
Antecedenciák (lat.) a. m. előzmények, elő

élet. 
Ante Christum natum (lat.) a. m. Krisztus 

születése előtt. 
Antx1 datálni (lat.) a. m. élőbbről keltezni, pl. 

levelet vagy váltót. 
Antenna (lat.) a. m. tapogató; 1. rovarok 

csápja (1. o.); 2. a drótnélküli távirásban és 
telefoniában a villamos" hullámok kisugárzására 
és felvételére szolgáló kifeszített drót. 

Antenor, 1. trójai hős, aki Helena kiadatá át 
tana', so ta — eredménytelenül. Tró;a elpusztítása
kor a görögök megkímélték. — 2. Görög 
szobrász Kr. e. 500 körül; ő készítette 
Athénben Harmodios és Aris'ogeiton szobrát. 

Antheil, George * 1900, modern amerikai 
zeneszerző, Sztravlnszky követője. 

Anthes György {1863—1922), tenorista. Ham
burgban született a a bp. Operaházban mű
ködött. 
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ΑΝΤΙ ANTIVARÍ 

Anti (gör.) a. m. ellen. 
Antialkoholizmus, a szeszesitalok fogyasztása 

elleni küzdelem. Az Egyesült-Államokban 1919 
jan. 29. kimondották a teljes alkoholtilalmat. 

Antibes, francia város a Riviérán, 13.000 1. 
Anticipáció (lat.) a. m. megelőzés; (j'offb*11) 

oly cselekvés, amely a jogi döntés előtt törté
nik; (keresk.-ben, adóügyben) esedékesség előtti 
fizetés; igy is: anticipando. 

Anti-Corn-Law-League, gabonavámellenes szö
vetség amelyet 1838-ban Cobden (1. o.) alapított 
Angliában a gabonavámok eltörlése érdekében 
és amely célját 1842. el is érte. 

Antifebrln, acetanilid, fájdalomcsillapító ée láz
ellenes gyógyszer. 

Antifona (gör.), a zsoltárok előtti rövid 
ének. 

Antigone, Oidipos thebai-i királynak s Jo-
kastenek leánya, a kötelességteljesítés áldozata, 
amit Sophokles tragédiában dolgozott fel. 

Antik (lat.) a. m. régi, kül. régi görög és 
római. 

Antikizált, a .m. mesterségesen réginek föl-
tiintetett. 

Antikrisztus, Krisztus ellentéte és ellensége, 
aki a világ végéről alkotott ker. felfogás sze
rint Krisztus második eljövetele előtt uralkodik 
a földön s minden istentelenség kútfeje. Krisz
tus azután diadalmaskodik fölötte. A.-nak tekin
tették Nerot, Luther a pápát és a 19. sz.-ban 
Napóleont. 

Antikva 1. Betüfajok. 
Antikvár (lat.), ered. régiségtudós; most régi, 

ritka és használt könyveket árusító kereskedő. 
Antikvitás (lat.) a. m. régiség. 
Antillák, szigetcsoport Ë.- es D.- Amerika 

közt az Atlanti-óceánban, területük 244 ezer 
km3, 7 millió 1. Nagy A. Cuba, Haiti, Ja
maica Es Po/to'nco. Ά Kis A. száma kb. 
száz. Igen terrdSkenyek; cukor, kávé, dohány, 
rum. A vulkánok és földrengések gyakran 
okoznak károkat. 

Anti-Libanon, hegylánc Szíriában, párhviza-
mos a LibanonnaL 

Antilopok, üreges szarvú kérődző állatok, 
ugy az Övilágban, mint Amerikában, melyek
nek igen sok faja ismeretes: közéjük tartozik 
a mi zergénk is. 

Antimíliíarizmus (lat.) a. m. katonaságelle-
nesség, háborúellenesség; hivei: antimilitaristák. 

Antimon, kékes-fehér, nagyon merev, fé
nyes, kristályos fém. 340O C-nál megolvad. Ve
gyületeit gyógyszerül és ipari célokra, más 
fémekhez keverve azok keményitésére hasz
nálják, pl. ólommal: a betüfém. 

Antinómia (gör.) a, m. ellentét (két itélet 
közt)._ 

Antinous, szép római ifjú, Hadrianus csá
szár kegyence, 130. Kr. u. a Nílusba ölte 
magát. Hadrianus rendeletére istenként tisztelték. 

Antiochia, ma Antakié, valaha Szíria fővá
rosa, amelynek 500,000 1. volt, holott ma 
csak 30.000 van. 252—308 közt tiz zsinatot 
tartottak A.-ban. 

Antiochus, szíriai királyok; ι. Ι. Α., 281—261 
Kr. e. győzelmet aratott a gaűokon. — 2. III . 

A. 222—187 Kr· «· helyreállította a Seleucidák 
uralmát, 190-ben a rómaiak legyőzték. 3. IV. 
A. 175—164 Kr. e., alatta tört ki a Makká -
beusok lázadása.« 

Antipasszát, a passzát-szelek (1. o.) vidékén 
a magasabb légrétegekben uralkodó ellen
szelek. 

Antipater, macedón hadvezér, Nagy Sándor 
hadjárata idején és annak halála után ő kor
mányzott Európában, f 319 Kr. e. 

Antipathia (gör.), a. m. ellenszenv. 
Antípirin, kátrányból előállított poralaku 

gyógyszer, vízben jól oldható, lázcsökkentő 
és fájdalomcsillapító. 

Antipódok (gör.) a. m. ellenlábasok, olyan 
helységek vagy emberek, akik a földgömbnek 
velünk éppen ellentétes másik oldalán vannak. 

AntfpyreÜca (gör.) a. m. lázellenes szerek. 
Antisambríroz (franc.) a. m. előszobáz, ki

lincsel. 
Antisthenes (Kr. e. 400 táján), athéni filo

zófus, a cinikus iskola alapitója, Diogenes 
mestere. 

Antiszemitizmus a. m. zsidóellenesség, célja 
a zsidó befolyás visszaszorítása. 

Antiszepszis (gör.), sebkezelési eljárás, amely a 
fertőző baktériumok elpusztítására törekszik fer
tőtlenítőszerek (karból, szublimát stb.) alkal
mazásával. 

Antitézis (gör.) a. m. ellentétel; a retori
kában két ellentétes fogalom szembeállítása. 

Antitoxin (gör.) a. m. ellenméreg, a szer
vezet védőanyaga toxinok, baktériummérgek 
ellen. 

Antium, ma Anzio, Róma hajdani tengeri 
kikötője, tengeri fürdő; nevezetes ásatások. 

Antivari (szerbül Bar), Montenegro kikö
tője az Adria partján, 2500 1. 
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ANTÙFÀGASTA ANYAJEGY 

Antofagasta, a hasonnevű chilei tartom, fő
városa 52.000 1, Kikötő. Ezüst, salétrom, 
konyhasó és guano-bányák. 

Antoine, André * 1858, francia színész, a 
Théâtre Libre megalapítója. 

Antokolszkij, Marc (1843—1902), naturalista 
orosz szobrász. 

Antológia (gör.) a. m. virággyüjtemény; vá
logatott költemények gyűjteménye. 

Antoninus, két római császár. 1. A. Pius, 
138—161. bölcsen uraik. — 2. Marcus Aure-
lius Α., uraik. 161—180., filozófiai elmélke
déseket irt stoikus szellemben. 

Antonius, Marcus (Kr. e. 83—30), római 
államférfi. Caesar halála és a Philippi mel
letti győzelem után Lepidusszal és Octavía-
nusszal együtt jutott a hatalom birtokába. Le-
pidus csakhamar kiesett e triumvirátusból, 

Marcus Antonius szobra 

mire a birodalom keleti része A.-é lett. 
Kleopátrával való szerelmi viszonya és a rá
következő actiumi csatavesztés áltat elvesz
tette hatalmát, mire öngyilkosságot követett el. 

Antony Béla * 1880, Esztergom város pol
gármestere. 

Antracén (gör.), a kőszénkátrány egyik 
anyaga, amelyből az alizarint állítják elő. 

Antracit, a Jegtöbb tiszta szenet (85—950/0) 
tartalmazó fajfája a kőszénnek. 

Antrax, 1. Lépfene. 
Antropocentrikus (lat.-gör.), világnézet, amely 

az embert tekinti a teremtés középpontjának. 
Antropofagia (gör.) a. m. emberevés. 
Antropofobla (gör.) a. m. emberkerülés. 
Antropogeográfia (gör.) a. m. emberföldrajz. 
Antropoidok (gör.) a. m. emberszabású maj

mok (gorilla, orangután, csimpánz és gibbon). 
Antropológia (gör.) a. m. embertan, az 

emberrel mint élőlénnyel foglalkozó tudo
mány. 
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Antropomorfia (gör.) a. m. emberi tulaj
donsággal való fölruházás. 

Antropomorfizmus (gör.) a. m. emberiesités, 
emberi tulajdonságokkal való fölruházás. 

Antung, város D-Mandzsuriában, a Jalu-
íolyó torkolatának közelében, 95.000 1. Fa-
termelés. 

Anubis, sakálfejü helyi isten, a halottak ve
zetője, az alvilágba. 

Anuria (gör.) a. m. vizeletrekedés. 
Anvers (Antwerpen), kikötőváros Belgium

ban, a Scheide-(Escaut) folyó partján, a tor
kolattól 88 km.-re. Európa egyik legforgal
masabb kikötője. A flamand művészet fő
helye, 312.000 1. 

Anya- és csecsemővédelem, gondoskodás az 
anyáról és csecsemőjéről a terhesség utolsó he
teiben és a szülés utáni első időben, amig a 
csecsemő élete legerősebben van veszélyeztetve. 

Anyag, az a valami, ami által a testek 
külső észrevétel tárgyai lesznek. Legfontosabb 
tulajdonsága a súly és kiterjedés. 

Anyagcsere, a test fölhasznált anyagainak 
pótlása tápanyagok fölvétele és azok földolgo
zása által. 

Anyagi jog, ellentétben az alaki joggal azok
nak a jogszabályoknak összességét jelenti, 
amelyeknek érvényesítésére az alaki jog (1. o.) 
szolgál. A polgári, a büntető, a kereskedelmi, 
a váltótörvénykönyv stb. az A.-ot foglalják ma
gukban, mig a polgári, büntető stb. perrend
tartás az alaki jog körébe tartoznak. 

Anyai ág, az örökösnek az örökhagyó anya 
révén vérszerinti hozzátartozói, akiktől szár
mazó vagyonban (A.-i vagyon) addig, amig 
az anyának valamely törvényes leszármazója 
él, az atya nem részesedhetik. 

Anyai rész, az örökösödési jogban a ha
gyatéknak az a része, amely az örökhagyó 
anyjáról szállt az örökhagyóra. 

Anyajegy, veleszületett, Körülhatárolt, sőtét-
szinü, gyakran szőrös folt a bőrön. 
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ANYAJOG 

Artyajo? 1. Matriarchátus. 
Anyakönyv, oly közhitelességi! feljegyzési laj

strom, amelyben, régebben az egyházak, ujab
ban az állam a születéseket, házasságokat és 
halálozásokat tartják nyi'ván. Magyarországon 
az 1894. évi 33. t.-c. értelmében a születések, 
házasságok és halálesetek nyilvántartására 1895 
okt. 1. óta kizárólag az állami A.-ek szol
gálnak. 

Anyaméh. Elevenszülő állatoknál a pete az 
A.-ben fejlődik ki. Embernél kb. 8 cm. hosszú, 
köriealaku, fala vastag, izomrostokból áll, na
gyon tágulékony, a terhesség végén kb. 32 
cm. hosszú, 27 cm. széles és 14 cm. vastag. 

Anyarozs, a rozs kalászában élősködő gomba. 
Ma az A. a gabonaszemek révén a lisztbe 
kerül, a belőle sütött kenyér súlyos mérge
zéseket okozhat. Az A. kivonatát a méhiz-
mokra gyakorolt erős összehúzó hatása miatt 
orvosszerül is használják. (Ergotin.) 

Ányos 1. Laci, zeneszerző, * 1881. Dalok, 
operett. — 2. Pál (17-6—1784), pálos-rendi 
szerzetes, szentimentális, peJSzimi ta lírikus 
költő. 

Anzengruber, Ludwig (1839—1889), osztrák 
költő. Színmüvei az osztrák népéletből valók. 

A. O. K. Arniee-Oberkommando. Az osztrák
magyar hadsereg főparancsnokságának neve a 
világháborúban. Előbb Teschenben, 1917-től Ba
denben székelt. 

Aoristos (gör.), igeidő, amely a pillanatnyi 
cselekvést fejezi ki. 

Aorta, az ember fő verőere, a bal szivpit-
varból indul fölfelé, azután ivben lefelé ha
lad a mellkason és hasüregen át. 

Aosta, olasz város a Dora Baltea mellett, 
7000 1. 

Aostai herceg, Emánuel Fülöp, * 1869, a 
háborúban a III. olasz hadsereg parancs
noka, aki a görzi támadásokat vezette. 

Apáca, szerzetesi fogadalmat tett nő. 
Apácatorna, kisk., Veszprém rm„ devecseri 

j . , 479 1., u. t. és u. p. Tüskevár. 
Apacsok, Mexikótól északra, az Egyesült-

Államok területén élő indián törzs. Ugyanígy 
nevezik a Párizsban élő hivatásszerű rablókat. 

Apáczai Csere János (1625—1659), filozó
fus és pedagógus, a »Magyar Encyclopaedia«, 
az első magyar lexikon szerzője. 

Apaffy, 1. A>afi. 
Apafi 1. I. Mihály (1632—90), erdélyi fe

jedelem 1661-től. Kancellárja, Teleki Mihály 
átjátszotta Erdélyt a Habsburgok kezére. — 
2. II. Mihály, az előbbi fia (1676—I7'3)J aPJa 

halála után ő 'e.t a fejedelem, de a tényle
ges hatalom a császári gubernátor kezében 
volt. Magtalanul hunyt el Bécsben. 

Apage Satanas (gör.) a. m. távozz el Sátáni 
Apagy nagyk., Szabolcs vm., nyirbaktai j . , 

1820 1., vasút, távíró, telefon, posta. 
Apály és dagály, 1. Árapály. 
Apanage (franc), az az összeg, amely ural

kodó családok tagjainak rangjukhoz méltó meg
élhetésére van biztosítva, 

Apar kisk., Tolna rm., völgységi j . , 777 1., 
u. t. Bonyhád, posta. 

APODÜCTíKUS 

Apart (franc.) a. m. különleges, < 
Apasági kereset alatt azt a keresetet értik, 

amelyet -az anya a házasságon kivül született 
(törvénytelen) gyermek tartása iránt a gyer
mek nemzője ellen indít. 

Apát (a gör. abbas, a. m. atyám meg
szólításból), kolostori e'ől járók elnevezése. 

Apátia kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 148 
1., u. t. és u. p. Zalaegerszeg. 

Apátfalva nagyk., Csanád vm., központi j . , 
5733 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Apáthy István (1860—1922), kiváló zoológus, 
kolozsvári egyet, tanár. 

Apáti Ferenc, a 16 sz.-ban élt, szatirikus 
magyar író. 

Apátia (gör.) a. m. közömbösség. 
A palin, nagyközség, Bács-Bodrog vm., 14.000 

I., Kendertermelés és feldolgozás. Trianon óta 
lugoszláviáé. 

Apátistvánfalva, kisk., Vas vm., szentgott
hárdi j . , 513 1., u. t. Szentgotthárd. 

Apátvarasd kisk., Baranya vm., pécsváradi 
j . , 301 1., u. t. Püspöknádasd, u. p. Rác-
mecske. 

Apc nagyk., Heves vm., hatvani 3., 2437 1., 
vasút, távíró, telefon, posta. 

Apelles, az ókor legünnepeltebb görög fes
tője (Kr. e. 356—308). 

Apenninek, hegység, amely az Alpokból ága
zik ki és 1300 km. hosszúságban végighúzó
dik Itália félszigetén. Legmagasabb része a 
közepe iáján emelkedő Abruzzok Gran Sasso 
1: egy tömbjében a Monte Corno-csucs: 292 t 
m. Ásványos kincsekben szegény; legnevezete
sebb ásványa a márvány. Ä vasút több he-
lyen át-zeli. 

Apenrade, dán keleti-tengeri fürdőhely Schles
wigben, 7.000 1. 

Aperçu (franc.) a. rá. e!ső áttekintés, kül. 
rövid megjegyzés. 

Aperte (lat.) a. m. nyíltan. 
Apex (lat.) a. m. tető, csúcspont; csilla

gászatban: az égnek az a pontja, amely 
felé a naprendszer mozgása irányul (a Her-
kr.les csillagképben). 

Aphelium 'gör.), a Föld, ν így a naprendszer
hez tartozó bármely égitest (bolygó, üstökös) 
pályájának a Naptól 'egtávolabh eső pontja. Λ 
legközelebb eső pont a perihélium. 

Aphrodite, a szépség és szerelem görög is
tennője, a rómaiaknál Venus, Zeus es Dione 
leánya, aki a tenger habjából született. Férje 
Hephais os (Vulcanus). Legművészibb ránk-
inaradt görög ábrázolása a milói Venus 
(Louvre) s a knidosi A. (München, Glyp
tothek) . 

Apisz, az egyiptomi vallás szent bikája, akit 
küönösen Memfiszben tiszteltek. 

Ap'anat, az olyan optikai lencse-rendszer, 
mely a fényt nem bontja színeire és nem 
torzít. 

Aplomb (franc.) a. m. merőleges állás, 
biztonság, kül. biztonság a föllépésben. 

Apodlktikus (gör.) a. m. föltétlenül biztos, 
ellentmondást nem tűrő. 
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APOGEUM A POTIORI FIT DENOMINATIO 

A knidosi Aphrodite 

Apogeum (gör.) a. m. földtávol; a Föld és 
Hold közötti legnagyobb távolság. 

Apokalipszis (gor.) a. m. isteni titkokat fel
fedő kinyilatkoztatás. Ez az elnevezése az 
Újtestamentum utolsó könyvének (János Jele
nesei), amely a ker. egyház jövőjéről és a 
vi ág végéről szóló, rejtélyekbe burkolt jöven
döléseket tartalmaz. Ε jövendöléseknek egész 
irodalma volt, az u. n. apokaliptikus iro
dalom. 

Apokrii (gör.) a. m. elrejtett, titkos, át
vitt értelemben : nem hiteles. Az ó- és újszö
vetségi A. iratok a bibliai irodalom kiegé
szítő részei, hitszabályozó jelentőségük nincs, 
de sok kortörténeti érdekességet tartalmaznak. 

Apollinaire, Guillaume (családi nevén Kos-
trowicky 1880—1918), lengyel eredetű francia 
iró, a kubista-költészet megteremtője. 

Apol'odoros, 1. athéni festő, Kr. e. 5. 
sz. — 2. Α., görög építész Trajanus és 
Hadrianus római császárok szolgálatában. Ö 
építette a Forum Trajanumot és a vaskapui 
Duna-hidat. 

Ápolton, görög és római isten, a Napnak, 
gyógyításnak, éneknek, jóslásnak és a nyár
nak istene. Főtemploma Delphoiban volt, tisz
teletére verseny játékokat rendeztek. Simaarcu, 
fiatal és erőteljes férfinak ábrázolták. Leg
szebb szobra a vatikáni belvederi A. 

' Apolonios, 1. perga-i Α., hires alexandriai 
görög geometer Kr. e. 200 körül, a kúp
szeletekről irt. — 2. Rhodos-i A. alexandriai 
görög tudós és iró Kr. e. 3. sz.-ban, az 

,; »Argonautika« szerzője. 
Apologetika (gör.) a. m. a hitvédelem tu

dománya. 
Apologia (gör.) a. m. védelem, igazolás. 
Apoplexia (gör.) a. m. gutaütés, agy szél

hűdés, az agyvelő valamelyik vérerének 'meg-
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repedése következtében az agyvelőben beállott 
vérzés. 

Apor Péter báró, (1676—1752), iró. Fő-
müve: a Metamorphosis Transsylvaniáé, am ly-
bcn megörökítette a korabeli Erdély társa
dalmi életét. 

Aporla (gör.) a. m. zavar, kétely, logikai 
nehézség. 

Aporka nagyk., Pest vm., ráckevei j . , 989 1., 
vasút, posta, ut. Kiskunlacháza. 

Apostag nagyk., Pest vm., dunavecsei j . , 
2662 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

A posteriori, 1. A priori. 
Apostol (gir.) a. m. a küldött. így nevezték 

azt a 12 férfit, akit Krisztus küldött az egész 
világra, hogy az 6 életét, tetteit és feltáma
dását hirdessék. Neveik: Péter, András, Ja
kab, János, Filep, Bertalan, Tamás, Máté, 
Jakab, Simon, Taddeus és Júdás. Az utóbbi 
helyébe Pál lépett, a pogányok A.-a. 

Apostoli hitvallás (Hiszekegy), a ker. egy
ház régi keresztelés! hitvallása. 

Apostoli k" reszt, magyar koronázási jelvény. 
Apostoli király, a magyar királyt a koro

názás után megillető cim. 1758 óta viselik a 
magyar királyok. 

Apollon 

Apostolok cselekedetei, Lukács evangéliumá
nak második része, amely Péter és Pál sor
sával foglalkozik 64-ig. 

Aposztazia (gör.) a. m. elszakadás (a hit
től). 

Aposztróf (gör) a. ra. hiányjel,· a helyes
írásban egy vagy több betű elhagyását jelöl
jük vele. 

Aposztrofálni (gör.) a. m. nyomatékos sza
vakat intézni valakihez. 

Apoteózis (gör.) a. m. istennéválás, megdi
csőülés. 

A potior! fit denominate (lat.) a. m, valami 
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APPALACH- HEGYSÉG APULEIUS 

nek az elnevezése a legkiválóbb, a legfonto
sabb a'apján történik. 

Appalach-hegység, másnéven Alleghany (1. ο.). 
Appartement (franc.) a. m. lakosztály, la

kás. 
Appassionato (ol.) a. m. szenvedélyesen. 
Appelláció (lat.) a. m. fellebbezés; a pol

gári és a bűnvádi eljárásban az elsőfokú bí
róság Ítélete ellen használható perorvoslat. 

Appendicitis (lat.) a. m. vakbélgyulladás. 
Appendix (lat.) a. m. függelék; bonctanban: 

a féregnyulvány. 
Appenzell, svájci kanton, 415 km2, 70.000 1. 

Két részből áll: A. Innerrhoden (katolikus) 
és A. Ausserrhoden (evang.). 

Appercepciő (lat.), egy képzetnek fölvétele 
egy már meglevő képzetcsoportba. 

Appetitus (lat.) a. m. étvágy. 
Appianos, alexandriai görög történetíró Kr. 

u. 2. sz.-ban, a római történelemről irt. 
Appius, Claudius Caecus, a róla elnevezett 

Via Appia nevű hires római müut építője. 
(Kr. e. 312-töl). 

Applanálni (lat.) a. m. kiegyenlíteni, elsi
mítani. 

Applikáció (lat.) a. m. alkalmazás. 
Appoint (franc.) a. m. valamely tartozás 

kiegyenlítésére szolgáló váltó. 
Apponyi 1. Albert gróf, * 1846 V. 29. Bécs

ben. Kalksburgban, Pesten és Bécsben vé
gezte tanulmányait. 1872. Deák-párti képviselő, 
1877. a konzervatív Sennyey-párt tagja, majd 
az ellenzéki nemzeti párt vezére. 1899. fuzio
nál a szabadelvű párttal, 1901. a képviselő
ház elnöke s belső titkos tanácsos, 1904. be
lép híveivel a függetlenségi pártba és 1906. 
a koalíciós kormány közoktatási minisztere. A 
koalíció bukása s Kossuth halála után a 
párt elnöke. Kezdeményezésére határozták el 
a háború kitörésekor a treuga-deit, mely 
1916-ig tartott. Az újra meginduló parlamenti 
küzdelem a választójog körül alakult ki s 
ebben A. a választójog kiterjesztése mellett 
foglalt állást. A háború után visszavonult a 
politikától és a kommün alatt eberhardi birtu-
kán tartózkodott. Mint a békebizottság el
nöke, <5 vette át 1920 II. 15. Neuillyben a 
békeokmányt. Amerikában tartott előadásokat, 
ahol Magyarország helyzetét ismertette. Legiti
mista fölfogását fönntartotta s a kormánypárt
hoz nem csatlakozott. Klasszikus szónok. Ösz-
sizegyüjtött beszédei és emlékiratai megjelen
tek. — 2. György gr. (1808—99), m · kir. 
kancellár és országbíró. A. Albert apja. A 
szabadságharc előtt a konzervatív párt vezére 
volt. A szabadságharc alatt visszavonult a köz
élettől. A kiegyezés politikájában támogatta 
Deákot, de aztán végleg visszalépett a köz
pályáról. — 3. Sándor gr., (1844—1925). A. 
Rudolf párizsi nagykövet fia, a legkiválóbb 
magyar könyvgyűjtő és bibliográfus. A diplo
máciai pályán működött és eközben ritka tel
jes gyűjteményt állított össze magyar vonat
kozású külföldi nyomtatványokból, amelyet a 
Nemz. Múzeumnak adományozott. Ε gyűjte
mény jegyzéke: Hungarica, 4 k. a külföldön 

megj. magyar vonatkozású, régi müvek leg
teljesebb bibliográfiája. özvegye Esterházy 
Alexandrina grófnő, , * 1856, 1926. 3000 hol
das birtokát is a Nemz. Muz.-nak hagyo
mányozta. 

Apponyi-kollegium, tanitóképzointézeti tanár
jelölteknek. Két része van: férfiak számára a 
budai Pedagógiummal és nők számára az Er
zsébet-nőiskolával kapcsolatban. Tanítóképzői ta
nári oklevelet csak az A. tagjai nyerhetnek. 

Apport (franc), keresk. társaságnál a társ
tag betéte (áru stb). 

Apportiroz (fr. apporter) a. m. elhoz. Ido-
mitásnál használják. Pl. a kutya parancsszóra 
elhoz valamely tárgyat. 

Appozició (lat.) a. m. utánvetett jelző, ér
telmező jelző. 

Apprehenzió (lat), a római jogban: birtokba
vétel; a filozófiában: fölfogás; közbeszédben: 
neheztelés. 

Appretura (franc.) a. m. csinozás v. kiké
szítés, az előállított iparcikkek, pl. szövetek, 
papír- és bőráruk végső megmunkálása, tet
szetős külső elérése céljából. 

Approbáció (lat.) a. m. jóváhagyás; kül. 
püspöki Α., amely nélkül kat. vallású könyv 
nem nyomatható. 

Approbaták, az Erdélyben 1540—1653 között 
hozott törvények rendszeres összefoglalása, 
amelyet 1653. II. Rákóczi György adott ki. 

Appropriáció (lat.), az országgyűlésnek tör
vénybe foglalt oly határozata, hogy a kor
mány fölhatalmazást nyer a megszavazott költ
ségvetési tételek utalványozására. Egyúttal bi
zalomszavazási jelleggel is bír. 

Approximativ (lat.) a. m. megközelítő. 
Après nous le déluge (francia), a. m. utá

nunk az özönvíz. 
Április (lat.), az év negyedik hónapja, 

talán a latin aperire, a. m. bimbódzni szóból. 
Aprily Lajos (Jékely), * ,1887, író, a nagy-

enyedi Bethlen-kollégium tanára. Munkái: Fa
lusi elégia, Esti párbeszéd, Versek. 

A priori és a posteriori (lat.), többféle je
lentése közt a leggyakoribb: ha tárgyakat 
okaikból ismerünk meg, ez A. megismerés 
(tehát a tapasztalást megelőző), ha következ
ményeikből, akkor a posteriori (tehát tapasz
talás alapján). 

Apró bolygók, azok a Nap körül keringő 
kicsiny égitestek, melyek pályája a Mars és 
a Jupiter közé esik. 

Aprószentek alatt azokat a kisdedeket ért
jük, akiket Heródes leöletett. Ünnepük dec. 28. 

Aprószőlő, a Tóni-szigeteken termő magtalan 
szőlőfajta, amelyet aszalva hoznak a keres·, 
kedésekbe. 

à propos (franc.) a. m. kellő időben; erről 
jut eszembe ! 

Apsis, félköralaku boltozott fülke a római 
építészetben és az ókeresztény bazilikában. 

Apuleius, Lucius, római iró a Kr. u. 2. 
sz. Főműve: »Az arany szamár« (magyar 
ford. Révay J.), az egyetlen ránkmaradt la
tin regény az ókorból. 
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ÁPULÍÁ ARAB IRODALOM 

Apulia, inai olasz neve Puglia, tartomány, 
Olaszország DK-i részén. 19.000 km2, 2 mil. 1. 

Aqua (lat.) a. m. viz. A. fontis = kutviz, 
A. destillata = lepárolt viz, A. fortis = sa
létromsav, A. regia = királyvíz, választóvíz 
(sósav és salétromsav keveréke), A. vitae == 
pálinka. 

Aquaeductus (lat.) a. m. vízvezeték. 
Aquamanile (uj-lat.), edényke, gyakran állat

alakban, amelyből 0, miséző pap kezére vizet 
öntenek. 

Ar, az a pénzösszeg, amelyet .valamely 
áruért kérnek. 

Ar, terület- v. földmérték egysége, 1 ár = 
100 m2., jele a. 100 ár = í 1 hektár, jele ha. 
"Arab bölcsészet, a 9—12. században virág

zott, azután az ortodox izlám elnyomta a ra
cionalizmust. Az első jelentős filoz. Alkindi 
(f 870 k.), a 10. században Alfarabi. A leg
nagyobb Avicenna (f 1037), aki tisztább aris-
totelizmust tanított s több ujplatonikus tételt 
elejtett. Algazel (f í m ) szkeptikus volt. Abu 
Bekr (és a zsidók) közvetítésével ismerte meg 
1200 körül a ker. tudományosság Aristoteles 
iratait. 

Arabeszk, az arabok és mórok által hasz
nált sikdiszitmény, amely látszólag kusza, va
lójában szabálvszerii vonalbeosztásu. 

Középkori aquamanile Arabeszk 

Aquamarin (lat.), a berill nevű ásványnak 
viztiszta, kékes vagy zöldes változata. Fél
drágakő. 

Aquarell (ol.) a. m. vizfestés (1. o.). 
Aquatinta (ol.), a rézmaratásnak a tus

festést utánzó módja. 
Aquila János, festő és építőmester Dunán

túlon a 14. sz. végén, a veleméri, márton
helyi, tótlaki, turnicsai falfestmények kétség
telen szerzője. 

Aquila-Adler Adelina, 1. Adler. 
Aquileja, az Adriai-tengertől 2 km-nyire levő 

városka, 2000 1., amely a római korban élte 
fénykorát. 452-ben Attila elfoglalta. 

Aquincum, a mai öbuda helyén volt kelta 
eredetű város, Alsó-Pannonia fővárosa, a II. 
segédlégió állomáshelye. A rómaiak itt tábort 
építettek és a mellette épült városnak 60.000 
lakosa volt. Az itt talált leletek a helyszínén 
épült múzeumban és a M. Nemzeti Mú
zeumban vannak összegyűjtve. Érdekes épület
maradványai az amphitheatrum, a vásárcsar
nok, a fürdők s a Mithra-templom. 

Aquino! szent Tamás (1225—1274), a legna
gyobb skolasztikus bölcselő és költő. 

Aquitania, a régi Gallia tartománya, a .Ga
ronne és a Pireneusok között. Ibérek lakták, 
független királyság volt, 1453 óta Franciaor
szághoz tartozik. 

Arábia, Ázsia DNy-i nagy félszigete. Terü
lete 3 millió km2, kb. 10 millió 1. Az egész 
félsziget egyetlen táblaföld és egészen bele
esik a sivatagok övébe. A félsziget túlnyomó 
része, csaknem egész belseje, sivatag (Köves-
A.). A tengerpartokon van némi csapadék (Bol-
dog-A.)· Itt terem a kávé, pamut, gumi, cu
kornád, déligyümölcsök. Lakosai a sémi fajhoz 
tartozó arabok. Egy részük letelepült földmi-
ves, iparos, kereskedő ; más részük nomád 
pásztor (beduin). A középkor elején A. a 
mohamedán vallás, az arab világhatalom és az 
akkori legmagasabb műveltség bölcsője lett. A 
középkor végén török uralom alá került, 
amely alól csak a világháborúban szabadult 
föl. A termékeny Ny-i part Hedzsasz néven-
önálló állammá alakult; gyámságát a Népszö
vetség Angliára ruházta. Hedzsaszba Medi
náig vasút is vezet. 

Arab irodalom. Az A. legrégibb emlékei 
népköltési termékek. Legnevezetesebbek ezek 
közül az u. n. Kaszidák. Az első egységes, 
lezárt irodalmi mii a Korán. Innen kezdődik 
az Α., mely 700 és 1200 közt nagy hatással 
volt Európára. Azóta hanyatlásba jutott, ha
nyatlása egész az ujabb időkig tartott. Az 
A. jelentősebb lírikusai: Omar ben Abi Rabia 
(a VIII. sz. elején), Mutanabbi (f 965), Abu-
lala (f 1057), Toghrai (f 1119). Makáma-köl-
tők: Hamadani (f 1007) és Hariri (f 1122). 
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ARAB MüVÉSZEÍ ARANY 

Az arab széppróza legnevezetesebb termé
kei: Az Antar-regény, a Szeif és a Benu 
Hilal c. ciklus (kalandorregények) és az 
Ezeregyéjszaka c. kerekes elbeszélőgyüjtemény, 
mely azonban tk. nem arab eredetű. Meg
lehetősen kiterjedt a tört. irodalom. Neveze
tesebb történetírók: Al-Já'-kubi (890 körül), 
Al-Tabari (f 921), Maszudi (t 957). Ibn Ala-
thir, Ibn Khaldun (XIV. sz.) stb. _ Az arab 
bölcselet (1. o.) Aristotelesen alapszik. Term, 
tud.: ídriszi (1154 k.), Al-Demiski (t 1326), 
ΛΙ-Batani (f 929) stb. Különösen gazdag iro
dalma van a geográfiának. Goldziher I. : 
Egyet, irodalomtört., I. k. 

Arab művészet, leglényegesebb s legjellem
zőbb alkotása a vallás szolgálatában álló me
cset, imahely; eredeti alakja az oszlopcsar
nokkal övezett udvar, kúttal a közepén, ame
lyet a bizánci irány kupolával fedett. Ε cen
trális jellegű épület velejárója a gyakran sza
badon álló minaret, torony, melyről az imád
ság ídeje't jelenti a müezzin. Ε viíágos szer
kezetű, kevéssé tagolt architektúra oszlop-
zata más népektől kölcsönvett, jellemző ele
mei a boltivek változatossága, a sikdiszités 
pazar alkalmazása, amely plasztikus volta da
cára színes hatást tesz; a sokszor csipkévé 
finomodott diszitmények, geometrikus, sza'ag-
íonatos, stilizált növényi elemek, szinte sze
szélyes változatokkal (arabeszk), gyakran a 
Koránból vett mondatok írásjegyeivel kápráz
tatlak. Az A. szobrászata csak ornamentális fa
ragásban nyilatkozott. Festészete kéziratok mi-
uiatürös díszítését szolgálta. Iparművészeiében 
a fajansz és a szőnyeg ma is bámulatunk 
tárgya. 

Arab nyelv, a sémita nyelvtörzsnek egyik 
ága. D-i és E-t dialektusra oszlik, az É-iból 
fejlődött a klasszikus A. Az A. igen el
terjedt, Indiáig, Jáváig, Marokkóig és D-en a 
Kongóig használják. 

Arabok, sémita néptörzs, Arabian kívül Me
zopotámiában, Szíriában, Kelet-Indiában, Af
rika ÉK-i és D-i részében laknak. Egy ré
szük ma is nomád. 

Arach/ie, mitológiai iidiai leány, akt Athene 
istennőt versenyre hívta szövésben és az is
tennő pókká változtatta át. 

Arad, város, a Maros mellett, az Alföld 
K-i szélén, 63.000 1. Sokoldalú .ipar, ter
ménykereskedelem. Hires várral. Trianon óta 
Romániáé. 

Aradi Viktor, * 1883, erdélyi író és szo
ciológus, a Jövő Társadalma c. folyóirat szerk. 

Aradi vértanuk, az 1849. é\ri okt. 6. Aradon 
az osztrákok által kivégzett 13 honvédtiszt. 
Főbelőtték : Kiss Ernőt, Schweidel Józsefet, 
Defsewffy Arisztidet és Lázár Vilmost. Kötél 
által vesztek e): Aulich Lajos, Damjanich 
lános, Knézich Károly, Lahnér György, Nagy 
Sándor József, gróf Leiningen Károly, Pölten-
berg Ernő, Török Ignác és gróf Vécsey 
Károly. 

Arad vm., 5936 km*, 351.000 1. Trianon 
óta túlnyomó része Romániáé; a megmaradt 
t sonka A. összesen 5 község, 246 km2, 22.000 

1., az egyesitett Csanád-Arad-Torontál m . 
eieki járását alkotja. 

Arrgj, 1. Domnlque F ránc o b (1786—1853), 
francia csillagász, fizikus és politikus, a pá
rizsi egyetem tanára. — 2. François, * 1862, 
francia politikus, a Petit Parisien főszerkesz
tője, 1903—24. a köztársasági blokk vezére. 

Aragon, Louis, * 1897, francia iró, a sur-
realizfnus egyik alapitója. 

Aragónia, középkori keresztény királyság, 
amely 1469-ben Castiliával egyesülve megal
kotta Spanyolországot. Ma ez utóbbinak egyik 
tartománya az Ebro-völgyében, 50.000 km2, 
körülbelül egymillió 1. Főhelye: Saragossa. 

Ar agonit, kristályos ásvány, szénsavas mész, 
kivált mdeg íorráiok lerakodásából keletkezik. 

Arak kisk., Mosón vm., magyaróvári j . , 
272 1., ut. és up. Halászi. 

Arai-tó, sekély, gyengén sósvizü, halban gaz
dag tó orosz Közép-Ázsiában, 65.000 km2. 
A Szir és Amu folyók táplálják. 

Aram'at, a tengernek állandóan egy irány
ban folyó vize. Legfontosabb a meleg Golf-
A., amely Európa Ny-i partjait fűti, ellátja 
esővel és megvédi a jéghegyek ellen. A Kuro-
Sivp ugyancsak meleg Ä. Japán éghajlatát 
enyhíti. A labradori hideg A. Amerika K-i ' 
partjait hűti és a jéghegyeket lehozza egé
szen New York szélességéig. 

Aram nyelv, sémita nyelv, amelyen az 
Ószövetség egyes részei vannak irva és ame
lyen Jézus beszélt. 

Aranjuez, spanyol város a Tajo mellett. 
12.000 1. Királyi kastély műkincsekkel. 

Aranka, élősdi növény, mely főleg a lóhe
rében és lenben okoz nagy pusztításokat. Ir
tását törvény Írja elő. 

Aranka a gazdanövényen 

Arany, a természetben szinállapotban for
dul elő. Fajsúlya 19.3, o'vadási pontja 10630. 
Oxigénnel még magasabb hőfokon sem egyesül. 
Savak sem oldják, sósav és salétromsav ke
verékében, a király vízben azonban mint A.-
ldorid feloldódik. Az aranyat kétféle formá-
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ARANY JÁNOS - ARANYKORONA 

ban találják. Eredeti képződési helyén kristályos 
alakban, különböző ásványokhoz kötve. Ez a 
hegyi A. Másik termőhelye homok- és kavics
ban, ahová a viz sodrása által került. Ez a 
mosott A. A világ A. termelése (1927) 600 
kg, ebből Transvaalé 315 kg. Fontosak m^g 
az ausztráliai, rhodesiai,, középamerikai, kali
forniai és uráli telepek. Európában legtöbb 
van Erdélyben, főként àz abrudbánya-veres-
pataki bányavidéken. Az A. sok fémmel jól 
ötvözhető. Rézötvözetének arányát karáttal mé
rik. Pl. 14 kar. A.-ban 24 részre esik 14 
rész szin-A. 

Arany 1. János, *i8i7 ΠΙ- 2., Nagyszalon
tán, t !882 X. 22., Budapesten. A debreceni 
kollégiumban tanul, Kisujszáláson tanitó, rö
vid ideig színészkedik, majd Szalontán városi 
jegyző. 1840-ben megházasodik. 1847-ben Toldi
ja elnyeri a Kisfaludy-Társaság pályadiját. A 
szabadságharcban mint nemzetőr vesz részt. 
1850-ben a Ti'za-családnál nevelő Geszten, 1851-
ben 3. nagykőrösi kollégium tanára lesz. 1858-
ban a M. Tud. Akadémia tag"ja. 1860-ban 
a Kisfaludy-Társaság igazgatója. Pestre köl
tözik. Megindítja a Szépirodalmi Figyelőt, 1863-
ban a Koszorút. '1865-ben az Akadémia fő
titkára. 2879-ben megválik az Akadémiától. 
Visszavonultan él halá.áig. A világirodalom 
egyik legnagyobb balladairója. Müvei: 1. Az 
elveszett alkotmány, Pest 1845. 2. Toldi, Pest 
1847. 3. Murány ostroma, Pest, 1848. 4. 
Katalin, Pest, 1850. 5. Nagyidai cigányok, 
Pest, 1852. 6. Toldi estéje, Pest, 1854. 7. 
Kisebb költeményei, Pest, 1856. 8. Széchenyi 
emlékezete, Pest, i860. 9. Buda halála, Pest, 
1864. 10. Szentívánéji álom, Pest, 1867. 
π . Hamlet, Pest, 1867. 12. János király, Pest, 
1867. 13. összes költeményei, Pest, 1867. 
14. To'di szerelme, Bp., 1879. 15. Prózai 
dolgozatai, Bp., 1879. 16. Aristophanes víg
játékai, Bp., 1880. 17. összes munkái, Bp., 
1884—85. 18. Zrinyi és Tasso, Bp., 1885. 19. 
Ercsey Sándor: A. J. életéből, A. J. 60 le
velével, Bp., 1885. 20. • Hátrahagyott iratai 
és levelezése. (A. László bevezetésével és 
jegyzeteivel), Bp., 1887—89. Irodalom: Riedl 
Fr.: A. J. Dóczy Jenő: A. / . (1929). Föl-
dessy Gy. : A. János, az ember és a költő. 
— 2. László ( 1844—98), A. János fia. Fő-
müve: Délibábok hőse c. verses regénye. 

Arány, akkor keletkezik, ha két mennyisé
ét azért hasonlítunk össze, hogy· megtudjuk, 
ogy az egyik mennyivel (számtani Α.), vagy 

mennyiszer (mértani A.) nagyobb a másiknál. 
A művészetben a részeknek egymáshoz és az 
egészhez való viszonya. 

Aranyborjú, bálvány, melyet Áron főpap a 
Mózes távolléte miatt türelmetlenkedő zsidók 
sürgetésére emelt és amelyet a nép körül
táncolt. 

Aranybulla, oklevelek megerősítésére hasz-
ná't, aranytokban lévő függőpecsét. Nálunk A. 
nevet II. Endre 1222-i 31 pontból álló szabad
ságlevele visel, amely a Szt. István által 
a nemességnek adott jogokat megerősít!, szól 
a király jogairól, jövedelméről, fiáról, az egy-

háziakról, a zászlósokról, a megyei ispánról, 
a nem-nemesek, idegenek, a hadsereg és a 
bíróságok jogviszonyairól, végül pedig az utolsó 
pont szerint minden nemesnek joga van fegy
verrel ellenállni a királynak, ha e szabadság
levelet be nem tartaná. Az A.-t Nagy La
jos újból megerősítette 1351-ben, de megszün
tette a nemességnek birtoka fölötti szabad ren
delkezési jogát. (így keletkezett az ősiség.) 
1687-ben az országgyűlés megszüntette az ellen
állási jogot is. 

Aranyér, a végbél visszereinek csomós kitá
gulása, ami vérzést okoz, néha gyulladásba 
megy át, kifekélyesedik. 

Aranyeső, sárgavirágu, mérges díszcserje (Cy-
tisus). 

Aranyfürdő, a fotográfiában a napfényen 
másolópapírok színezésére szolgál; kb. i°/o 
aranykioridot tarta'maz. 

Aranyfüst, aranyból készült igen finom lap, 
amelyet aranyozáshoz, főként könyvkötői arany
metszéshez használnak. (L. Aranyozás.) 

Aranygyapjas rend, a legrégibb és legtekin
télyesebb világi lovagrend, amelyet III. Fü
löp burgundi herceg alapított. 

Aranyhal, a pontyfélékhez tartozó, Kína és 
Japán édesvizeiben otthonos halfaj. 

Kínai aranyhal 

Aranyi Lipót, * 1855, hírlapíró, a Pesti 
Napó, Nemzet, Magyar Nemzet, Az Újság 
munkatársa. 

Arányi Dezső, (1859—1923), a bpesti Ope
raháznak első tenoristája volt. 

Arany járadék, aranyra szóló és aranyban 
kamatozó háboruelőtti állami járadékadósság. 
Nem valorizálták. 

Aranykorona, a volt monarchia törvényes 
pénze 1891 óta, 9/10 finomságú aranyból ver
ték, 10 és 20 K-ás darabokban, ι kg ötvö
zetbői 2952 A.-t. A 30 koronás teljes sú
lya 6.775 E- A.-ban való számításoknál 100 
A. «= ¢0,714 dollár, 

86 



ARANYOD ARCOS 

Aranyod kisk,, Zala vm., zalaszentgróti j . , 
538 1,, u. t. és u. p. Zalaszentgrót. 

Aranyos, a Maros mellékfolyója Erdélyben. 
Homokja araiiytartalmu. 

Arányosítás, 1. Birtokrendezés. 
Aranyosrákosi Szfikely Sándor, 1. Székely 

Sándor. 
Aranyossy Pál, * 1877, hírlapíró és műfordító. 

. Aranyozás, tárgyaknak arannyal való be
vonása. A nem fémes tárgyakat alap- és alzat-
réteggel vonják be és erre borítják az arany-
füstöt. így készítik a könyvkötők az arany
metszést is. Fémes tárgyak A.-a száraz utón 
(tűzi v. hideg A.) történik, vagy pedig 
nedves nton (aranyklortddal vagy galváneljárás-
sal). A.-nak nevezik továbbá a fényképezés
nél a pap'irképeknek hig aranykloridoldattal 
való színezését is. 

Aranyparitás, az áraknak aranyértékben való 
kifejezése. 

Aranypart (angolul Gold Coast), angol gyar
mat Ny.-Afrikában, a Guineai-öböl partján. 
208.000 km2, 2 millió 1., ebből 200ό európai. 
Főtermékei és kiviteli cikkei: kakaó, kau
csuk, pálma-olaj, kola, fa, mangán és arany. 
Fővárosa: Akkra. 

Aranypróba, fémtárgyak megvizsgálása, hogy 
valódi aranyból vannak-e és milyen az arany
tartalmuk. A tárgyat érdes porcellánhoz dör
zsölik, a dörzsölés nyomára savat csepegtet
nek és a keletkező folt színét vizsgálják. L. 
még Fémjelzés. 

Aranysarkantyús vitéz, 1. akit a magyar 
király koronázáskor Szt. István kardjával üt 
lovaggá. — 2. Pápai lovagrend (1559 óta). 

Aranyszájú szt. János (347—407), egyház
atya, konstantinápolyi pátriárka, kiváló szónok. 

Aranyszarv, a Boszporus öble, Konstanti
nápoly kikötője. 

Árapály, az a jelenség, hogy a tengerek 
vize naponta kétszer emelkedik és kétszer 
süllyed, 6—6 órás időközökben. Az emelkedést 
dagálynak, a süllyedést apálynak nevezik. Az 
A. oka a Nap és Hold, de különösen a 
Ilold vonzása. 

Ararát, hegy Örményországban (5211 m), 
ahol a Biblia szerint Noé bárkája kikötött. 

Arasz, Örményország főfolyója, Bakunál öm
lik a Kaspi-tengerbe, 700 km hosszú. 

Arató Erzsi, * 1900, irónő. 
Aratógép, feltalálója Bell, 1826., fő javítói 

Mc Cormick és Wood. A gabonaféléket le
metszi ts markokba szedve lerakja, a nagyobb 
A. kévékbe is köti. 

Araucaria, délamerikai és ausztráliai fenyő, 
nálunk dísznövény. 

Araukánok, harcias indiántörzs D-Chilében. 
Arbeiter Zeitung, az ausztriai szociáldetaö-

krácia központi napilapja (Bécs). 
Arbela (ma: Arbil), kisázsiai város, ahol 

Nagy Sándor legyőzte Dareiost (Kr. e. 133). 
Arbiter (lat.) a. m. biró, választott döntő 

bíró. k. elegantiarum, aki az eleganciában 
döntő Ítélettel bir. 

Arbitrázs (franc.) vagy árkérolés, értékpapir-
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nak vagy árunak különböző piacokon jegyzett 
árfolyamkülönbségével való spekuláció. 

Arbóc, vitorlák, jelző.'ámpák vagy lobogók 
elhelyezésére szolgáló szálfa, esetleg acélrúd. 

Arcadius, keletrómai császár, uraik. 395—408. 
Archaikus formációk (gör. és lat.) Ά. m. régi 

alakulatok, Földünk legrégibb geológiai rétegei, 
amelyekből hiányoznak az élőlények maradvá
nyai. Kristályos és ősi vulkanikus kőzetek
ből áll. 

Archaizmüs (gör.), régi szavak/ kifejezések 
használata a' nyelvben. 

Archangelszk, kikötőváros a Fehér- tenger 
partján, a Dvina torkolatánál, 45.000 1. Szék
helye A. kormányzóságnak, 572.000 kms, 
361.000 L A szovjet Karélia és Zűrjén köz
társaságot szervezte A.-ből, megmaradt terü
letén 126.000 I. él. 

Archeológia (gör.) a. m. régiségtan. 
Archeopterix (gör.) a. m. ősmadár, kőkor

szakbeli galambnagyságu ősmadár, csigolyás 
farkkal és fogas állkapoccsal. 

Archidiakonus (gör.), a kat. egyházban a 
püspök segédje és helyettese. L. Diakonus. 
. Archimandrite (gör.), görög-keleti kolostorok 
elöljárója. 

Archimedes, (Kr. e. 287—212), az ókor 
legkiválóbb matematikusa, fizikusa és techni
kusa; gömb/ henger és kup területének ki
számítása, a kör kerületének és sugarának 
viszonya, csigasor stb., az ő nevéhez fűződik. 
Közismert A.-i tétel :_ minden folyadékba már
tott test annyit veszít súlyából, mint ameny-
nyit az általa kiszorított viz nyom. 

Archipelagus (gör.) a. rh. szigettenger, kül. 
az Égei-tenger ókori neve. 

Archipenko, Alexandre, * 1887, orosz szár
mazású művész, a kubista szobrászat első 
és legkiemelkedőbb alakja. 

Architektúra (gör.), a. m. építészet. 
Architráv (gör.) a. m. kőből való kereszt-

gerendázat, oszlopsorok fölött 
Archívum (gör.), a. m. levéltár, írásos 

okmányok gyűjteménye. 
Archon (gör.), legfőbb hivatalnok Athénben; 

Kr. e. 683 óta A. volt: 1. A. eponymos 
(aki után az évet nevezték), 2. A. basileus 
(aki a régi király főpapi tevékenységét gya
korolta), 3. A. polemarchos (hadvezér), 4. 
a többi hat A. thesmotes (törvényhozó). 

Archüdés, arcidegbénulás, az arcideg (facia
lis) hüdése; az arcizmok a beteg oldalon 
petyhüdtek. A bántalom székhelye vagy az 
agyvelőben, vagy az ideg lefutása mentén 
fekszik. 

Arco, téli üdühely Dél-Tirolban a Garda-
tó közelében, 4500 I. 

Arco, Georg, gróf, * 1869, német mérnök, 
a drótnélküli táviró terén vannak fontos ta
lálmányai. 

Arcole, olasz falu az Alpone mellett, 4000 1., 
ahol Napoleon 1796 nov. 15—17. legyőzte Al-
vinczy seregét. 

Arcos, René, * 1881., francia író, egyike 
volt az Abbaye szocialista iróközösség meg-
túnpitóimk, 
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ARCÜBASEV ÄRISTOM 

Arcübasev, Mihail Petrovics, (1878—1927), 
orosz regény· és drámaíró. 

Ardêche, a Rhône jobboldali mellékfolyója 
Franciaországban, 130 km. hosszú. 

Ardennek, alacsony fensik Belgium és Fran
ciaország határán. Az 500—600 m magas 
szintbe mélyen belevágódnak a völgyek. A' 
tetőket erdők borítják. É-i szélén szén, DK-en 
vasérctelepek vannak. 

Arditi, Luigi, (1822—1903), olasz zeneszerző 
és karmester. 

Arditi di guerra (ol.) a. m. a háború 
bátrai, eredetileg a háborúban a roham
csapatok neve, aztán az olasz fascisták egyik 
szervezete, amely politikai akciókat hajtott 
végre. 

Árdrágítás. A háború alatt és után a pénz 
elértéktelenedése folytán rohamos áremelkedés 
állt be és ez ellen irányult az A. elleni tör
vényhozás (1915—20), amelynek azonban az 
árakra alig volt hatása. 

Areka, keletindiai pálmafaj, gyümölcse a 
beteldió 

Aréna (lat.) a. m. homok, versenytér a 
római amfiteátrumban. 

Areometer (gör.), a. m. sűrűségmérő, üveg
ből készült műszer, amelyet folyadékok (tej, 
must stb.) sűrűségének meghatározására hasz
nálnak. 

Areopag (Ares halma), ősrégi athéni fő-
törvényszék, amelynek hatáskörébe kül. a vallás 
és erkölcs felügyelete tartozott. 

Arequipa, a hasonnevű kormányzóság fő
városa D-Peraban, 50.000 1. Gyapot-, nemes
fém- és drágakőipar. 

Ares, a harc istene a görögöknél (a ró
maiaknál Mars), Zeus és Hera fia, Aphrodite 
kedvese. 

Aretino, Pietro, (1492—1556), szabadszáju, 
rosszindulatú és korrupt, de nagy tehetségű 
olasz szatirikus iró. 

Arezzo, a hasonnevű tart. fővárosa Közép-
Olaszországban, 52.000 1. Petrarca szül. helye. 

Árfolyam, valamely tőzsdei árunak vagy ér
tékpapírnak napi ára, amelyet a tőzsdei A.-
lap tüntet fel. 

Argand, Aimé (1755—1803), svájci francia fizi
kus, a kerekégős lámpa feltalálója. 

Argentan (lat.) a. m. ujezüst, réz, nikkel 
és cink ezüsthöz hasonló ötvénye. 

Argentina, D-Amerika legjelentékenyebb ál
lama. 3 millió km2, 10 millió 1. Ê-on 
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kötésre alkalmas tengerpartja, nagy, hajóz
ható folyói, kiterjedt vasúthálózata megköny-
nyitik a termények értékesítését. Mezőgazda
sági termése messze fölülmúlja a fogyasztást. 
Kiviteli cikkei: fagyasztott és konzervhus, búza, 
gyapjú, lenmag, bőrök, kukorica. A háború 
óta ipara is fellendült. Fővárosa Buenos-
Aires. 

Ärgirus királyfi, a 16. sz. végén keletke
zett széphistória. Szerzője: Gyergyai Albert. 
Arment a Képköltésbe (A. és Tündér Ilona). 

Argon, 1.4 sűrűségű nemes gáz, a levegőnek 
0.90/0-ban alkotórésze. 

Argonauták, görög hősök, akik Jason veze
tésével az Argo-hajón a Fekete-tenger mel
letti Kolchisba mentek és ott Medea segítségé
vel megszerezték az aranygyapjút. 

Argonnok, Argonnei erdő, szakadékos plató 
Franciaországban, Verdun tói Ny-ra. A világ
háborúban heves harcok színhelye. 

Argos, város és vidék neve Peloponnesos-
ban. 

Argot (franc.) a. m. tolvajnyelv, a bűnözők 
nyelve. Szokás beszélni egyes foglalkozási ágak 
A.-járól, pl. ujságiró-A.-ról. 

Argumentum (lat.) a. m. érvelési alap, érv. 
A. ad hominem, 1. Ad hominem. 

Argus, a mitológiában szereplő százszemü 
óriás. 

Argyrokastro, a hasonnevű albániai kerület 
fővárosa, 12.400 1. 

Aria (ol.) a. m. dallam; Urai v. drámai 
szólóének-darab, rendesen operákban, néha ön
állóan (hangverseny Α.). Arietta a. m. kis 
aria. 

Ariadne, Minos krétai király leánya, aki a 
Minotaurost megölő Theseust fonál segítségé
vel kiszabadította a labirintusból. Theseus Na-
xos-szigetén elhagyta, mire Dionysos (Bacchus) 
vette feleségül. A. Naxos szigetén: Rich. Strauss 
operája. 

Ariánusok, Arius hívei, akik a 4. század
ban a kereszténység egyik legnagyobb moz
galmát alkották. Arius (280—336) szerint a 
Fiu nem lehet az Atyával egylényegü, mert 
az Isten akkor összetett lény volna. A niceai 
zsinat (325) ítélte el őket. 

Árion, mitológiai görög költő és zenész, akit 
a rablók tengerbe dobtak, de egy delfin 
hátára vette és szárazra vitte. 

Ariosto, Lodovico (1474—1533), olasz költő, 
főműve az Orlando Furioso c. romantikus eposz. 

Ariovistus, germán (szvév) fejedelem, aki 
Galliába akart betörni, de Caesar Besançon 
vidékén megverte és visszaűzte (Kr. e. 58). 

Arlstarchos, számoszi (Kr. e. 310—250), gö
rög csillagász, aki először tanította, hogy a 
Föld kering a Nap körül. 

Aristeides, az igazságos (* 540 körül Kr. 
e.), a Maratonnái (490) győző athéni sereg 
egyik vezére, akit száműztek, de 3 év múlva 
visszahívták, mire Plaiaianál (479) ő vezette 
az athéni sereget; megalapította az athéni 
tengeri szövetséget és 467 körül nagy sze
génységben halt meg. 

Aristom (franc.) a. rn. börtön. 
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ARISTOPHANES ARMINI US 

Aristophanes (Kr. e. 450—385 körül), görög 
vigjátékiró, szatirikus. Darabjai közül 11 ma
radt fenn: 1. Az acharnaebehek; 2. A lovagok; 
3· Α felhők (amelvben Sokratest gúnyolja); 
4. A darazsak; 5. Ά béke; 6. A madarak; 
7. Lysistrate; 8. A nők ünnepe; 9. A békák; 
10. A nőuralom; 11. Plutos. (Magyarul Arany 
János fordit.) 

Aristoteles (384—322 Kr. e.), Nagy Sándor 
nevelője, görög filozófus és a peripatetikus 
filozófia alapitója, a legnagyobb elmék egyike. 
A tudás minden ágával foglalkozott és müvei 
gazdagok eredeti és mély gondolatokban. A 
középkorban és az újkor nagy részében mint 
legnagyobb tekintély szerepelt a tudományban. 

Aristoxenes, tarentumi zenetudós és filozó
fus. Aristoteles tanítványa. 

Arisztokrácia (gör.) a. m. a jobbak uralma; 
mint kormányforma: amikor a hatalom ke
vesek, rendszerint az előkelő születésű családok 
kezében van. Mai értelemben A. a. m. előkelő 
osztály; beszelnek születési, pénz-, szellemi 
stb. A.-ról. 

Arisztokrata, az arisztokrácia (1. o.) tágja. 
Aritmetika (gör.), a. m. számtan, mennyi

ségtan. 
ArÜmetlkai sor, mennyiségek sorozata, amely

ben mindegyik ugyanannyival nagyobb vagy 
kisebb, mint az elöttevaló. 

Arius, 1. Ariánusok. 
Arizona, az Egyesült-Államok egyik DNy-i 

állama, 295.000 km*, 333.000 1. Fölszine hegyes, 
legmagasabb csúcsa 3825 m. Folyói a Colorado, 
Rio Güa. Fővárosa: Phoenix. 

Árják, az indogermán vagy más néven 
árja néptörzs tagjai. 

Árka kisk., Abauj-Torna vm., abaujszántói 
j . , 282 1., u t és up. Boldogkőváralja. 

Árkád (arcus, lat.: iv), pilléreken v. osz
lopokon nyugvó ives folyosó, amely az épü
let homlokzatát v. udvarfalát övezi. 

Árkádok a paderborni városházán 
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Árkádia, görög tartomány Peloponnesosbaű 
Költői nyelven A. a csöndes boldogság ha
zája, j 

Arkansas, 1. állam az Egyesült Államok D-i 
felében. 138.000 km2, 1,751.000 1., Ve-a nég<?r. 
Terményei pamut, kukorica, fa, szarvas
marha, szén. Fővárosa Little Rock. — 2. 
A Mississippi mellékfolyója, 2400 km hosz-
szu, amelyből 1300 km hajózható. 

Arkánum (lat.), a. m. titok, tikos tzer. 
Arkay Aladár, * 1868, építész és festő. 

Főművei a bp.-i Vilma királyné uti ref. és a 
városmajori rk. templomok. 

Arkövy József (1851—1922), fogorvos, bp.-i 
egyet, tanár, Magyarországon a tud. fogászat 
megalapítója. 

Arktisz, az É-i sarkvidék. Arktikus öv: az 
É-i hidegöv. 

Arkwright, Sir Richard (1732—1792), an
gol mechanikus, pamutfonógép föltalálója. 

Arlbeig, hágó Tirol és Vorarlberg között. A.-
vasut Innsbrucktól Bludenzig, hires alagutja 
10.25 km hosszú. 

Arlecchino, a magyar Paprika Jancsinak 
megfelelő komikus olasz bohőzati alak. 

Árlejtés, áruk eladása a legtöbbet Ígérő
nek v. megbízások kiadása a legkevesebbet 
kérőnek. 

Arien, Michael (igazi neve: Dikran Konyoum-
djian), * 1897, örmény születésű angol iró; 
a mondain életet leiró regényei nagy sikerre ta
láltak. Több müve (A zöld kalap, Ifjú sze
relmesek) magy. is megj. 

Arles, francia város a Rhone deltájában, 31.000 
1., nevezetes római régiségek, 

Ar'6 kisk., Borsod vm., ózdi j . , 2081 1., vasút, 
telefon, posta. 

Armada (spanyol) a. m. fegyveres erő, hadi
flotta. Nevezetes vo!t az 1588. II. Fülöp 
spanyol király által Anglia ellen küldött nagy 
Α., amelyet részint a vihar, részint az ango
lok semmisítettek meg. 

Armadillo, öves állat, Délamerikában élő 
foghijjas emlős. 

Armális (ujlat.), a. m. ebneres nemesi levél, 
amelyet a birtokot nem kapó (armalista) 
nemeseknek állítottak ki. 

Ármány (perzsa Ahrimá ;, a. m. rossz szel
lemi, Vörösmarty Zalán futásában Hadúr ellen
lábasa. 

Arma'ura (lat.), felszerelés, szerelvény, gé
pek segédeszköze. 

Armenia, 1. Örményország. 
Ármentesítés, árvizek által veszélyeztetett te

rületek védelme töltések segítségével. Az A.-t 
a folyammérnöki hivatal felügyelete alatt a 
védelemre szoruló földek tulajdonosaiból ala
kult ármentesitő társulatok végzik. 

Armentieres, É-francia iparváros, 15.000 1. 
Arminiánusok vagy remonstransok, Arminius 

(1560—1609) leydeni prot. professzor hívei, a 
predesztinációt enyhébben értelmezték Kálvin
nál; Hollandiában, Angliában és Amerikában. 

Arminius (Kr. e. 17— Kr. u. 21), germán 
(cheruszk) fejedelem aki a teutoburgi erdő· 
ben megverte a Varos által vezetett római 

92 



ARMOUR 

légiókat (Kr u. 9)· A csata emlékére 187 ς. 
emelt Hermanns-Denkmal a teutoburgi erdő
ben áll. 

Armour, Philip Danfort (1832—1901), ame
rikai milliárdos. A róla ein. chicagói hus-
feldolg. gyárak alapitója. 

Armstrong» Sir William George ζιδιο— ιοοο), 
angol mérnök. Főbb találmányai: az A.-
ágyu» a gőzvilíamos gép, a hidraulikus daru 
és az akkumulátor. 

Arnauták, albánok vagy szkipetárok, indoger
mán nép Albániában és a szomszédos terii
leteken. 

Arndt, Ernst-Moritz (1769—1860), német 
költő, történész és politikus. 

Arneth, Alfred (1819—97), osztrák történet
író, főműve Mária Teréziáról szól. 

Arnhem, holland város a Rajna mellett. 
Geldern tartomány fővárosa, 75.000 1. 

Arnim, Betina (Elisabeth) (1785—1859), né
met irónő, Klemens Brentano huga. Goethe 
iránti rajongása révén lett hires. A költő ha
lála után adta ki »Goethes Briefwechsel mit 
einem Kinde« c. müvét, melyet sokáig hite
lesnek tartottak. 

Arno, folyó Középolaszországban, 230 km. 
hosszú, a Lignri-tengerbe ömlik. 

Arnold, Bresciai 1. Bresciai Arnold. 
Arnold, 1. Gotífriea (1666—1714), ker. egy

háztörténe tiró. — 2. Mattero (1822—88), angol 
költő és esszéista. — 3. Edward (1832—1907), az 
előbbi öccse, angol költő, leül. az indiai költé
szetet ültette át. 

Arnolfo di Cambio, (1240—1300), olasz épí
tész, a firenzei Santa Croce és a székesegy
ház építője. 

Arnót kisk., Borsod vm., miskolci j . , 1115 1., 
u. t. és u. p. Felsőzsolca. 

Arnoux, Alexandre, * 1884, francia regény
es drámaíró. 

Arnstadt, német város Türingiában, sós für
dővel, 20.000 1. 

Arnulf, szent, Metz püspöke 612—627, a 
Karolingok ősapja. 

Arnulf (853—99), a Karoling-házból eredő 
ném.-róm. császár, aki Árpád vezérrel szö
vetkezve, halálos csapást mért 892—93-ban 
Szvatopluk morva birodalmára. 

Árnyék, fénytelen vagy fényszegény tér, meg
világított átlátszatlan test mögött. 

Árnyjáték, a mozgókép legősibb formája. Fe
hér vászonra vetített bábok, amelyek groteszk 
mozgását színészek beszéddel kisérték. 

Árnykép, 1. Silhouette. 
Ároktő nagyk., Borsod vm., raezőcsáti j . , 

2158 1., telefon, posta. 
Aroma (gör.) a. m. illat, fűszeres szag, 

fűszeres iz. 
Aromaíikus anyagok, növényi eredetű, erős 

illatú anyagok. 
Arp, líans, * 1887, svájci költő és festő. 
Árpa, a pázsitfélékhez tartozó gabonanövény, 

a mêraékelt égöv alatt mindenütt megterem. 
Állati és emberi táplálékul szolgál, továbbá 
sört főznek belőle. 

Árpád és uz Árpádok. A. a honfoglalás 
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vezére, Magyarország megalapítója, Almos 
vajda fia. Utódjaival alkotja az Arpád-házat, 
amely 1301-ig 4 fejedelmet és 23 királyt 
adott a nemzetnek. A fejedelmek: A. (889— 
907), Zsolt (907—947), Taksony (947—972), 
Géza (972—997); a királyok: szt. István (997 
—1000 fejed., 1000—1038 kir.) — a rendet 
megszakítják unokaöccse, Péter és sógora, Aba 
Sámuel, utánuk csak az A.-házbó) választottak 
örökösödéssel vegyes választási rendszer alap
ján; — I. Endre (1047—1060), I. Béla (1060 
—1063), Salamon (1063—1074), I. Géza (1074 
—1077), I. szt. László (I077—1095), Kálmán 
(1095—1116), II. István (1116—1131), II. Vak 
Béla (1131—1141), II. Géza (1141—61), III. 
István £1162—1172), II. László (1172), IV. 
István (1172—1173), III. Béla (1172—1196), 
Imre (1196—1205), III. László (1205), II. 
Endre (1205—1235), IV- Béla (1235—1270), 
V. István (1270—1272), IV. Kun László $1272 
—1290), III. Endre (1290—1301), akivel kihal 
az A.-ház férfiága. Az Árpádok hősöket és 
szenteket adtak Magyarországnak és fontos 
szerepük volt abban, hogy a magyarok bele
illeszkedtek az európai ker. civilizációba. 

Árpadara (gerstli), durvábbra vagy fino
mabbra őrölt árpaszemek. 

Árpás kisk., Sopron vm., csornai j . , 612 1., 
u. t. Egyed-Rábacsanak, u. p. Egyed. 

Arpeggio (ol.) a. m. akkordoknak hárfaszerü 
felbontása, amikor az egyes hangok nem egy
szerre, hanem egymásután hangzanak, 

Arrak, keletindiai rizspálinka. 
Arranzsálni (franc.) a. m. rendezni. 
Arras, város É.-Franciaországban, a Scarpe-

folyó mellett, 26.500 1. J9i4~j»-ban nagy har
cok színhelye. 

Arratel, portugál és brazíliai súlymérték, 
459 g· 

Arretálni (franc.) a. m. föltartóztatni, letar
tóztatni. 

Arrhenius, Svante (1859—1927), svéd fizikus és 
csillagász. Nevét elektrolitikus disszociációs el
mélete tette világhírűvé, mely szerint a sók 
vagy savak oldataiban a vegyületek pozitív és 
negativ ion-ok alakjában vannak jelen. 

Arrianus, Flavius, görög történetíró a Kr. u. 
2. sz.-ból, megírta Anabasis cimen Nagy Sán
dor hadjáratainak történetét és egyéb tört. és 
filozófiai müveket. 

Arrivé (franc.) a. m. megérkezett, beérke
zett, sikert aratott. 

Arroba, spanyolnyelvü országokban használa
tos súlymérték, 11.50 kg. és űrmérték 16.13 1. 

Arrogancia (lat.) a. m. önhittség, szemte
lenség. 

Arrogáns (lat.) a. m. önhitt, öntelt. 
Ars (lat.) a. m. művészet. A. amandi a. 

in. a szerelem művészete (Ovidius költe
ménye. 

Ars longa, vita brevls (fat) a. m. a mű
vészet hosszú, az élet rövid, vagyis igyekezz 
jól kihasználni az időt 

Ars poetica (lat.) a. m. költészettan, Ho-
ratiusból eredő kifejezés. 

Arslero, olasz vár a régi tiroli határon, a 
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világháborúban a mieink 1916 mái. 31. el
foglalták. ' J 

Arsin, orosz, török és perzsa hosszmérték, 
főleg szövetekre. 1 orosz A. (röf) = 71.12 
cm. 1 török A. = 68.58 cm. 

Arsis (gör.) a. m. emelkedés, a versláb ki
emelt része; ellentéte thesis: esés. 

Arsonvallzáció, nagyfeszültségű Tesla-féle vál
tóáramok alkalmazása a gyógyításban. Felta
lálója (1896.) d'Arsonval francia természet
tudós. 

Ars una, species mille (lat.) a. m. egyetlen 
a művészet, ezer a megnyilatkozási forma. 

Artánd, nagyk., Bihar vm., biharkeresztesí 
j . , 862 1., vasút, telefon, posta, távíró. 

ArtarJa & Comp. Nevezetes régi bécsi hang
jegykiadó és kereskedő cég, 1770. nyilt meg és 
még ma is fennáll. 

Artaxerxes, perzsa királyok neve: 1. Hosz-
szukezü Α., uraik. 464--424 Kr. e. 2. A. Mne-
mon, uraik. 405—358, Cyrus testvére, aki a 
görögökkel az antalkidasi békét kötötte. 3. 
A. Ochos, uraik. 358—338, Egyiptom meghó
dítója. 4. Babegan, uraik. 226—40 Kr. u., a 
Szasszanida dinasztia, és az ujperzsa birodalom 
alapitója. 

Arterj, 13. sz.-ból eredő formája Oroszor
szágban a patriarchális szövetkezetnek, amely
nek tagjai egyenlő munkateljesítmény mellett 
egyenlő bért kaptak. 

Artemis, görög istennő, (a rómaiaknál Diana), 
Apollon ikertestv., a Hold, vadászat és szülés 
istennője. 

Artemisia, két káriai királynő, t. A. elkísérte 
Xerxeszt Görögországba és harcolt Salamisnél, 
2. A. Kr. e. 350. férjének, Mausolosnak sírem
léket (Mausoleum) építtetett Halikarnassosban. 
— A. az üröm latin neve. 

Artemision, hegyfok Euboea sziget É-i part
ján, ahol a görögök megverték Xerxes ha
jóhadát (Kr. e. 480). 

Ártér, az a terület, amelyet áradáskor a 
medréből kilépő folyó el szokott önteni. 

Arteria (gör.) a. m. verőér, véredények, 
amelyekben a friss, oxigénben dus vér a szív
ből a szövetekbe jut. 

Arterioszklerozis (gör.) a. m. érelmeszesedés, 
a vérerek falának megbetegedése; a rugalmas 
szövet helyén mész rakódik le. 

Artézi kut (az elsőt a francia Artois-gróf-
ságban fúrták 1126), olyan fúrás által létre
jött szökőkút, amelynek vizét magasabb fek
vésű vizréteg szolgáltatja. A bp.-i városligeti 
A. 970 _ m. mély. 

Arthritis (gör.), izületi gyulladás, kül. kösz
vényes. 

Articsóka, a fészkes virágzatuak közé tar
tozó D-Európában termesztett növény, toboz-
alaku virágzat-bimbójának levelei és vacka táp
lálékul szolgál. 

Artikulált (iat.) a. m. tagozott, szótagoít. 
Artikulus (lat.) a. m. rész, tag, (iratban) 

paragrafus; névelő. 
Artista (franc.) a. m. művész; a varieték

ben és cirkuszban fellépő akrobaták, bohó
cok, énekesek stb. 

nr-

ÁRVERÉS 

Artois, régi francia provincia, Franciaorf 
szag legészakibb részében. . j 

Artus ν. Artúr, a monda szerint a britek 
utolsó királya, aki az angolszászok ellen esett 
volna el 542-ben. A róla szóló mondák A. 
vagy a kerekasztal mondaköre néven isme
retesek és bő anyagot szolgáltattak egész 
Európa középkori költészetének. 

Aru- és értéktőzsde, az a hely, ahol ke
reskedők vétel és eladás céljából rendszere
sen összejönnek. Az Ä.-t a tagok összessége 
alkotja, amely kereskedőkből, nagyiparosokból, 
mezőgazdákból és a felügyeleti hatóság közegei
ből alakiü. Az árutőzsdén az u. n. reális 
árukra vonatkozó üzleteket kötik, az érték
tőzsdén az u. n. ideális árukban (értékpapír, 
deviza, valuta stb.) van üzlet. A tőzsdei 
ügyletek lebonyolításuk módjára nézve két cso
portba oszthatók: 1. Közvetlen ügyletek, ame
lyek a két szerződő fél közt közvetlenül bo-
nyolittatnak le; -2. leszámolásra kötött ügy
letek, amelyeknek lebonyolítása a leszámoló-
iroda segítségével történik. A leszámoló-iroda 
nálunk a Budapesti Giró- és Pénztáregylet 
vezetése alatt áll. A teljesítés (a tényleges 
szállítás és átvétel) időpontját illetőleg szin
tén két csoportra oszlanak a tőzsdei ügyle 
tek: 1. készpénzfizetésre; 2. leszámolásra kö
tött ügyletekre. A budapesti Ä. autonóm tes
tület és a kereskedelmi miniszter fölügyelete 
alatt áll. A tőzsde összes ügyeinek vezetéséi 
a budapesti áru- és értéktőzsde tanácsa in
tézi, amely ötvenöt tagból áll, akiket a vá
lasztóképes tőzsdetagok közgyűlésen három 
évre választanak a maguk kebeléből. 

Áruforgalom, bel- és külforgalomra oszlik. 
A statisztika inkább csak a külföldre való A. 
adatait gyűjti, a belforgalom nehezebben el
lenőrizhető. Az A.-t túlnyomóan a fuvarozás 
közvetíti helyről-helyre, a kereskedés sze-
mélyről-személyre. Az A. nagyban való le
bonyolítására a vásárok, aukciók, tőzsdék 
szolgálnak. 

Árumintavásár, a vásárnak modern alaku
lata, ahol a vevő az árut nem mindig veszi 
át, hanem az áruk mintája, típusa látható. 
Célja újdonságokat bemutatni a minta szerint 
rendelő vevőknek. Őstípusa a lipcsei. A buda
pesti A.-t 1906-ban alapította a Fővárosi 
Kereskedők Egyesülete, 1923 óta a bp. keresk. 
és iparkamara rendezi. 

Aruvimi v. Ituri, a Kongo mellékfolyója, 
1300 km. hosszú, részben hajózható. 

Árvácska, vadontermő ibolyafajok keveréke, 
számos változattal; nálunk is közönséges. 

Arvalányhaj, a száraz, homokos mezőkön ná
lunk is gyakori növény. 

Árvaszék, a törvényhatóságnak és r. t. vá
rosnak a gyámhatóságot elsőfokulag gyakorló 
hivatala, (1877:20. t.-c. 176—197. §§.) Az 
Ä. határozatai a törvényhatósági közigazgatási 
bizottsághoz fellebbezhetők, ennek határozata a 
belügyminiszterhez. 

Árva vm. 2019 km2, 79.000 1. Trianon óta 
Csehszlovákiáé. 

Árverés, nyilvános eladás, közhitelű személy 
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tózbenjöttével, az eladás a. legtöbbet ígérő ré
szére történik. Az A.-eknek külön faja a bí
rói Ä., amelyet a végrehajtási törvények 
(1881:60. t.-c, 1908:4t, t.-c. és 1912:54. 
t.-c.) szabályoznak. 

Arviz, szárazon fekvő nagyobb területeknek 
folyóvízzel való elöntése. Az A.-ek ellen u 
folyók szabályozásával és töltések építésével 
védekeznek. 

Árvizsgáló Bízottság-okat a M. E. 4401/1921. 
sz. rendelet szervezett meg, végleges alakjuk, 
ban. Az Országos Központi A. (OKAB), mint 
központi szerv működött. Működésük 1924 VI. 
30. megszűnt. 

Arz von Straussenburg, Arthur, báró, * 
1857. 1917. vezérkari főnök a világháború vé
géig. 1918 óta Bécsben él, 1924. kiadta em
lékiratait. 

Arzén, fémfényü, szürke, törékeny elem. 
Fajsúlya 5.7. Hevítve olvadás nélkül gőzztf 
válik. Természetben, szinállapotban és több
nyire szulfidjaiban fordul elő. Vegyületei fon
tos vérképző gyógyszerek, továbbá a salvar-
san, atoxyl stb.; fogidegkiölésre és szőrvesztó 
szerekhez is használják. 

Arzenál, fegyvertár és fegyvergyár. 
Asa foetida (lat.), a belső-ázsiai Ferula nö

vény gyógyszerül használt, undorító szagú méz-
gája (hisztéria). 

Asanti, néger ország Ny.-Afrikában, a 
Guineai-öböl mellett. 1895 óta az Aranypart 
nevű brit gyarmathoz tartozik. 

Ásatások, kutatások az emberi kultúra föl4 
alá került emlékeinek napfényre hozása célján 
ból. Az őskorra vonatkozó A. legszebb ered·-
menyet Dordogne és Kesslerloch faluk nevé
hez fűződnek. Magyarországon a legjelentő
sebb A.-at Herman Ottó kezdte Miskolc kör
nyékén, ősember-maradványok után kutatva. 
A többi itthoni A. főként népvándorláskori le
leteket eredményeztek. Pompeji kiásása 1713 
óta folyik, rendszeresen azonban csak a múlt 
század közepétől. Nevezetes ujabb eredmé
nyek: Heinrich Schliemann 1870—82 között a 
kisázsiai Hisszarlik dombon kiásta Trója rom
jait, majd utána a mikénei városokat. Az öt
venes évek elején indultak meg a kutatások 
Mezopotámiában az őskori Babilon, Ninive 
és a többi város feltárására Botta, Layard, 
később Smith és Hilprecht vezetése alatt. 
Ezen A. során kerültek napfényre ékírásos 
táblák, közöttük Asszurbanipál egész könyv
tára, benne szumir-asszír nyelvtan és szó
tár. Az egyiptomi kutatások a 70-es évektől 
indultak meg teljes erővel, a templomok és 
királysírok kiásására. Utolsó és egyik leg
eredményesebb ilyen ásatást Lord Carnarvon 
és Howard Carter vezették, akik 1922 őszén 
megtalálták a 18-ik dinasztia utolsóelőtti ki
rályának, Tut-enkh-amon-nak a sirját. 

Asbóth 1. Emil, * 1854, műegyetemi ta
nár volt 1883—99, azóta a Ganz-gyár ve
zérigazgatója. — 2. János (1845—1911), publi
cista és orsz. képviselő. Müvei: A szabad
ság, Három nemzedék, A magyar konzervatív 
politika. — 3. Lajos (1803—1882), honvédtá-
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bornok. A szabadságharc leteretése után ha
lálra ítélték, de 1857. amnesztiát kapott. Meg
írta emlékiratait. — 4. Oszkár (1852—1920), 
a szláv nyelvtudomány tanára a bpesti egye
temen; főleg a magyar nyelv szláv elemei
vel s a magyar keresztény terminológia ere
detével foglalkozott. — 5. Oszkár, * 1891, 
mérnök, aviatikus, a repülés kérdésével fogl. 
irodalmilag is. 

Ascension, afrikai sziget az Atlanti-óceán
ban, az angoloké, 91 km2, 250.000 1. 

Asch, varos Csehország ÉNy-i csücské
ben, 22.000 német 1., textilipar. 

Aschaffenburg, bajor város és vár a Majna 
mellett, 34.000 1. Marha- és borkereskedelem. 

Aschersleben, porosz város Sachsen tarto
mányban, 29.000 1. Kálimüvek. 

Ashton under Lyne, angol város Lánca-
shire-ben, 44.000 1. Szénbányászat, textilipar. 

Astago, olasz erődítmény az A.-i fensikon. 
1916 v. 30—VI. 30., 1917 XI—1918 X. 25. 
az osztrák-magyar hadsereg tartotta elfoglalva. 

Askenáz, a bibliában egy nép neve, a kö
zépkori zsidóknál Németország neve. Innen 
nevezték A.-nak a német (és német rítust 
követő) zsidókat, a spanyol rítust követő 
szefárdokkal ellentétben. 

Asklepios v. Aesculapius, Apollon fia, a gyó
gyítás istene, akit Zeus hatalma féltéséből 
villámmal megölt. 

Asmódl, gonosz szellem neve a Bibliában, 
aki Sára 7 férjét megölte. 
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Aspasia, miletosi görög nő, akit szépsége és 
műveltsége miatt Perikies vett el feleségül. 

Aspdín, Jcseph (1779—1885), angol kőmi-
vesmester, 1824. műkő — a mai portlawl-
cement — készítését szabadalmaztatta. 

Aspern, valaha falu, ma Bécs XXI. ker.-hez 
tartozik, a Duna mellett, itt verte meg Ká
roly fhg. Napóleont (1809 máj. 22.). 

Asphyxia (gör.) a. m. az érverés megszűnése, 
ezáltal beá.ló tetszhalál, villámülés, fulladás, 
vagy más ok miatt. Felélesztést módszerek: 
a test felmelegítése, mesterséges légzés, sziv-
masszázs stb. 

Aspiráció (lat.) a. m. légzés, szivás, törek
vés. Az orvostudományban: folyadék vagy szi
lárd testek belégzése, beszivása a tüdőbe. 

Áspiskígyó, a viperafélék családjába tartozó 
mérges kígyó. Európa déli és nyugati részé
ben él, hazánkban nem. A.-nak nevezik az 
egyiptomi pápaszemes kigyót is. 

Asquith, Herbert Henry, (1852—1928), an
gol liberálispárti ál'amférfi, 1908—1916 minisz
terelnök. Felesége, Margaret, érdekes emlék
iratokat adott ki (1922—3). 

Assaí (ol.) a. m. nagyon (tempójelzésben). 
Assam, hajdani királyság, ma angol kelet-

indiai tartomány a Brahmaputra mentén, 
137.000 km2, 7.6 m'llió 1. 

Assemblée nationale (franc.) a. m. nemzet
gyűlés, kûî. a francia torradalom A.-ja 1789 
jun. 27—jul. 9. 

Assessor (lat.) a. m. ülnök, Németország
ban magasabb képesítésű közhivatalnok neve 
az államvizsga letételétől a kinevezésig. 

Assignata, a francia forradalom idején (1790) 
kibocsátott állami papírpénz. Mértéktelen ki
bocsátás (45 milliárd frank) folytán elérték
telenedett és kivonták a forgalomból. 

Assisi, kis olasz város Perugia tart.-ban, 
16.3000 1., A. Szt. Ferenc szülőhelye. 

Assisi Szent Ferenc 1. Ferenc, szentek. 
Associated Press, az Egyesült-Államok napi

lapjainak közösen fönntartott nagy hírszolgálati 
ügynöksége New Yorkban. 

Associé (franc.) a. m. keresk. társ. tagja. 
Assuan, város Felső-Egyiptomban, az ókori 

Syene helyén, a Nílus utolsó kataraktája mel
lett, 13.000 1., 21/s milliárd m3-es öntözésre 
szolgáló vízmedencével. 

Assumtio (lat.), föltevés; mennybemenetel. 
Asszasszinok, mohamedán szekta, amely 1090 

körül keletkezett Perzsiában. A keresztes had
járatok idején a hasis-élvezet hatása alatt 
vakmerő gyilkosságokat követtek el. (Innen a 
francia assassin, a. m. gyilkos). 1256. a 
mongolok az A.-at kiirtották. 

Asszekurálni (ol.) a. m. biztosítani. 
Asszentái (lat.) a. m. helyesel; besoroz (ka

tonának). 
Asszerbeidsán, 1. Azerbeidsán. 
Asszimiláció (lat.) a. m. beolvadás, áthono-

sitás; a táplálék átalakulása a testben a test 
anyagává. Λ nyelvtud.-ban mássalhangzó áta'a-
kulá\sa könnyebb kiejthetőség szempo·..fából, pl.: 
adstmilatio ^ assimilatio. 

Asszíria, ókori ország a Tigns-fotyó 
felső és középső része mentén. Régen Assur, 
később Ninive volt a fővárosa. A 19. sz. 
közepe óta a Kr. e. 893—666, évekre vo
natkozó évkönyvek révén meglehetősen hiteles 
adataink vannak történelméről. A. sémi ere
detű nép hazája s a Kr. e. 3. évezred utolsó 
századaiban kezd szerepelni. Kr. e. 1850 kö
rül már királyai voltak. Nevezetesebb uralko
dói Szalmanasszar (9. sz.), Szargon (8. sz.), 
Szennaherib és Asszurbanipal (7. sz.), 
akik többnyire szerencsésen harcoltak a szom-

Afszir falburkolat festett téglákkal 

szed ázsiai országok ellen. A. önállóságának 
Nabupo'asszar babiloni király (625—004 Kr. e.) 
vetett véget, aki Ninivét elpusztította, A.-t le
igázta s népét szétszórta. Irodalmuk elég 
jelentékeny: ránk maradt Asszurbanipal cse
répbe égetett ékírásos könyvtárának jó része 
és pedig történelmi, földrajzi, csillagászati, 
terrneszetrajzi, jogi tartalommal, továbbá epi
kus «'s lírai köfteménytöredékekkel. Művésze
tében a királyok és szárnyas szörnyek színes 
domborművei jellegzetesek. L. meg: Babi
lónia. 

Asszisztens (lat.) a. m. segéd, tanársegéd. 
Asszó (assaut, franc.) a. m. roham; egy-

egy mérkőzést jelent a vivóversenyben. 
Asszociáció (lat.) a. m. társulás; lélektan

ban : gondolattársulás. 
Asszonánc (lat.), tökéletlen rim, amikor a 

verssorok végén csak a magánhangzók azo
nosak, pl. : nékem, régen. 

Asszumció (lat.) a. m. föltevés. 
Asszurbanipal, Asszíria királya Kr. e 668— 

626. Meghódította Babiloniát és megfékezte 
a lázadó Egyiptomot, amely ekkor asszír ffen-
hatóság i la t volt. Cserepekbe égetett ékírásos 
könyvtárának maradványai ma főforrásaink Asz-
sziria történelmére. A. azonos a bibliai Szarda-
napallal. 

Astarte (Astaroth), ős sémita istennője a 
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ASTEROIDOK ASZTMA 

szerelemnek, késobb az égnek és a háború
nak. 

Asteroidok, 1. Apró bolygók. 
Asti, felsőolaszországi város 40.000 I., hires 

pezsgőbora (A. spumante). 
Aston, Francis William, * 1877, angol ve

gyész, 1922· Nobeldij. 
Astor, John Jacob (1763—1848), német szü

letésű amerikai milliomos, aki vagyonát prém-
kefeskedéssel szerezte. Nagy könyvtárt aján
dékozott New Yorknak. 

Astra, erdélyi román kultúregyesület röv. 
neve. 

Asuncion, Paraguay fővárosa,, a Paraguay 
mellett, 114.000 1. Egyetem. 

a suo commodo (ol), zenében a m. tet
szés szerint. 

Ásvány, kisk., Győr vm., tószigetcsilizközi 
j . , 1534 1., u. t. Hédervár, u. p. Ráró. 

Ásvány, egynemű szerves vagy szervetlen 
anyag, amely a földkéreg alkotásában részt
vesz. Vannak növényi (kőszén) és állati (petro-
leum) eredetű A.-ok is. 

Ásványolaj, a Föld belsejéből napvilágra ke
rülő folyékony szénhidrogének (nyers petro
leum, bitumen stb.). Valószínűleg állati ere
detűek. Desztilláció utján rendkívül értékes 
anyagot szolgáltatnak (világító petroleum, ben
zin, kenőolajok stb.). Termelés millió tonnák
ban (1927): Egyesült-Államok 124, Oroszor
szág io, Mex'kó 9.8, Venezuela 9.4, Per
zsia 4.8, Románia 3.7, Holland-India 3. 

Asványolajadó, mértékét az 1920:1V. t.-c 
22. §-a alapján a pénzügyminisztérium 93-777— 
1924. sz? rendelete állapítja meg 8 aranyfil
lérben kg.-ként. 

Ásványtan, a természetrajznak a~ ásványok
kal foglalkozó ága. 

Ásványvíz, olyan forrásvíz, mely a benne 
feloldott gázalakú v. szi'árd alkatrészeknél, 
esetleg magasabb hőmérsékletnél v. radioak
tiv hatásánál fogva gyógyító hatású. Az A.-eket 
az oldott anyagok minősége és mennyisége alap
ján osztályozzák. Megkülönböztetnek lúgos, 
lugossós, szulfátos, vasas és földes, továbbá 
kénes, sós és sziksós vizeket. 

Asylum (gör.) a. m. menedékhely. 
Aszalay József (1798—1874), térképész és 

humorista író. 
Aszald nagyk., Abauj-Torna vm., szikszói 

j . , 1675 1., vasút, telefon, posta. 
Ászár, nagyk., Komárom vm., gesziesi j . , 

1531 1., vasút, távíró, posta. 
Aszbeszt 1. Azbeszt. 
Aszcendensek (lat.) a ni. fülmenő ági ro

konok, pl. szülők, nagyszülők. 
Aszepszis (gör.), sebkezelési eljárás, amely 

arra törekszik, hogy a sebektől a fertőző 
baktériumokat távol tartsa. Először a . magyar 
Semmelweiss alkalmazta. 

Aszfalt (gör.), a. m. földszurok, szerves 
eredetű anyag, amely tisztán nem fordul elő, 
hanem ugy kell a tartalmazó kőzetből olvasz
tással és tisztítással előállítani. ioo°-nál ol
vad, kihűlve kemény, rugalmas, igen ellen
álló, vizet nem ereszt át, ezért nagyon al

io/ 

kalmas a nagyvárosokban útburkolásra. A 
vegyi iparban is sokféle alkalmazása van és 
mesterségesen is állítható ̂  elő kátrányból és 
ásványolajból. Főlelőhelyei Trinidadban és a 
Holt-tenger partján vanak. 

Aszfixia (gör.), a szívműködés és léleg
zés megszűnése; tetszhalál. 

Aszimmetria (gör.), a szimmetria ellentéte, 
a. m. részaránytalanság. 

Aszimptota (gör.); egyenes vonal, amely egy 
görbe felé közeledik, anélkül, hogy valaha is 
érintené. 

Aszindeton (gör.), oly mondatok, amelyek 
közül a kötőszó el van hagyva. 

Aszkari (arab), a. m. katona, K-Afrikában 
a benszülött katonák neve. 

Aszkéta (gör. a. m. gyakorló), az 1. 2. és 
3. sz.-ban A.-nak nevezték azokat a keresz
tény jámbor fér iákat és nőket, akik vagyo
nukról és a házasáletről lemondva, az őnmeg-
tagadásban gyakorolta'; magukat és Istennek 
éltek. 

Aszkézis (gör.) a. m. gyakorlás, edzés, a 
görög atléták mértékletes életmódja a ver
senyre való készülés a'att; a ker. egyházban 
a. m. szigorú önmegtartóztatás. 

Aszlányi, 1. Dezső * 1869, hírlapíró és tró, 
jelenleg Jugoszláviában. — 2. Károly * 1907, 
regénye: Pénz a láthatáron. 

Aszód nagyk., Pest vm., aszódi j . , 4354 1, 
vasút, távíró, telefon, posta. Híres javító
intézete. Ev. reálgimnázium. 

Aszódi Zoltán, * 18-51, belgyógyász, bp.-i 
egyet. m. tanára. Anyagcsere-vizsgalatok mód
szere. 

Aszófö, kisk., Zala vm., balatonfüredi ) . , 
401 1., vasút, távíró, posta. 

Aszoksör, erős sör, amelyet télen főznek 
nyári fogyasztásra. 

Aszpik (franc.) a. m. hus- v. hal-kocsonya. 
Aszpirin (acid, acetilo-salicylicum), leme

zekké tapadó finom tűkből álló fehér por; 
használatos mint láz- és fájdalomcsi'lapító. 

Asztalos 1. Gyula, * 1900, festőművész. Zsa
nér- és arcképek. — 2. Sándor, * 1890, erdélyi 
magyar író es újságíró. 

Asztaltáncoltatás. Több személy ül egy há
romlábú asztalka körül, ujjaik hegyéve! köny-
nyen érintve annak tetejét. Kis idő múlva az 
asztal a föltett kérdésre kilendül s kopoç, 
amit megegyezés szerint értelmeznek. Ê.-Ame
rikából származik, spiritiszták ilymódon igye
keznek érintkezni a megholtak szellem'vei. 

Aszta'.ikus tfip ír, közös tengelyen párhuzamo
san, de sarkaikkal ellentétesen elhelyezett két 
mágnestű. Érzékeny galvanométerben haszn. 

Aszter (gör.), csillag; csillagvirág. 
Asztigmatizmus (gör.), akkor áll elő, ha 

egy optikai lencse egyenlőtlenül görbül, akkor 
a ráeső fénysugarakat nem egy pontban egye
síti, hanem foltban vagy vonalban. Ilyen hi
bája lehet a szemlencsének is. Javítható olyan 
szemüvegekkel, amelyekre hengerfelületet kö
szörülnek. 

Asztma (gör.) a. m. nehéz légzési roham, 
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ASZTRAKAN ATHOS 

amelyet a tüdő vagy szt ν betegsége okoz, 
vagy idegesség. 

Asztrakán, i. város a Kaspi-tó mellett, a 
Volga^ deltájában, ^23.000 1., a hasonló nevű 
autonóm kalmük szovjet-köztársaság fővárosa. 
2. Déloroszországi származású fekete bárány-
bőrprém. 

Asztrál-test, a t'eozófiában az ember szel
lemi, éterszerü teste, mely jóval nagyobb, 
mint a látható test. 

Asztrik, Szt. Adalbert udvari papja, akit 
Rómába kisért, majd Magyarországba jött té
rítő munkát végezni. Ö vezette II. Szilvesz
ter pápa elé Szt. István hódoló küldött
ségét. Szt. István kalocsai érsekké nevezte ki. 

Asztrofizika (gör.) a. m. csillagfizika, a csil
lagászatnak az az ága, amely az égitestek 
fizikai és vegyi természetével foglalkozik az 
onnan jövő fénysugarak vizsgálata (spektrál-
analizis) segítségével. 

Asztrofotografia (gör.), a fényképészet alkal
mazása a csillagászatban, a jelenlegi csill. 
megfigy. kb. 800/0-a történik A. utján. 

Asztrofotometria (gör.), a csillagok fényé
nek mérésével fogl. tudomány. 

Asztrológia (gör.) a. m. csillagjóslás, ami 
hajdan azonos volt az egész csillagászattal. 

Asztronómia (gör.), a. m. csillagászat. 
Aszturia, régi É-spanyol tengerparti' tarto

mány (mai neve Oviedo). A spanyol trón
örökös cime: A. hercege. 

Aszubor, sok cukrot és szeszt tartalmazó, 
erős-édes bor. Az aszuszőlőt megtapossák és 
1—2—2 puttonnyal öntenek egy hordó borba. 
(Innen 1—2—3 puttonyos A.) 

Ata, kisk., Baranya vm., pécsi ]., 354 ]., 
u. p. Szálán ta, vasút. 

Alarana, tengerparti sivatag Chile és Bolí
via közt. 

Atány, nagyk., Heves vm., hevesi j . , 2808 1., 
telefon, posta. 

Atányi József, * 1862, koronaügyészhelyettes 
a bp.-i főügyészségen. 

Atavizmus (lat.) a. m. visszaütés az ősökre, 
az a jelenség, mikor valamely élőlény nem a 
szülőihez, hanem valamelyik régebbi őséhez 
hasonlít. 

Atektonikus (ujlat.), föl nem épített, szer
kezetnélküli. 

Atelié (franc.) a. m. műterem, műhely. 
a tempo vagy al tempo (ol.), zenében el

térés után visszatérni az eredeti tempóhoz. 
Éppen kapóra jönf 

Athabasca, folyó E-Kanadában, 1200 km hosz-
szu, az A.-tóba ömlik, amely 12.000 km2. 

Athanasius (296—yj"}), alexandriai püspök, 
a niceai zsinat legkiválóbb alakja. 

Athaulf (uraik. 410—15), nyugati gót király, 
Alarich utóda, Gallia egy részét elfoglalta. 
Meggyilkolták. 

Atheizmus (gör.) a. m. istentagadás. 
Athén, Görögország fővárosa, 293.000 1., 

a régi A- helyén épült, gazdag muzeumokkal, 
egyetemmel. — A cégi A. Görögország és 
Attika föVárosa, amelyet kikötőivel (Peiraíoe, 
Phaleron) falakkal Fedett mt kötött ös«ze. 

A Parthenon romjai Athénben 

Mintegy 10.000 háza s 150.000 1. volt. A 
város központja az Akropolis volt. Nyugati 
oldalán pompás oszlopcsarnok vezetett fel (Pro-
pylaia). A dór-stilü Parthenonban állott Phei-
dias arany-elefántcsont Athene-szobra. Diony
sos színháza az Akropolis oldalábaji (30.000 
nézőre), a 6000 embert befogadó zenepalota: 
Odeion, az Areopagos, a Pnyx (a népgyűlé
sek helye). Eumenes 163 m hosszú és 16 
m széles kéthajós sétacsarnoka, az Olympieion 
(Zeus-templom), az ókor legnagyobb görög 
temploma, a Stoa Poikile nevű oszlopcsarnok, 
falfestményekkel, a Prytaneion (diplomaták szál
lása), Lysikrates híres karvezető emléke s a 
Szelek tornya nevű horologium. A falakon 
kivül feküdt a hatalmas, 50.000 embert be
fogadó Stadion. A várost vizzel vízvezeté
kek látták el. Legmodernebb tájékoztató az 
angol Gardner könyve (magyar fordításban is 
megj.). 

Athenaeum, 1. Athene temploma; Hadrianus 
császár által Kr. u. 135. Rómában alapított 
költészeti és retorikai iskola. — 2. A. r.-t. 
1868-ban keletkezett könyvkiadó- és nyomda
vállalat. 

Athene (Pallas), a rómaiaknál Minerva, 
Athén alapitója, a mesterségek, művészetek, a 
bölcseség, tudomány és a harc istennője. 
Zeus fejéből született, teljes fegyverzetben pat
tanva ki belőle. 

At home (ang.) a. m. otthon, vagyis fo
gadó óra. 

Athos, a Chalkidike-félsziget K-i nyúlványa, 
az Égei-tenger É-i partján. Az A.-hegyfokon 
levő, 962—1542 között alapított számos kolos
torban fooo g.-kel. .«terzetes él. 1913 óta 
Görögorszájjé. 
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ATKÁK ATROFIA 

Atkák, a pókfélék osztályába tartozó állato
kon és növényeken élősködő apró rovarok. 
(Haj-, sajt-, rüh- stb. Α.). 

Atkár, nagyk., Heves vra., gyöngyösi j . , 2085 
1., telefon, posti, vasút. 

Átkarolás, á harcászatban az ellenséges arc
vonal kétoldalának egyidejűleg túlszárnyalás
sal történő megtámadása. 

Atlanta, Georgia fővárosa az Egyesült Álla
mokban, 200.000 I. Néger egyetem. 

Atlantic City, város az Egyes. All. New 
Jersey államában, 51.000 1. Tengeri fürdő. 

Atlanti-óceán, gazdasági szempontból a leg
fontosabb óceán. Amerika, Európa és Afrika 
közt terül el, 105 millió km2 kiterjedésben, 
a Föld területének 1/^-ét borítja. Legnagyobb 
mélysége 8500, közepes mélysége kb. 3800 
m. Áramlásai közt legnevezetesebb a Golf-áram. 
"Halászata százezreknek ad kenyeret. Partjain 
épültek a Föld legnagyobb városai. Belten
gerekben a leggazdagabb óceán. 

Atlantisz, az ókon íróknál szereplő kontinens, 
ameiy állítólag az Atlanti-óceánban volt. 

Atlas, 1. mesebeli király, akit Zeus a titá
nok lázadásában való részvételéért a menny
bolt tartására ítélt; 2. térképgyűjtemény; 3. 
a legfelső nyakcsigolya. 

Atlasz, az építészetben oszlopot vagy pillért 
helyettesítő férfialak. 

Atlasz Márton, * 1878, iró, több regényt 
irt német és magyar nyelven. 

Atlasz-hegység, Afrika ËNy-i részén, Tunisz, 
Algír és Marokko túlnyomó részét borítja, 
legmagasabb csúcsa 4500 ni. 

Atléta (gör.) a. ni. küzdő, birkózó, erőteljes 
ember. 

Atlétika (gör.) a. ni. küzdés, sportgyakoi-
lás. A modern testnevelésben csak két sport
ágat foglalnak az A. fogalma alá: 1. a 
könnyű A.-t, amelybe a futások, ugrások és 
dobások különböző nemei tartoznak és 2. a ne
héz A.-t, amely a birkózást -és súlyemelést 
foglalja magában. 

Atmometer (gör.), a víz párolgásának mé
résére szolgáló műszer. 

Atmoszféra (gör.) a. m. légkör. 1. A Föl
det körülvevő levegőburkolat. Az A. leg
sűrűbb a Föld felszínén s fölfelé mind
jobban ritkul; magassága 200—300 km. 2. 
A nyomás technikai egysége: a levegő átla
gos nyomása 45O földr. szél. alatt a tenger-
szín magasságában. Ez egyenlő egy ugyanott 
levő 76 cm. magas, 1 cm2 keresztmetszetű 
OO-u higanyoszlop súlyával. Ez a régi A. 
= 1.033 kg négyzetem-kint; az uj A. — 
1 kg/cm3. 

Átok, 1. Excommunicatio. 
Atokhinár, a békatutaj-félékhez tartozó, Ame

rikából hozzánk került vízi növény. 
Atoll, gyürüalaloi korall-sziget, amelyen be

lül viz van; leggyakoribb az Indiai-óceánban. 
Atom (gör.), az anyag legkisebb részecs

kéje, amely sem vegyi, sem mechanikai utón 
riem osztható. Különböző elemek A.-jai. a 
vegyrökonság energiája révén egymáshoz kap-
csolódnak ee a sregyüíetek legkisebb, ffeik?) 

módon oszthatatlan részét alkotják meg, a 
molekulát. Az A.-ot egyesek kis testecskék-
nek, mások anyagtalan erőközéppontoknak ter 
kintik. A radio-aktivitással kapcsolatos ujabb 
kutatások az A.-nál is kisebb részek feltéte
lezésére vezettek. Eszerint az A. egy minia
tűr naprendszernek tekintendő, amelyben a 
központi pozitív elektromos töltésű atommag 
körül elliptikus pályán bizonyos számú nega
tiv töltésű elektron kering a Kepler-féle tör
vények szerint, amelyekhez még a quantum-
szabály járul. A gravitáció szerepét az elek
tromos vonzás tölti be. Az elektronok száma 
egy~egy elemre jellemző és megegyezik az 
illető elemnek a periódusos rendszerbeli rend
számával. Pl. a hidrogén A.-jában 1,; a héliumé
ban 2 elektron kering; a H. rendszáma r, a 
He-é 2, stb. Az elektronok nem akárhány, 
hanem csak meghatározott pályákon keringhet
nek, de egyik pályáról a másikra átugorhat
nak, ami energia-felhasználással vagy leadás
sal jár ; az első esetben fényelnyelés, a másik
ban fénykisugárzás történik, 

Atomsuly, eredetileg az a szám, mely meg
mutatja, hogy valamely elem egy atomja nieny-
nyiszer nehezebb, mint egy oxigén-atom. A 
hidrogén A.-a igy 1.008, a héliumé 4, a 
rádiumé 226 stb. 

Atonalités, a. m. hangnemnélküliség, modern 
zenei irány. 

Atout (franc.) a. m. adu, ütőkártya. 
à tout prix (franc.) a. m. minden áron. 
Atoxil, arzénvegyület, gyógyszer, kül. az 

álomkór ellen. 
Átöröklés, 1, öröklés. 
Atreus, görög mondai alak, Pelops, mykenav-i 

király fia, az Atreidák őse, Aigisthos ölte meg. 
Atrium, a római ház legrégibb része: fe

dett udvar, amely körül sorakoztak a szobák. 

Atrocitás (lat.) a. m. kegyetlenség, kegyet
lenkedés. 

Atrofia (gör.) a. m. hiányos táplálkozás 
(vagy táplálás) miatti sorvadás. 



ATROPIN AUFFENBERG 

Atropin, a maszlagos nadragulyában és más 
növényekben található méreg. Gyógyszerül hasz
nálják a pupilla kitágítására, továbbá görcsök 
és izzadás megszüntetésére. 

Atropos (gör.), elkerülhetetlen; a 3 párka 
közül az, aki a fonalat elvágja. 

Atszivárgás, 1. Diffúzió. 
At:a:ca (ol.) a. m. kezdd el (zenében). 
Attak (franc.) a. m. támadás. 
Attala, kisk., Somogy vm., igali j . , 1145 I., 

vasút, távíró, posta. 
Attasé (franc.) a. m. követségekhez beosz

tott segédhivatalnok. 
Attavante, olasz miniator, akit Mátyás kirá

lyunk sürün foglalkoztatott. 
Attentátum (lat.) a. m. merénylet. 
Áttérés egyik vallásról a másikra az 1868: 

LUI. t .-c, az 1894: ΧΧΧΠ. t.-c. és 1895: 
XLIII. t . :c értelmében történik. 18 éves kora 
után bárki áttérhet, ha 2 tanúval megjele
nik illetékes lelkésze előtt, ott e szándékát 
bejelenti s 14 nap elteltével, de 30 nap 
eiőtt uira bejelenti s azután nj illetékes lel
készénél jelentkezik. 

Atticizmus, a régi attikai görög nyelvjárás, 3 
legtisztábbnak tartott görög nyelv. 

Attika, 1. Közép-Görögország keleti félszi
gete, sziklás talajjal, kevés termőfölddel, hi
res márványbányákkal. Fővárosa Athén volt. 
Ma A. Boíotiával együtt egy kerület, 2287 
km2, 623.000 1. — A.-i so: szellemes fi' 
nom ék. — 2. Épületeknél a párkányzat fölé 
emelt merőleges falrész, szobrok, föliratok el
helyezésére és a tetőzet leplezésére. 

Attila, 1. hun király (uraik. 453—33), »Isten 
ostora«, Mundzuk (Bendegúz) fia, atyja ha
lála után Bleda testvérével, ennek halála után 
(444) egyedül uralkodott. Birodalma a Vo'gá-
tól a romai birodalomig terjedt. Adófizetésre 
kényszeritette ugy a kelet- (II. Theodosius), 
mint a nyugat-római császárt (III. Valentinia' 
nus). Amikor az utóbbi megtagadta tőle nővére 
kezét, egész seregével Galliába tört, ahol 
Aetius állta útját, Catalaunumnál 451. A. 
vereséget szenvedett. 452. Itáliába tört, Rómáig 
hatolt és csak a pápa kérésére és adófizetés 
Ígéretére fordult vissza. 453. nászéjszakáján, 
amelyet Ildikóval tartott, hirtelen meghalt. 
Halála után birodalma feloszlott. — 2. Rövid 
zsinóros mente, huszárok egyenruhája. 

Atti'a kincse. 1799. a torontálmegyei Nagy 
szentmik oson nagymennyiségű araiyedényre, 
fegyverre, kürtre bukkantak, amelyeknek figu
rális díszítése, ha nem is mind egyidejű, de 
szkíta-hun eredetre mutat. A lelet gazdagsága 
fejedelmi kincsre utal. Innen a fenti elnevezés· 
Λ bécsi áll. múzeumban őrzik. 

Attitűd (franc.) a. m. Vattás, testtartás, póz, 
Attorney fang.) a. m. ügyvéd; A. gêneras 

főállamügyész. 
Attrakció (lat.) a. ín. vonzás; érdekes dolog. 
Attribútum (lat.) a. m. ismertetőjel, tulaj

donság. 
Atiél 1. Béla báró (1850—1900), publicista, az 

Örst. Kaszinó igazgatója, a Park Klub meg· 

!0? 

teremtője. — 2. Elemér, min. dtkár, a köz-
egészs. közig, jog m. tan., a bp.-i egyet 

Aube, a Seine jobboldali hajózható mellék
folyója, 106 km. 

Áuber, Daniel (1782—1871), francia zene
szerző. Operái közül ismertebbek: Fra Dia-
volo, Le Domino noir. Manon Lescaut, A 
portici-i néma. 

Aubermann Miklós, * 1874, premontrei szer
zetes, a Kath. Nevelés szerkesztője. 

Au besoin (franc.) a. m. a szükséghez képest. 
Aucassin és Nico ette, 13. sz.-b li francia 

szerelmi történet versben és prózában, magy. 
forű.· Tóth Árpád. 

Auckland, város New Zealandban, 192.000 1. 
Egyetem. 

Au courant ([franc.) a. m. a jelen idő folya
mán, A. lenni, a. m. az idővel haladva, a 
jelen szí vonalai lenni. 

Audaces fortuna }uvat (lat.) a. m. a bátrakat 
segíti a szerencse. 

Audiatur et altera pars (lat.) a. m. hall-
gatta»sék mee a másik íf\ is. 

Audiencia (lat.) a. m. kihallgatás. 
Audion, a rádióban a hang erősítésére szol

gáló elektroncső. 
Auditor (lat.), a volt osztrák-magyar had

seregben a. m. hadbíró, angolul a. m. revizor. 
Auditorium (lat.), 1. előadóterem; 2. hall

gatóság. 
Auer 1. György, * 1888, kir. ügyész, egyet, 

m. tanár, számos jogi mü szerzője. — 2. 
István, * 1872, min. számv. főtanácsos, kat. 
publicista és költő. — 3. Lipót, * 1845, hegedü-
virtuoíz és zeneszerző, New Yorkban él. — 4. 
Pál, * 1885, ügyvéd, publicista és Avar P. 
néven műfordító. 

Auerbach, Berthold (1812—82), német iró. 
Falusi történetek és regények. 

Auerbach pincéje, híres bormérés Lipcsében. 
Goethe Faust-jábah szerepel. 

Auerfély, 1." Auer von Welsbach. 
Aurrnheimer, Raoul, * 1876, osztrák regény

es drámaíró. 
Auersperg, 1. Arten Alex., gr. (i8c6-i876), 

német li ;erális po i ikus és költő Anastasius 
Grün név alatt. Főnüvei: Schutt, Der letzte 
Ritter, Nibelungen im Frack, Der Pfaff vom 
Kahlenberg, polit, versek. — 2. Carlos, herceg 
(1814—90), osztrák államférfi, 1868. a »pol-
gárminiszterium« miniszterelnöke, a német li
berális alkotmánypárt vezére. — 3 . Adolf, herceg 
(1821—85), osztrák államférfi, a liberális néme
tek vezére, 1871—9 miniszterelnök, ő vitte 
keresztül azt az alkotmányreformot, hogy a 
képviselőház tagjait nem a tartománygyül^sek 
küldték ki, hanem közvetlenül választották. 

Auer von Welsbach, Karl (1858—1929), bé
csi vegyész, az Auer-féle gázizzóharisnya és az 
Osmium-lámpa föltalálója. 

Auffenberg Móric báró (1852—1928), osztrák 
hadvezér és államférfi, 1911—12. közös had
ügyminiszter, 1914. hadseregparancanok, VII. 
20—29. győzött Komarovnál, 1917 okt fölmen
tették s árulás »adja alatt letartóztatták. Elég-

m 
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tételt kapott és nemességet komaroTÍ báró 
címmel. 

Auíklürísía (ném.) a. m. a felvilágosodás 
hive. 

Auftakt (ném.)» a zenében az az ütem, 
mely az eU6 teljes ütemet megelőzi; át
vitt ért. bevezetés, ^előjáték. 

Augé, Claude (1854—1924), francia iró és 
kiadó, a Larousse-lexikonok és számos igen 
elurjedt népszerűsítő kiadvány szerzője vagy 
szerkesztője. 

Ai>"'as, Elis királya, akinek 3000 ökrös is
tállóját (A.-istá!ló) kellett egy nap alatt He-
raklciiek kitisztítania. 

Aligier, Emile (1820—1889), népszerű fran
cia drámaíró, a polgári józanság szatirikus 
élű képviselője; müvei: Le fils de Giboyer, 
Maître Guérin s főkép Le Gendre de M. 
Poirier. 

Augsburg, magyarul Agosta, város, Bajor
ország D-i részén, a Lech-folyó mellett. 166.000 
1. Sokold?!u gyáripar, renaissance-kori műkin
csek. 955-ben a kalandozó magyarok súlyos 
veresége. Az 1530-i országgyűlésnek itt nyúj
totta be Melanchton Luther vallásának tételeit. 
Innen az »ágostai evangélikus hitvallás«. 

Augsburg! va'-lásbéke, 1555., jogegyenlőséget 
biztosított a protestánsoknak. 

Augurok, római papi testület tagjai, akik 
madarak repüléséből és hangjából olvasták 
ki az istenek akaratát és a jövendőt. A jóslat 
neve: augurium, % megfigyelés neve auspi· 
cium. 

Augustinus, I. Ágoston szt. 
Augustus, Caius július Caesar Oetavlanus 

(Kr. e. 63—Kr. u. 14), az első romai 
császár, Caesar unokaöccse és fogadott fia, 
ennek halála után a triumvirátus tagja, az 
actiumi csata (Kr. e. 31) után pedig a bi
rodalom ura lett. Fokozatosan egyesitette sa
ját személyében az összes katonai, polgári és 
papi méltóságokat és igy lassanként a köz
társaság helyébe a császárság lépett. Átalakí
totta a közigazgatást és többnyire diadalma
san védte meg a birodalom határait. Sokat 
tett az irodalom és művészet érdekében. 

Auguszta (Mária Lujza), kir. hercegnő, * 1875. 
1893-ban nőül ment József kir. herceghez. 
A háborúban több jótékonysági mozgalom élén 
szcreDclt. 

Auguszta Viktória (1858—1921), II. Vilmo3. 
német császár első neje (1881-től), Doornban 
halt meg száműzetésben. 

Augusztin Béla, * 1877, gyógyszerész, egyet. 
m. tan., a Gyógynövény Kíséri. Állomás 
vezetője. 

Augusztinusok, Agoston-rendi kanonokok, a 
H.- FZ. 2. felében keletkeztek, iskola és tudo
mány körül szereztek érdemeket. 

Aujeszky Aladár, * 1869, orvos, az állat
orvosi főiskolán a bakteriológia r. tanára. 

Aukció (lat.) a. m. árverés. 
Aukszézís (gőr.) a. m. nagyítás. 
Auktor (lat.) a. m. szerző. 
Auktoritás (lat.) a. m. tekintély. 
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Aula (lat.: udvar), 1. fejedelmi udvar, 2. 
az egyetemek és iskolák díszterme. 

Aulard, François Victor Alphonse, (1840— 
1928), a Sorbonne tanára, a fr. forradalom tör
ténésze. Főműve: Hist, polit, de la Révolution 
Française. 

Aulich Lajos (1792—1849), egyik aradi vér
tanú. Hivatásos katona volt, ezredesi rangban 
vett részt Görgey felvidéki visszavonulásában. 
Egy ideig hadügyminiszterhelyettes is volt. 

Auliíuisok, az udvari politika hívei. 
Au.is (a valóságban sohasem létezett), kikötő 

Boiotiában, ahol a Trója elleni hajóhad gyü
lekezett és ahol Iphigeniát fö áldozták. 

Aulos, a régi görögök fúvós hangszere. 
Aurea mediocritas (lat.), a. m. arany közép· 

-zerüség. 
Aurehanus, Lucius Domitius, római császár 

(Kr. u. 270—275), erőskezű uralkodó. 
Aureoia (lat.) a. m. 1. arany sugárkorona 

szentek feje körül, 2. a Nap és Hold körüli 
kis udvarok. 

Aurigrar, falu Dél-Franciaországban, neve
zetes a környékén talált ösemben söntökről, ős
kori kőszerszámokról stb. 

Auripigment, aranysárga szinü ásvány, kén 
és arzén vegyülete, szőrvesztőkbe, festőanyagul 
és arzén előállítására használják. 

Aurl sacra fames (lat.) a. m. átkozott vágy 
az arany után (Vergiliusból). 

Aurora, 1. a rómaiaknál a hajnal istennője, 
1. Kisfaludy Károly vezetésével megindult szép
irodalmi évkönyv 1822—-1837. Ε körül csopor
tosult hók (Aurora kör) Vörösmarty, Bajza, 
Told>-, Kölcsey stb. 

Augoma, Italia régies neve, az ausonok 
(középitáliai nép) után. 

Ausonius, Decimus Magnus (310—95), galliai 
latin költő, idilleket irt. 

Auspicium, a rómaiaknál a madarak repü
lésének megfigyelése jóslás. céljából ; mai hasz
nálata szerint: előjel, kilátás. — Sub ausplciís 
regis (lat.) a. m. királyi kitüntetéssel adt.tt 
egyetemi oklevél. 

Aussig (cseh: Usti), város Csehszlovákiában, 
az Elbe mellett, 40.000 német 1. üveg-, 
textil- és vegyi ipar. 

Austerlitz, városka Morvaországbán, ahol Na
poleon 1805 dec. 2. legyőzte az orosz-osztrák 
hadsereget. 

Austerlitz, Friedrich, * 1862, osztrák publi
cista, »z »Arbeiter Zeitung« főszerk. 

Austin, város az Ê-am. Egyes. Államok
ban, Texas fővárosa, 35.000 1. Egyetem. 

Auszkultáció (lat.) a. "m. hallgatódzás, a test 
belsejében keletkező zörejek meghallgatása 
puszta füllel, ' vagy hallgatócsővel. 

Ausztrália, a legkisebb világrész. Területe 
Tasmaniával és a közeli szigetekkel együtt 8 
millió km2, 6 millió 1. Határai a Nagy- és az 
Indiai-óceán és beltengereik. A. partvonala 
igen kevéssé tagolt. É-on a Carpentaria-öböl 
nyúlik beléje; ennek két oldalán van a York-
félsziget és az Arnhem-föld, D-en a Nagy 
Ausztráliai-öböl. A. É-i fele forró, D-i fel« 
mérsékelt és általában száraz, Felszíne alacsony 
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táblaföld. K-i szélén emelkednek az A.-i Alpok, 
ezek legmagasabb csúcsa a 2234 m Kosciusco-
hegy. Legnagyobb folyói DK-en vannak: a 
Murray és mellékfolyója, a Darling. A töb
biek nagyrészt el sem érik a tengert, hanem 
sós tavakban vesznek el. A. eredeti növény-
és állatvilága igen szegény. Mai főterményei 
mind Európából kerültek ide. Búzatermelés, 
marha- és juhtenyésztés a főfoglalkozás. Ásvá
nyos termékei a kőszén és arany. Kivitelé
nek főcikkei a gyapjú, búza, hus, arany. 
A. őslakossága pusztulóban levő népfaj, a 
mai népesség angol származású. A.-t a hollan
dusok fedezték fel 1628-ban, de az angolok 
tárták fel és ők gyarmatosították. A. most 
szövetséges köztársaság a Brit birodalom ke
retein belül. A köztársaság egyes államai 
New South Wales, Victoria, Queensland, South 
Α., West Α., Tasmania. Α szociális törvény
hozás terén Európát is megelőzte. A háború 
alatt ipara is fellendült. A szövetség fővárosa 
az 1923 óta épülő Canberra, 2500 I Neveze
tesebb városai: Sidney, 1.1 millió 1., Mel
bourne, ι millió 1., az ipar és kereskedelem 
főhelyei. Az előbbi New South Wales, az 
utóbbi Victoria-állam fővárosa. 

Ausztrália és Óceánia 
Terület Lakosság 

km8 ezrekben 
Ausztria, köztársaság, 83.000 km2, 6V2 mii-

Brit birtok 8.525.200 8.050 
Francia birtok 22.449 80 
Hollandi birtok 437-887 345 
Japán birtok 2.514 52 

Ausztria, köztársaság, 83.000 km3, 6V2 mil
lió 1. Szövetséges állam, résïei: Nieder- és 
Über-Österreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, 
Tirol, Vorarlberg, Burgenland (volt magyar 
terület) és Wien. Csaknem egész területét 
az Alpok ágazzak be. Legmagasabb csúcsa 
a Gross Glockner, 3798 m. A hegység szűk 
völgyeiben kevés szántóföld, a liegyoldalak 
erdőségei, a magas legelők és Ê-Stiria vas

ercei képviselik az Oszt
rák Alpok összgazdag-
ságát. A Duna völ
gyében és Burgenland 
ban vannak terjedelme
sebb szántóföldek. A 
mezőgazdaság az or
szág fogyasztásának fe
lét sem tudja fedezni. 
Főterményei a rozs, 
árpa, zab, burgonya; 
állatai közül csak a 
szarvasmarha felel meg 
nagyjából a szükséglet
nek. Az ipar fejlett, 
de szén nincs. A szom-

szédjs országok közvetítő kereskedelmében si
került Bécsnek a régi helyzetét megtartani, sőt 
befolyását még Lengyelországra és Romániára 
is kiterjeszteni. A st. germaíni béke akadá
lyozza a Németországhoz való csatlakozást. 

Fővárosa Bécs (Wien), amely az ország 
lakosságának csaknem egyharmadát foglalja ma
gában (1,886.000 1.). Története: Először 955. 
Nagy Károly szervezi mint keleti határgróf
ságot (Ostmark). II. Ottó a Babenbergekre 
bizta, Barbarossa Frigyes hercegséggé emelte. 
A Babenbergek kihaltával Rudolf császár a 
dürnkruti csatában elvette Ottokár cseh király
tól (1278. magyar segédcsapatok). Ö alapítja 
meg a Habsburg-ház hatalmát. III. Frigyes 
idején nagyrészben magyar fennhatóság alatt 
(Mátyás kir.). I. Miksa családi politikája 
eredményekép II. Ulászló leánya, Anna révén 
a magyar és cseh koronák Ferdinánd osztrák 
herceg kezére jutnak, ő alapítja meg a Habs
burg-ház német ágát. A 30 éves háborúban a 
kat. párt vezetése A. kezében volt. A 17. sz.-ban 
a török háborúk vették igénybe A. erejét. 
1687. Magyarország elismeri a férfiág első
szülöttség szerinti örökösödését, a pragma-
tica sanctio kiterjeszti ezt a nőágra is az 
egész birodalomban. A 7 éves háborúban A. 
elveszti Sziléziát (1763. Hubertsburg), Lengyel
ország első felosztásánál A. Galíciát, a har
madiknál Dél-Lengyelországot kapta Krakkó
val, 1774. Bukovinát Törökországtól. Mária 
Terézia és II. József alatt erős központosítási 
és germanizációs törekvések. 1815. a bécsi 
kongresszus visszajuttatta A.-nak a napóleoni 
háborúkban elvesztett tartományait, a spa
nyol Habsburgoktól örökölt olasz tartományo
kat ekkor egyesíti a lombard-velencei király
ságban. II. Ferenc 1804. felveszi az osztrák 
császári cimet, 1815—48. a szent szövetségi 
reakció (Metternich) középpontja a nemzeti és 
alkotmányos törekvésekkel szemben, 1848—49. 
leveri a cseh, olasz és magyar szabadság
törekvéseket és katonai abszolutizmust vezet be, 
de szociálpolitikai reformokat is: a jobbágy
ság felszabadításának végrehajtása, liberális köz
igazgatási, iskolai és egyházpolitikai intézkedé
sek. 1859. Lombardiát át kellett engednie 
Szárdiniának. 1866. porosz-osztrák-olasz háború 
(Königgrätz) után elveszti Velencét és kilép 
a német szövetségből. Erre kénytelen Magyar
országgal megkötni a kiegyezést (1867). A.-
ban »polgárminisztérium« alakul Carlos Auers-
perg vezetése alatt. A belső béke csakhamar 
megbomlik a szláv-német ellentét kirobbanásá
val. A liberális német alkotmánypárt a bi
rodalmi egység fenntartásáért küzd, a csehek 
a szövetséges · államot erőszakolják. Λ cseh 
államjogot elismerő Hohenwart kormányt Beust 
és Andrássy megbuktatják. Adolf Auersperg 
hg. kormánya visszavonja a szláv engedmé
nyeket és aí addigi választások helyeba (a 
tartománygyülések választották a bír. gyűlés 
tagjait) a kuriális és cenzusos közvetlen vá
lasztás lép. A német alkotmánypárt győz, 
a csehek nem lépnek be a parlamentbe. 
Andrássy külügyminisztersége idején teljes erő
vel tör ki a rég fenyegető keleti kérdés 
(berlini kongresszus, Bosznia-Hercegovina okku
pációja). Létrejön a német-osztrák-magyar ket
tős (1879), majd Itália csatlakozásával a 
hármasszövetség (1882). 1879. Taaffe né-
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metellenes kormánya veszi át a vezetést. De 
sem ő, sem Badeni, sem Bienerth nem. tud
ják megnyerni a mérsékelt ócseheket hát
térbe szorító ifjucseheket különböző nyelv
törvényeikkel. Lengyelek, szlovének és olaszok 
is nemzeti jogokat követelnek. A liberá
lis alkotmánypart felbomlik és uj német pár
tok alakulnak: az antiszemita, keresztény-szo
cialista és német néppárt, valamint a »Los 
von Rom« jelszóval küzdő »Alldeutsch«-párt. 
Beck báró bevezette az általános választójogot, 
mely a ker.-szoc. és a szoc.-demokraták győ
zelmével végződött. A csehek tovább folytatják 
küzdelmüket. Beck után Bienerth hivatalnok
kormányt alakit; a kormány 1908 dec. 2—15 
ostromállapotot tart fönn. A parlamentet fel
oszlatja, a szláv képviselők, 125-én, megalkotják 
a »szláv egyesülést«, a németek, 77-en, a li
berális »német nemzeti szövetséget«. 1911. uj 
választásokból a német nemzeti szövetség ke
rül ki győztesen, 1913 a németek megobstruál-
ják a cseh pénzügyi javaslatokat, a császár 
felfüggeszti a cseh tartományi alkotmányt és 5 
csehből és 3 németből álló kormányzó bizott
ságot nevez ki, amivel mindkét párt elége
detlen. A csehek a birodalmi gyülésDen obstru-
élnak, a birodalmi gyűlést 1914 márc. 14. elna
polja a kormány és az alkotmány 14. §-a 
alaßjan a császári szükségrendeletekkel való 
kormányzás lép életbe. A belső válsághoz járul 
a külpolitikai krízis. A balkáni események és 
a pánszlávizmus előtörése Bosznia és Hercego
vina annexiójára vezettek (1908), ami csaknem 
általános európai háborút idézett elő. Ferenc 
Ferdinánd trónörökösnek és nejének megöle
tése Sarajevóban, 1914.. jun. 28 közvetlen oka 
volt a világháborúnak (1. o.). I. Ferenc József 
halála után I. Károly császár foglalta el a 
trónt. A monarchia szétbomlásának megakadá
lyozása céljából 1918 okt. 16. felhívja az osztrák 
képviselőket, hogy alapítsanak nemzeti tanácso
kat és teremtsék meg a szövetséges államot, 
de már elkésett ezzel h, mint az Ameriká
nak 1918 okt. 16. tett önálló békeajánlatával. 
Az általános összeomláskor az osztrák-német 
képviselők ^ is megalkották a nemzetgyűlést. 
Nov. i l . Károly császár lemond a kormányzati 
ügyekben való részvételről és elfogadja a nem
zetgyűlés döntését a jövő államformáról. A 
nemzetgyűlés proklamálja a köztársaságot. A 
saint-germaini béke mellőzte a német biroda
lomhoz váló csatlakozás óhaját. A »demokra
tikus köztársaság« 1919 okt. 9. törvénybe 
iktatta a saint-germaini békét. Az uj állam 
megalkotásánál a szoc.'-demokraták játszottak 
vezetőszerepet (Renner, Seitz), de csakhamar 
visszaléptek és azóta a ker.-szocialisták kor
mányoznak a polgári pártokra támaszkodva 
(Seipel, Schober; Ramek). Irodalom: Krones: 
Handbuch der Geschichte Österreichs (magy. 
is). Charmatz: Österreichs innere Geschichte 
1848—1907. Egelhaaf: Geschichts-Kalender. 

Aut (ang. : out, a. m. kinn), jelenti, hogy a 
sportban, pl, futballban, tenniszben, hokkiban, 
vizipolóban stb. a labda túljut a határvonalon. 

Autarchía (gör.) a. m. független uralom; 
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az a gazdasági állapot, amikor egy ország szük
ségletét saját termeléséből tudja fedezni. 

Aut-aut (lat.) a. m. vagy-vagy. ~~ 
Aut Caesar, aut nihil (lat.), a. m. vagy 

Caesar, vagy semmi. Cesare Borgia jelszava. 
Autentikus (lat.), a. m. hiteles, valódi. 
Auteuii, egykori önálló község, most Párizs 

DNy-i része, lóversenyeiről hires. 
Autizmus, az az éber lelkiállapot, amelyben 

az ember elveszíti a külvilággal való kontak
tusát, átengedi magát a vágyaitól vezetett álmo
dozásnak. 

Auto . . . (gör.) a. ni. ön , , . 
Autó, 1. Automobil. 
Autobiográia (gör.), a. in. önéletrajz. 
Autóbusz (automobil-omnibusz), több személy 

szállítására szolgáló, közhasználati, motoros 
jármű. 

Autochton (gör.), benszülött, olyan élőlény 
(ember, állat, növény), mely az illető földterü
letnek ősi lakója, tehát nem bevándorolt. 

Autodafé (portugál; spanyolul: autodefé; lat: 
actus fidei), valamely inkvizíciós törvényszék 
által eretnek ellen hozott Ítélet nyilvános kihir
detése és végrehajtása. A legszigorúbb ítélet 
máglyahalál volt. Az első A. 1481-ben volt 
Sevillában, az utolsó 1815. Mexikóban. 

Autodidakta (gör.), aki iskola és tanító nélkül 
maga szerezte tudását. 

Autoerotizmus (gör.) a. m. önszerelem. Az 
egyénnek mindazon érzéki megnyilvánulásai, 
amelyek önmagára irányulnak. 

Autogénhegesztés, fémtárgyaknak eggyéfor-
rasztása acetiléngáznak oxigénnel táplált lángjá
ban. 

Autogonia (gör.), a. m. ősnemzés. 
Autográf (gör.), a. m. sajátkezű irás, eredeti 

kézirat. 
Autográfla, a kőnyomdászatban enyvezett pa

pirosra litográfiái tintával irt kézirat és ennek 
sokszorosítása kő- v. cinklemezzel. 

Autogramm (gör.) a. ni. sajátkezű névaláírás. 
Autokláv (gör.), erős falu zárt edény, mely 

folyadékoknak nagyobb nyomás alatti hevítésére 
szolgál. 

Autokrácia (gör.), a. m. kényuralom. 
Autokrom (gör.) 1. természetes szinü fotográfiai 

felvétel. Felfedezője a francia Lumière. 2. Szí
nes sokszorosítási eljárás, antotipia és litográfia 
kombinálásával. 

Automata (gör.), a. m. önműködő szerkezet. 
Automobil, mó*orral hajtott szárazföldi jármű. 

A motor lehet elektromotor vagy gázmotor, leg
inkább benzinmotor. 

Autonómia (gör.), a. m. önkormányzat, vala
mely testületnek az a joga, hogy saját ügyeit 
más hatóságtól függetlenül intézze. Sokat vita
tott kérdés a vármegyei és községi, valamint 
az egyházi, nevezetesen a katolikus egyház 
A.-ja. 

Autonóm vámtarifa, a vám alá eső áruknak 
oly jegyzéke, amelynek vámtételei egyoldalulag, 
tehát más állammal való megállapodás nélkül 
vannak meghatározva. 

Autopszia (gör.), a. m. közvetlen szemlélet, 
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Vaucanson kacsa-automatája, 18. sz. 

fcűl. orvostud. A. utján váló vizsgálat, pl. bon
coláskor a halál okának megállapítása. 

Autor (lat., másként auktor), a. m. szerzi, 
iró. 

Autoritas ν. auktoritás (lat.) a. m. tekintély. 
Autorizáció (lat.), a. m. felhatalmazás. 
Autoszuggesztiő (gőr.-lat.), a. m. önbefolyá-

solás; saját akaratunk által előidézett koncent
ráció bizonyos képzetekre és érzelmekre. 

Autotipia (gör.), fotomechanikai eljárás, amely 
a fénykép alapszínét vonalakra és pontokra 
bontva, horganylemezre átnyomva, savakkal 
dombomra maratva alkalmassá teszi a fényképet 
sokszorosításra. 

Autszájder (ang. : outsider a. m. kívülálló), 
sportban az esély nélkül induló versenyző. 

Auvergne, régi francia tartomány, a mai 
Puy-de-Dome és Cantal département-ok helyén. 
Lakói a sajátságos auvergnat tájszólást beszélik. 

Avala, ι. hegy Belgrád mögött, amely a 
világháborúban erős harcok szintere volt; 2. a 
belgrádi félhiv. táv. ügynökség. 

Avansz (franc.: avance), a. m. előny, előleg. 
Avanszman (franc: avancement), a. m. elő 

léptetés. * 
Avantgarde (franc), a. m. elővéd: A.-isták a 

szinészeften, irodalomban és művészetben az 
úttörők. 

Arai ti (ól.: előre), olasz szocialista napilap. 
Avant la lettre (franc), a. m. a betű előtt; 

részmetszeteknél az első levonatok, mielőtt még 
a kép elmét a lemezre metszenék; az ilyen 
levonatok különösen értékesek. 

Avanzsál (franc), a. m. előlép. 
Avar Pál, 1. Auer Pál. 
Avarffy Elek, * 1880, orvos, ro't nemzetgy. 

képv., irodalmilag főleg a nőgyógyászattal fogl. 
Avarok, török-tatár nép, amely a hunokkal 

azonos nyelvet beszélt és erkölcseiben és szo
kásaiban is hozzá hasonló volt. Az 5. sz.-ból 
valók első értesüléseink róluk, akkor indultak 
meg Közép-Ázsiából, a Bajkál-tó vidékéről, 
558-ban már a bizánciak szövetségesei és biro
dalmuk csakhamar az Énnstől a Donig és a 
Balti-tengertfil az Aldunáig terjedt, Baján kha-
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Bánsága alatt (560—óoi). Ennek halála után 
belső viszályok és a szomszéd népek tették 
tönkre az A.-at, azonban a honfoglaló magyarok 
valószínűleg még találtak itt A.-at, akik be
olvadtak a magyarságba. Az A. után maradt 
várak, az u. n. avargyürük, köralaku várak, 
amelyeknek emlékét Győr, Diósgyőr, Szolgagyőr 
neveiben keresik. 

Avas, 1. hegység, az EK-t Kárpátok tagja a 
Felső-Tisza völgye és az Alföld ÉK-i széle 
között. Vulkanikus eredetű, legmagasabb csúcsa 
a Viski kő, 917 m. — 2. Vulkáni tufa-domb 
Miskolc felett. 

Avebury, I. Lubbock. 
Ave Caesar, tnoriiuri te salutant (lat.) a. m. 

üdvözlégy Caesar, a meghalni készülők köszön
tenek. Ezekkel a szavakkal üdvözölték a gla
diátorok a császárt (Suetonius). 

Avédk Félix, törv. bíró, * 1888. Müveiben 
az örménységgel foglalkozik. 

Ave Maria (lat.), a. m. üdvözlégy Mária. 
Gábriel arkangyal Máriához intézett üdvözlésé
nek kezdőszavai (»angyali üdvözlet«). Zeneileg 
sokan feldolgozták. 

Avenarius, Richard (1843—1896), német filozó
fus, zürichi prof. Iránya rokon a pozitivizmus
sal. Főműve: Kritik der reinen Erfahrung. 

Aventinus, a hét halom egyike, amelyeken 
Róma épült, a Tiberis balpartján. 

Avenue (franc), széles, egyenes ucca. 
Avercsenko, Arkadij (1881—1925), kiváló orosz 

humorista. 
Averescu, Alexandru, * 1859, román tábornok 

és politikus, 1908. hadügyminiszter, 1911. vezér
kari főnök, 1916. az erdélyi román északi 
hadsereg főparancsnoka, 1918. miniszterelnök, 
aláirta a békeszerződést; 1919. a Vajda-kor- ' 
mányban belügyminiszter, 1920. miniszterelnök, 
1921. megbukik, 1926—28 újra miniszterelnök. 

Averrhoes (tulajdonképpen Ibn Rosd 1126— 
1198), arab orvos és bölcsész, Aristoteles filo
zófiájának átdolgozója. 

Avers (franc), pénz vagy érem felső lapja, 
az alsólap a revers. 

Aversa, olasz város Nápoly mellett, 25.000 
f. hires boráról; itt ölette meg Johanna ki
rályné férjét, Endrét, Nagy Lajos öccsét. 

Averzió (lat.), a. m. idegenkedés. 
Aveszta, hibásan Zendaveszta, szöveggyűjte

mény, tartalmazza a mazdeisták szertartásait, 
imáit és törvényeit, amelyeket Zoroaszternek tu
lajdonítanak. Az A. nyelve az óperzsához ha
sonló iráni nyelvjárás. 

Av'a'ika (ujlat.), a. m. repülésügy ; tágabb 
értelemben a repülés egész technikáját, tehát a 
léghajózást is, szűkebb értelemben a repülő-

f épeket foglalja magában. Előbbi értelemben 
ét részre oszlik : 1. aërosztatika, amely a lebegő 

és kötött léggömböket (ballon captif). 2. aero
dinamika, amely a kormányozható légi jármüveket 
(motoros léghajókat és repülőgépeket^ öleli 
fel. Az A. leginkább a levegőnél nehezebb re
pülőgépekkel foglalkozik, amelyeknek fajai: 1. 
sárkányrepülőgép v. aeroplán (1. o.); 2. helikop
ter (1. o.) v. csavarszárnyu ; 3. ornitopter v. 
madárszárnyu. A helikopter függélyesen képes 

116 



AVICEÍÍNA ÁZSIA 

/el- és leszállni és egy helyben lebegni. A 
modern A. a sebeseégi, magassági, utazási re· 
kordon kivül körébe vonta a rendszeres sze
mély- és postai szállítást, a harcászatot (fel
derítés, bombavetés), tudományos (sarki) expe
díciókat. A drótnélküli telegráfiát is felhasz
nálja. Első repülés Wright testvéreké (1903, 
260 m. 59 másodperc), első körrepülés u. a. 
(1904, 4.8 km), Farman (1909, 234 km. 4V2 
óra), Blériot 1909 átrepülte a La Manche-
csatornát, Lindbergh New York—Párizs (1927 
máj. 3^/2 óra) és a Bremen«en Hünefeld Dub
lin— Greënely Island, Amerika (1928 ápr. 36V2 
óra). L. még Aeroplán, Léghajózás, Repülés. 

Avicenna (íbn Szína, 980—1037), hires arab 
orvos és aristotelesi bölcsész. 

Avignon, délfrancia város, 48.000 1. A pápák 
székhelye volt 1309—76. 

Aviso (ol.), a. ra. értesítés. 
Aviso-hajő, gyorsjárásu kis hadihajó. 
a Vlsta (o!.), a. m. látra; váltó, amelyet be 

kell váltani, bármikor mutatják be. 
Avlíamln^zisok, betegségek, amelyeknek oka a 

vitaminok hiány.-, a táplálékban: skorbut, pel
lagra, beri-ben. 

Avogadro, Amadeo (1776—1856), olasz vegyész 
• és fizikus, ö állapította meg a róla elnevezett 

törvényt, mely szerint a gázok egyenlő tér
fogatában a molekulák száma egyenlő. 

Avoirdupois, régi súlymérték, font '== 453.59 
g. Angliában és az Egyesült Államokban ma 
is használják. 

Axelrod, Paul (1850—1928), orosz szocialista, 
a bolsevizmus elől Berlinbe menekült és ott 
aalt meg. 

»Axióma (gör.), a. m. alaptétel; olyan tan
tétel, amelyet bebizonyítani nem kell ' és nem 
is lehet. 

Axmlnster-szönyeg, a csomózott szőnyegek
hez hasonló gépszőnyeg, amelyet a devonshi-
rei Axminsterben készítenek. 

Axolotl, kopoltyús gőte Mexiko vizeiben, már 
lárva-állapotban szaporodásképes. 

Azalea, az erikafélék családjába tartozó. K.-
Azsiából éa E.-Amerikából származó dísznövény. 

AzalékáJlatka, «rosea nagyítva» 

Azalékállatok, mikroszkópi nagyságú, vízben 
f-i nedves helyeken élő egysejtű szervezetek. 

Azary-Prlhoda István * 1891., magyar festő 
és grafikus. 

Azbeszt, az amfiból n;vü ásvány rostos szö
vetű változata. Mivel a rostok eléggé hajlé
konyak, szövetet lehet belőlük szőni s mivel 
az A. rendkívül fossz hővezető és a legmaga
sabb hőmérsékleten sem olvad, a szövetet tűz
álló dolgok, cementtel keverve tetőfedő pala 
stb. készítésére használják. 

Azerbeidsán, a Transzkaukáziai tanácsköztár
sasághoz tartozó autonom terület a Kaspi-tó 
Ny-i partján. 85.000 km2. 2.3 millió 1. Magában 
foglalja az orosz petróleum-vidéket. Fővárosa 
Baku. 

Azértls, Lorenzo (eredeti nevén: Orbók Ló
ránd, 1884—1924) író, a háború előtt Párizsba 
ment, majd Spanyolországba került, innen 
kezdve spanyolul és franciául- adta ki müveit. 

Az Est, politikai napilap, megjelenik 1910 óta, 
főszerkesztője Miklós Andor, felelős szerkesztője 
Salusinszky Imre. 

Azilien, a Mas d'Azil délfranria városka mel
letti barlangról elnevezett ókőkorszakbeli kul-
furTok. 

Azimut (arab), a. m. a horizont ive, amely 
a csillag magassági körétől a délpontig terjed. 

Azincourt, francia falucska Pas-de-Calais 
dépt.-ban, ahol 1415. az angolok megverték 
a franciákat. 

Azori-szigetek, portugál szigetcsoport az At
lanti-óceán közepe táján, 2400 km2, */4 millió 
!. Éghajlata egyenletes, örökzöld vegetáció bo
rítja a vulkánikus hegykupok lejtőit. Főfoglalko
zás a földmivelés. Főterméke: a narancs, 
kávé, búza, cukornád, ananász. Főhelye Angra. 
Λζ A.-cket 1432. "Cabrai fedezte fel. 

Azov, orosz város az Azovi-tengernél, 27.000 1. 
Azovi-tenger, a Fekete-tenger ÉK-. részének 

sekély (10 m mély) haldus öble, 37.600 km2. 
Azra, délarab törzs, amelyről a költők (Heine 

és legújabb színdarabjában Szép Ernő)' meg
ható szerelmi történeteket irtak. 

Aztékok, egyike a legműveltebb indián né
peknek, amely ma is Mexikó lakosságának zö
mét alkotja. Az A. a Kr. u. 12. sz.-ban fog
lalták el Mexikót a toltekektől, akiket D. felé 
szorítottak és akiknek műveltségét örökölték. 
Választott királyaik voltak, akiknek hatalmát 
a törzsfőnökök tanácsa' korlátozta. Birodal
mukat Cortez 1521-ben döntötte meg. 

Az Uj'ág, politikai napilap 1933 óta. Alapi
tója Gajári Ödön volt, sokáig Tisza lapja. Fő
szerkesztői: Agai Béla és Kóbor Tamás. 
1925. betiltották, azóta Ujsáá c. jelenik meg. 

Azur (perzsa), a. m. égszínkék; Côte d'Azur, 
a francia Riviera Marseillestől Nizzáig. 

Ázsia, a legnagyobb és legnépesebb világr 
rész. 44 millió km2, kb. 900 millió I. A. az 
összes óceáni medencékkel határos. Vízszintes 
tagoltsága mindjárt Európa után következik, 
öblei, félszigetei, szigetei főleg a lakható K-i 
és D-i partokon vannak. Nagy hátránya A.-nak, 
hogy éppen mérsékelt éghajlatú közepét foglal
ják el alig lakható magas hegységek és 
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fczávaz medencék. Λ nagy közt·})-Α.-i fensik 
D-i szélén emelkedik a földkerekség legmaga
sabb hegysége: a Himalája, a 8840 m.-es Mo
unt Everest-csúccsal. A.-nak csaknem */s-át 
foglalják cl a felföldek; ezek emelik közepes 
magasságát 950 m-re. A felföld négy oldalát 
négy síkság határolja. Az Έ-i hideg és nép
telen; a másik három és a hozzájuk csatla
kozó völgyek területén lakik az emberiségnek 
^Sy-egy negyede. Ezek: Kína, India és Európa. 
A felföld közepét száraz, lefolyástalan me
dencék foglalják el. A szélekről a folyók 
a négy vdágtáj felé indulnak: kb. egyerflő 
vizvidékü van a Jeges-tengernek, a Nagv-
és az Indiai-óceánnak. Ny-on csak kevés 
viz jut el az Atlanti-óceán beltengereibe; a leg
több a Balkas-, Arai-, Kaspi-tavak lefolyás
talan mélyedésében vész él. Az É-i folyók a 
/eghosszabbak, a D-iek a legbővebb vizüek. 
A. éghajlata a legváltozatosabb. ÉK-Szibéria 
az ismert földterület leghidegebb vidéke. 

Belső-A. pusztáinak hőmérséklete mutatja a 
legnagyobb szélsőségeket; csapadéka majdnem 
semmi. Japán éghajlata a legenyhébb. A mon
szun vidékek (D- és KA. ) , kivált Elö- és 
Hátsó-India határa esősebb, mint az Egyenlítő 
tájéka. Arábia a Szahara folytatása, nemcsak 
klimatikus, de szerkezeti tekintetben is. A. 
növény- és állatvilága a leggazdagabb. Hasz
nos növényeink és állataink legnagyobb része 
innen származik. A monszun-vidékek (itt la
kik A. népességének kb. 90%-a) főtápláléka 
a rizs. A mi ismert növényeinken kívül a 
bambusz, a tea, a pamut, D-en a kávé, cu
kor fiád és_ a fűszerek a legfontosabb ter
mékei. Háziállatokban aránylag szegényebb, mint 
a többi világvészek. A termékeny vidéken össze
zsúfolt nép túlnyomóan növényi eledelekkel táp-

AZSUllSZöVET 

tálkozik, az állatok munkáját pedig maga 
végzi. K.-A. legjellemzőbb háziállata a selyem
hernyó. Ásványok nagy mennyiségben fordul
nak elő, de jórészt kihasználatlanok. A föld
művelés Indiában és még inkább Kínában és 
Japánban igen magas fokon áll; az utóbbi 
két országban intenzív öntöző-, kert-gazdálkodás 
folyik; mindegyik többet termel, mint Európa 
ugyanakkora területen. A kézműipar szintén 
fejlett, de a gyáripar még gyermekkorát éli, 
bár a háború óta sokat haladt. Közlekedése 
is kezdetleges. India és Japán vasúthálózata 
el van szigetelve. Kináé Szibérián át összefügg 
ugyan az európaival, de még csak néhány 
vonala épült ki. Kereskedelmét a benszülött 
népesség maga bonyolítja le, az európaiak sze
repe csökkenőben van. A. a legműveltebb népek 
őshazája, innen származik az indogermán nép
család, amelynek K-i ága, az árja, ma is itt 
lakik. Iránban és Indiában A. lakosságának 
t/i-ét teszi ki. A népességnek nagyobbik fele 

mongol. Hazájuk Belső- és K-A. DNy-on 
sémiek, Ny-on török-tatárok, D-en dravidák, 
DK-en malájok laknak. A. müveit népeinek egy 
része megőrizte függetlenségét, más része most 
küzd érte. A. a nagy állami egységek hazája. 
Szibéria és Kina területe egyenkint nagyobb, 
mint Európáé; az utóbbi és India a lakosság 
számával is megközelíti Európát. Japán la
kossága számosabb, mint Oroszországén kívül 
bármely európai államé. Az A.-i kis államok 
terjedelme megfelel a mi közép-államainkénak. 

Ázsió (ol. agio), a pénznemek és értékpapí
rok névértéken felüli ára. 

Azsiotáz» (franc: agiotage), minden tőzsdei 
ügylet, amely egyes értékek árfolyamán el
érendő nyereségre irányul. 

Azsurszövet (franr.), a, m. áttört szövet. 

ÁZSIA 

Afganisztán 
Amerikai birtok 
Brit biitok 
Francia birkk 
Hollandi bírtok 
Japán 
Kina 
Nepál 
Olasz birtok 
Orosz birtok 
Perzsia 
Portugál birtok 
Sziám 
Török birtok 

császárság (ernlr) 
— — — 

császárság 
köztársaság 

királyság (maharadzsa) 
— 

császárság 'sah) 
— királyság 

Terület 
km2 

633.000 
297.904 

8.604.000 
1,008.600 
1,459.250 

681.700 
11,138.900 

140.000 
2.640 

16,579.000 
1,645.000 

23.244 
484.128 
704.000 

Lakosság 
ezrekben 

7.000 
10.400 

336.000 
22.130 
49.006 
78.6F0 

439.000 
5.600 

101 
37.000 
9.000 

775 
9.100 

12.700 

Nép
sűrűség 

11 
35 
39 
22 
34 

115 
39 
40 
3< 

21/* 
51/» 
33 
13 
18 

Í1S 120 f 



Β 
Β, pénzeken az illető ország második pénz-

veröhelye, zenében a félhanggal lefelé módo
sított »h« neve. Valamely hangjegy előtt (b) 
azt félhanggal leszállítja. 

Baán Jenő, * 1869, esperes-pléb'ános, felsőházi 
tag-

Báb, a rovar fejlődésénél átmeneti alak a 
hernyó vagy álca és a kifejlett rovar vagy 
lepke közt. 

Babarc, nagyk., Baranya vm., mohácsi j . , 
1451 1., ut. Németbőíy, posta. 

Babarcszölős kisk., Baranya vm., szentlőrinci 
]., 2S8 L, up. és ut. Baksa. 

Baharczi-Schwartzer Ottó (1853-—1913), elme
orvos, az atyja (Ferenc) által alapított elme
gyógyintézet vezetője. 

Babbit-fém, réz-, antimon-, ón-ötvözet, csap
ágyakhoz használják. 

Babbitt, Sinclaire Lewis amerikai iró hasonló-
nevü regényének hőse, aki a pénzre és társa
dalmi érvényesülésre kíméletlenül törekvő, tu
dásban és erkölcsiségben alacsony színvonalú 
amerikai nyárspolgár fogalmává lett. 

Bábel és Biblia (Babel und Bibel), De
litzsch, német tudós ily cimü előadása nyo
mán keletkezett vita, hogy az ótestamentum 
eredeti mü-e, vagy hatás alatt keletkezett. 

Bábeli nyelvzavar. A Biblia szerint Isten az
zal hiúsította meg a bábeli torony építését, 
hogy az addig egy nyelvet beszélő emberek-
nyelvét megváltoztatta, úgyhogy többé nem 
értették meg egymást, mire a toronyépítést 
abbahagyták. 

Bab-el-Mandeb (arab) a. m. könnyek kapuja, 
tengerszoros Délarábia és Afrika közt, a Vö
rös-tenger bejárata. 

Bábel tornya, hatalmas lépcsős torony Babi
lon Ny.-i városrészében (Borsippa), ehhez fű
ződik a Biblia elbeszélése a bábeli nyelv
zavarról. 

Babenberg, frank eredetű, őrgrófi, később 
hercegi rangra emelt német család. 974 óta 
Ausztria (Ostmark) urai. Utolsó sarja, Har
cias Frigyes 1246. esett eí, a IV. Béla 
elleni csatában. 

Bab-érc, a barna vasérc egyik fajtája. 
Babeuf, François Noéi (1764-—1797), francia 

utópista szocialista. A forradalom alatt a 
földbirtok uj felosztását követelte és vagyon
közösséget hirdetett. A direktórium kivégez
tette. 

Babilon (a bibliai Bábel), Babilónia régi 
fővárosa, amelyet az asszírok többször elpusz
títottak. Nabupolass2ar és Nabukadnezar (Kr. 

e. 7--6. sz.) újra építtették az Eufrát part
ján. Romjai Hiílah falu mellett. 

Babilónia, a mai Irak helyén volt. Ter
mékenységét kitűnő csatornahálózatának köszön
hette. Népessége tulnyomólag sémita, de ős
lakói, a szumerek, nem voltak sémiták. Ê-B. 
legelső ismert uralkodója I. Szargon, aki kb. 
3800 évvel élt Kr. e. Egységes állammá Ham
murabi tette törvényhozása és hódításai által. 
43 éves uralkodása összeesik Ábrahám ide
jével. A Kr. e. 2. évezred közepén B. az asszírok 
uralma alá kerül, csak Nabupolasszar (625— 
604) alatt szakadt el újra, aki megalapította 
az Uj-B.-i birodalmat, amely virágkorát Na
bukadnezar (604—561) alatt érte el. 538. Ky-
ros meghódította és perzsa satrapaságot csi
nált belőle. írásuk az ékírás, ezt a szume-
rektől vették át. Irodalmuk: istenhimnuszok, 
történelmi és jogi szövegek és szerződések. 

Babiloni fogság, az elhurcolt zsidók Babilon
ban való tartózkodása Kr. e. 606—536, ami
kor egy részük Cyrus engedélyével élve visz-
szatért Palesztinába. B.-nak nevezték a pá
páknak Avignonban való kényszerű tartózko
dását is, mert kb. szintén 70 évig tartott: 
1309—77· 

Babits Mihály * 1883, költő, a »nyugatos:: 
irod. törekvéseknek egyik főképviselője, a stí
lus és nyelv művésze. Nevezetesebb müvei: 
Levelek Írisz koszorújából, Herceg, hátha 
megjön a tél is, Recitativ, Nyugtalanság völ
gye, Sziget és tenger, Az istenek halnak, 
az ember él (lírai kötetek) ; Tímár Virgil fia, 
A gólyakalifa, Karácsonyi Madonna, Kártya
vár, Halálfiai, Elet és irodalom (elbeszélő 
müvek) ; irodalmi problémák, tanulmányok. For
dította Dantét, Baudelaire-t, Shakespearet (A 
vihar), Sophoklest (Oedipus) stb. 1930. a Kis-
faludy-társ. tagja. 

Babizmus, mohamedán eredetű vallás, me
lyet a Bab-nak (a mennyország kapuja) ne
vezett Mohamed Ali alapított Perzsiában 1840 
körül. Követőit üldözték, Mohamed Alit ki
végezték. 

Babőcsa kisk., Somogy vm., barcsi j . , 2958 
1., vasút, táviró, posta, telefon. 

Bábolna puszta, Bana nagyközség határában, 
Komárom vm., 1813 1., posta, telefon. Állami 
ménes, tehenészet és mintagazdaság. 

Babona, minden oly népies téves nézet, amely 
sem a tudomány, sem valamely vallás felfo
gásával nem egyeztethető össze. A legtöbb 
B, régi hitek maradványa. 
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BABOSDOBRÊÏE BAG 

BabosdSbréte kisk., Zala TOL, novai j . f 864 
1., ut. és up. Zalaegerszeg. 

Babét kisk., Sopron vm., kapuvári j . , 1758 
L, ut. Kapuvár, posta. 

Bábszínház, színpadi játékok legrégibb for
mája, amely ma újjáéledt. 

Baccalaureus (ujlat.), egyetemi fokozat, amely 
országonként és egyetemenként különböző kép
zettséget jelent. 

Baccarat (franc), tiltott, hazárd kártyajáték. 
Bacchanáliák, a Bacchus-kultuszban dívott lár

más, zenés, ittas orgiák. -
Ba:chans, a bacchanáliákban szereplő férfiak 

és nők neve; az utóbbiak más néven: mc.ádok. 
Bacchus, (a görögöknél Dionysos), Zeus és 

Semele fia, a bortermelés, bor, jókedv és 
mulatozás istene. 

Bacchylides, görög lírikus Kr. e. 5. sz.-ban. 
Bach, 1. Alexander (1813—1893), osztrák po

litikus. 1849 után mint belügyminiszter a cen
tralizált birodalomban a közigazgatást szervezi. 
1859. lemondott s evvel a B.-korszak véget 
ért. — 2. Johann Sebastian, (1685—1750), vi
lághírű német zeneszerző, 1723-tól haláláig 
Lipcsében orgonás és az egyetem zeneigazga
tója. Rengeteg sok munkát irt. Leghíreseb
bek: Die Kunst der Fuge, H-moll mise. Mag
nificat, Weihnachts-Oratorium, a Mathäus és 
Johannes-passziók s igen sok mü zongorára, 
orgonára és egyéb hangszerekre. 

Bachelin, Henri * 1879. francia regényíró 
és novellista, szatirikus és keserű megfigyelő. 

Bacher Vilmos (1850—1914), az orsz. rabbi
képző igazgatója volt, jeles hebreista, a Magy. 
Zsidó Szemle szerk. 

Bach-huszár volt az osztrák lovascscndő'rök 
neve, miután ezeket Bach szervezte meg. így 
neveztek azokat is, akik az abszolutizmus 
ideje alatt (1850—67) a kormánytól állást vál
laltak. 

Bachmann Károly (1874—1921), festő; minia
tűr, csendélet. 

Bachíi István * 1890, festőművész. 
Bachofen, Johann Jakob (1815—87), svájci 

jogász és lörténész, úttörők az anyajogra vo-
natk. kutatásai. 

Bacillus 1. Baktériumok. 
Back (ang.) a. m. hát; sportban a hátvédet 

jelenti. 
Back Bernát (bégavári), * 1871, szegedi 

nagyiparos, gőzmalonrhi'ajd., felsőházi tag. 
Backhaus, Wilhelm, * 1884, német zon

goraművész. 
Bacon, 1. Francis, verulami lord (1561 —1626) 

filozófus és államférfi, a skolasztikus filo
zófia ellenében az indukció és kísérlet fon
tosságát hangoztatta; a modern természettu
domány úttörője. — 2. Rog:r (1214—1294), an
gol ferencrendi szerzetes, aki széleskörű tu
dása miatt a Doctor mirabilis címet kapta, 
intuíciója rendkívüli, megjósolta az automobilt, 
gőzhajót és repülőgépet. A nagyitóüveg fel
találója. 

Bács Imre, * 1898, filozófiai, esztétikai és 
kritikai iró. 

Bácsalmás, nagyk., Bács-Bodrog vm., bács-
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almási j . , 11.1Ó7 1., ratut, távíró, telefon, 
posta. 

Bácsa, kisk., Győr .rm,, tótszigetcsilizközi j . , 
1425 1., telefon, posta. 

Bács-Bodrog vm., 10.362 km2, 812.000 L Tria
non óta túlnyomó része Jugoszláviáé. A meg
maradt Csonka B. területe 1709 km2, 95.000 
1., székhelye Baja. 

Bácsbokod nagyk., Bács-Bodrog vm., bajai 
j . , 3917 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Bácsborsód nagyk., Bács-Bodrog vm., baját 
j . . 2403 1., vasút, táviró, posta, telefon. 

Bacsó 1. Béla (1891—1920), iró és szo
cialista újságíró. Somogyi Bé'.ával együtt meg
gyilkolták. — 2. Jen», * 1877, debreceni egy. 
r. tanára, magánjoggal fogl. 

Baczur Gazsi, Gaal József Peleskei nótá
rius c. bohózatának alakja, a korhelykedő ju
rátus típusa. 

Badacsony, 438 m. magas, bazalt-takaróval 
födött hegy a Balaton É-i partján. 

Badacsonytomaj nagyk., Zala vm., tapolcai 
j . , 2195 1., hajóáll,, vasút, táviró, telefon, 
posta, 

Baden, szabadálam Németország DNy-i ré
szén. 15.000 km2, 2.2 millió Γ. Α Felső 
Rajna síkságán termékeny szántóföldek, a 
Schwarzvvaldban pompás erdők vannak. ' Utób
binak K-i oldalán ered a Duna. Fa-, fém-,, 
óra-, textil-, és vegyészeti ipara jelentékeny. 
Közlekedését a hajózható Rajna, Bodeni-tó 
és fejlett vasúti hálózat szolgálja. Főkikőtője 
és legnagyobb városa Mannheim, 230.000 1. 
fővárosa Karlsruhe 136.000 1. Freiburg és 
Heidelberg egyetemi városok. 

Baden-Baden, város, Baden s/.abadál'amban, 
25.000 1. Hires fürdőhely. 

Baden bei Wien, fürdőhely Alsó-Ausztriá
ban 21.000 1. 

Baden;', Kasimir Felix, gróf (1846 1909V 
1895—7. osztrák miniszterelnök. 

Baden-Powell, Robert Stephenson Smith, * 
1857., angol tábornok, 1908. megalapította at 
boy-scouts (cserkészek) szervezetit. 

Badics Ferenc * 1854., ny. t.-uik. főigaz
gató, irodalomtörténeti iró. 

Baditz Ottó * 1849., festő. fclefképc.ivM je
lentős szerepe van festészetünk elbef élfi irá
nyában. 

Bádog, ónnal v. ón és ólom ötvözetével be
vont vaslemez — fehérlemez. Gyakori még a 
cinkkel bevont vas-B. v. cink-B. és a be
vonás nélkül is használatos réz-B. 

Baedeker, Karl (1801—59), német könyvke
reskedő és kiadó, aki utazási könyvei által 
lett világhírű és a ma is fönnálló cég meg
alapítója. 

Baeyer, Adolf (1835—1917), német kémikus, 
a mesterséges indigó feltalálója. 1905. Nobel-
díj nyertese. 

Baffin, William (1584—1622), angol tenge
rész, a róla elnevezett B.-öböl (Grönland és 
B.-föld között) fölfedezője. 

Bag nagyk., Pest vm., aszódi j . , 2613 l.r 
vasút, ut. Aszód, posta. 
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BAGAMÊR BAJNOKSÁG 

Bagamér nagyk., Bihar vm., székelyhídi j . , 
3325 l , távira, telefon, posta. 

Bagaria, orosz eredetű, növényi anyaggal 
cserzett bőr. 

Bagatelle (franc.) a. m. csekélység. B. bí
ráskodás nálunk a községi bíráskodás, ha
táskörébe az . 50 békekoronát meg nem ha
ladó értékű perek tartoznak. 

Bagázs (franc: bagage), a. m. poggyász; 
cső selék. 

Bagdad, az angol fenhatóság alatti Irak 
fővárosa, a Tigris folyó mellett, 145.000 1. 

Bagdad] vasút, a kisázsiai vasút folyta
tása, amelyet a németek akartak kiépíteni 
Bagdadig és Basrán át a Perzsa-öbölig. A 
világháború óta az angolok építik tovább. 

Bagger (ang.) a. m. kotrógép (1. o.). 
Bagirmí, francia fönhatóság alatti mohame

dán néger ország a Csád-tótól délre, 183.000 
km*, 1 millió 1. 

Baglad kisk., Zala vm., alsólendvai j . , 269 
1., at. Zalabaksa, up. Résznek. 

Baglyasalja kisk., Nógrád vm., salgótarjáni 
}., 1833 1., ut. Salgótarján, posta. 

Bagno (cl.), régente Franciaországban a 
gályarabságra Ítéltek fegyháza. 

Bagolasánc kisk., Somogy vm., csurgói j . , 
1014 1., ut. Nagykanizsa, up. Somogyazent· 
miklós. 

Bagoly, ragadozó madár, jellemzi a nagy 
fej, nagy szemek, rövid, éles, többnyire gör

bült csőr és erős karmok. Sötétben is jól 
lát A bölcseség szimbóluma. 

Bágyog, kisk. Sopron vm., csornai j . , 718 
1., ut. Rábapordány, up. Rábaszovát. 

Bahama-szigetek, 29 szigetből álló sziget
csoport Fldrlda és Haiti között, 11.000 km2, 
58.000 1., angol birtok. 

Bahía (Sao Salvador), a brazíliai B. állam 
»városa, fontos tengeri kikötő, 280.000 1. 
Orvosi és mérnöki egyetem. 

Bahnert József * i860, zeneszerző. Operái; 
Csempesiek; Jégvirágok. 
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Bahr, Hermann * 1863., osztrák esztétikus 
és szinmüiró, a modern irány előharcosa. 

Baiae, Nápoly közelében levő római fürdő
hely, a császárság korában volt leglátoga
tottabb. 

BaJi, Alexander (1818—1903), angol filo
zófus, a tapasztalati iskola híve. 

Baíntner Ferenc, * 1871, gazd. akad. tanár, 
főként mezőgazd. kémiával fogl. 

Baisse (franc.) a. m. süllyedés, csökkenés; 
tőzsdei árfolyamcsökkenés. 

Baj uagyk., Komárom vm., tatai j . , 991 1., 
ut. Tata-1 óváros, posta. 

Bá] nagyk., Szabolcs vm., dadái alsó j . , 
931 1., telefon, posta. 

Baja, sz. kir. város, Csonka-Bács-Bodrog 
vm. székhelye, 19.371 1., állami fiu- és női 

Baja—báttaszéki vasúti hid 

felsőkeresk. isk., ciszter. reálgimn. Dunai gőz-
hajóállomás és a vasút itt szeli át a Dunát 

Baja, 1. Benedek, * J893, grafikus. — 2 
Mihály * 1879., ref. lelkész Debrecenben 
Lirai költő. 

Bajadér, indiai táncosnők, részben vallás 
jelleggel. 

Baján Gyula, +1883., hírlapíró. 
Bajaszentistván nagyk., Pest vm., kalocsai j . 

3354 1., ut. Baja, posta. 
Bajazet (Bajazid), török szultánok. 1. I. B. 

uraik. 1389—1403, megverte Zsigmond királyi 
Nikápolynál (1396), de 1402. csatát veszteti 
Timur Lenk eilen és ennek fogságában hali 
meg. 2. II. B., uraik. 1481—1512. Uralko
dása alatt állandóan harcban állott. Szelim fia 
lemondásra kényszeritette. 

Bajazzo (ol. pagliaccio), cirkuszi bohócok 
neve. Leoncavallo operájának cime. 

Bajcsa kisk.. Zala vm., nagykanizsai j . , 
523 1., ut. és up. Szepetnek. 

Bajcsy-Zsilinszky Endre, 1. Zsilinszky. 
Bajkál-tó, a földkerekség legmélyebb (160c 

m.) tava, Kelet-Szibéria D-i részén; vizel 
az Alsó-Angara vezeti le. 

Bajna nagyk., Esztergom vm., esztergomi j„ 
2114 1., távíró, posta. 

Bajnok, eredetileg: vitéz, ma atléta. 
Bajnokság. Van egyéni 8., a legjobb egyé:; 

kiválasztására, s van csapat B., az egyén! 
sportokban a legjobb átlagteljesítményre ké-
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pes csapat, az u. π. társassportokban pedig 
(futball, vízipóló stb.) a legjobb csapat ki
választására. A legáltalánosabb B. egy-egy 
országban az országos 8 . Nemzetközi jelle
gűek az Európa-B. és a világ-B. Az olim
piai B.-ot négy évenként rendezi a Nemzet
közi Olimpiai Bízottság. 

Bajocco, régi olasz rézpénz, kb. 4V2 fillér. 
Bajonett (franc. Bayonne város neve után), 

tör- vagy késalaku fegyver, amelyet a puska
cső végére lehet erősíteni. 

Bajor Gizi, * 1896, színésznő, 1914 óta a 
Nemzeti Színházban többnyire modern darabok
ban játszott. 

Bajorország, német szabadállam, 76.000 
km2, 7,140.000 í. B. két egyenlőtlen, egy
mástól távol eső részből áll: a Rajnától 
jobbra 70 ezer km2, 6 millió lakossal és a 

Rajnától balra 6000 

^ O j | P Ç i r j w 4 ( H szántóföldjei, szene, 

&P^fej'in! Π ni Ι ^ · Legmagasabb csu-

^ ^ [ 4 ^ , , ^ / a Duna és a Majna. 
^^*"^ A Duna mellékfolyói 

jobbról az Hier, Lech, Isar, Inn; balról az 
Altmühl. A Duna-Rajna csatorna kibővítésén 
dolgoznak. A D-i rész tiszta katolikus, az 
Ε-inak kb. fele protestáns. B.-ban megvan az 
egyensúly a mezőgazdasági és ipari termelés 
között, sokkal inkább, mint a birodalomban. 
Termékeny földjét intenziven müvelik. Termé
nyei kb. ugyanazok, mint Magyarországéi, de 
főkenyérmagva a rozs; búza-, bor-, gyü
mölcstermelése a mienk mögött marad; kom
lója nagyhírű. Szene, vasa kevés; sója bő
ven van; grafitja és Jitográf- palája (Solnho-
fen) kitűnő. Játék- és rövidárui (Nürnberg), 
ceruzája, söre európai hirü. Vasúti hálózata 
sűrű. B.-nak három egyeteme és egy mű
egyeteme van. Képzőművészeti szempontból B. 
különösen gazdag. Dürer, Cranach és Hol
bein Β. szülöttei; München, Nürnberg és 
Augsburg múzeumai igen értékes műkincseket 
foglalnak magukban, Nürnberg és Rothenburg 
uccái tele vannak a német renaissance épí
tészeti remekeivel. Fővárosa München. 

Bajót nagyk., Esztergom vm., esztergomi 
}., 1312 1., ut. és up. Nyergesujfalu. 

Bajrám v. bejrám, a két mohamedán fő-
ünnep neve: a kis-B.-ot a Ramadán böjt után, 
az áldozati B.-ot pedig az előbbi után 70 nap
pal tartják. 

Bajvívás, a középkorban nálunk is szoká-
sus módja az istenítéletnek. Mint pörös el
járást 1486. Mátyás király megszüntette. 

Bajza 1. József, (1804—1858.) Költő és kri
tikus. 1830-ban megalapítja a Kritikai Lapo
kat, majd átveszi az Aurora szerkesztését. 
1847-ben a Nemz. Színház igazgatója, 1848. 
átveszi a Kossuth Hírlapja szerkesztését. Kri

tikai működésével számos polémiába kevere
dett. — 2. József, * 1885, a bp. egyet.-en 
a horvát nyelv és irodalom tanára. Irod.-'tört-
iró. 

Bak, építkezésnél használt állvány; hím 
kecske. 

Bak kisk., Zala vm., zalaegerszegi )., 1348 
1., vasút, távíró, posta. 

Bakács Tamás 1. Bakócz. 
Bakacsin, sötétszínü, rendesen fekete posztó. 
Bakar, I. Buccari. 
Bakator, Nápoly környékéről hozzánkszárma

zott szőlőfajta és bor. 
Bakay Lajos (1880—1929), sebész, a pécsi, 

majd bp.-i egyet. r. tanára. 
Bakelit, kemény műgyanta, vili. szigetelésre 

használják. 
Baker 1. Josephine * 1906, amerikai mu

latt táncosnő. — 2. Mary (G. Eddy neje 
1821—1910), a Christian Science, keresztény 
tudomány nevű vallás alapitója Amerikában, 

Bakfis (ném. : Backfisch) a. m. serdülő 
leány. 

Bakháza kisk., Somogy vm., barcsi j . , 389 
1., ut. és up. Babócsa. 

Baklanoff, Georg, * 1882, orosz bariton
énekes. 

Bakó László (1872—1928), színművész, a Nemz. 
Színház örökös tagja. 

Bakóca kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 910 
1., vasút, táviró, posta, telefon. 

Bakócz Tamás (1442—1521), bibornok, esz
tergomi érsek. Komoly jelölt volt a pápa
ságra. Ehelyett csupán pápai legátus lett és 
mint ilyen hirdetett keresztes hadjáratot, amely 
azután a Dózsa-féle lázadásra vezetett. Ezért 
befolyása csökkent és a közélettől visszavo
nultan halt meg. 

Bakody 1. Aurél, orvos, az elmekórtani 
diagnosztika m. tanára a bp.-i egyet. — 2. 
Lajos, * 1902, zongoraművész, zeneszerző. 

Bakonszeg nagyk., Bihar vm,, berettyóújfa
lui ) . , 1611 I., telefon, posta. 

Bakony, hegység, alapanyaga a dolomit és 
mészkő. A Balaton-környéki tetőket többnyire 
vulkanikus bazalttakaró födi. Legmagasabb 
csúcsa a Kőröshegy 713 m. A völgyekben 
termékeny szántóföldek, a hegyek lábánál sző
lők, feljebb dus erdők vannak. 

Bakonya kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 
544 1„ ut. Pellérd, up. Nagybicsérd. 

Bakonybánk kisk., Veszprém vm., zirci j . , 
679 1., vasút, táviró, posta. 

Bakonybél nagyk., Veszprém vm., zirci j . , 
1334 1. Bencés apátságát Szt. István alapí
totta, ut, Zirc, posta. 

Bakonycsernye kisk., Veszprém vm., zirci j . , 
2265 1., ut. Bodajk, posta. 

Bakonygyepes kisk., Veszprém vm., deve-
cseri j . , 321 L, up. és ut. Ajka. 

Bakonygyirót kisk., Veszprém vm., zirci j . , 
549 I., up. és ut. Bakonyszentlászló. 

Bakonyi 1. Károly (1873—19:6), iró. Több is
mert operett szövege származik tőle (Bob her
ceg, János vitéz, Tatárjárás, Obsitos, Rá
kóczi). — 2. Miksa, * 1862, hírlapíró, az 
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tJjság főmunkatársa. — 3· Samu, (1862-
1922) debreceni ügyvéd, 1901-től képv., a 
Tusth-párt tagja, az általános választójog lel
kes harcosa volt. 

Bakonyjákó nagyk., Veszprém vm, pápai j . , 
1751 1., ut. Pápa, posta. 

jpakonykoppány kisk., Veszprém vm., pápai 
,3., 426 1., ut. Franciavágás, up. Szűcs. 

Bakonykuti kisk., Fejér vm., móri j . , 307 
1., ut. Inota, up. Isztimér. 

Bakonynána kisk., Veszprém vm., zirci j . , 
í m 1., ut. Zirc, posta. 

Bakony oszló ρ kisk., Veszprém vm., zirci j . , 
978 1., ut. Zirc, posta. 

Bakonypeterd kisk., Veszprém vm., zirci j . , 
520 1., vasút, ut. VeS2prémvarsány, up. Ro
mand. . . . . . 

ßakonypölöske kisk., Veszprém vm., deve-
cseri j . , 715 1» n t · Devecser, up. Noszlop. 

Bakonyság kisk., Veszprém vm., pápai ]., 
401; 1., ut. és up. Pápateszér. 

Őakonysárkány, nagyfc., Fejér vm., mari j . , 
957 1., vasút, ut. Kisbér, posta. 

Bakonyszentiván kisk., Veszprém vm., pá
pai i., 628 1. ut. és up. Pápateszér. 

Bakonyszentkirály kisk., Veszprém vm., zirci 
'-., 1073 1., ut. Veszprémvarsány, up. Magyar-
izentkirály. 

Bakonyszentlászló kisk., Veszprém vm., zirci 
)·> 1535 1., vasút, táviró, posta. 

Bakonyezombathely kisk., Veszprém vm., 
zirci j . , 1692 1., ut. és up. Magyarszombat-
hely. 

Bakonytamási nagyk., Veszprém vm., pápai 
j . , 982 1., vasút, ut. és up. Gic-Hathalom. 

Baksa kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 
752 1., telefon, posta. 

Baksay Sándor (1832—1915), ref. püspök, 
iró, témája a régi kálvinista magyar falu 
élete. Főművei: Szederindák, Gyalogösvény. 
Lefordította Homeros Ilias-át. 

' - Baksis (perzsa), a. m. ajándék, borravaló. 
Bakta kisk., Abauj-Torna vm., encsi j . , 

637 1., ut. Forró-Encs, posta. 
Baktay Ervin, * 1890., iró, ind irodalom

mal és vallásbölcsészettel fogl. 
Baktéritd, 1. Naptéritők. 
Baktériumok (gör.) a. m. hasadó gombák, 

csak górcsővel látható egysejtű, oszlással sza
porodó, klorofillt nem tartalmazó élőlények. 
Gombalaku: micrococcus, pálcikaalaku : ba
cillus, görbült pálcika: kommabacillus, spiril
lum stb. Kedvező körülmények között spó
rákat képeznek, amelyek nyugalmi állapotban 
sokáig életben maradnak. Egyesek levegőn, 
mások csak oxigén kizárása mellett tenyész
nek (anaerob B.). Sokféle fajtája laborató
riumban mesterséges táptalajokon tenyészthető. 
Nagyon elterjedtek vízben, levegőben, a? em
beri testben, különösen sok van a szájban, 
bélben stb. Hasznosak a ta'aj-B., amelyek 
a levegő nitrogénjét megkötik és a növények 
számára felhasználhatóvá teszik. A hüvelyes 
vetemények gyökerein élnek, innen ezek talaj
javító hatása. A pathogen Β. okozzák az u. 
»> fertőző betegségeket, a szervezetben elsza-
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porodnak és az anyagcseréjük alatt keletke
zett mérges anyagok (toxinok) idézik elő a 
betegségi tüneteket. A szervezet ellenmérge
ket (antitoxin) termel és igyekszik megsem-

Baktériumok különböző alakjai 

misítem a B.-at. (L. Immunitás). Vegysze
rekkel v. magas hőmérséklettel, áramló ioo°-os 
vízgőzzel pusztítják a fertőző B.-okat. 

Baktüttös kisk., Zala vm., novai j . , 543 1., 
ut. és up. Tófej. 

Baku, Azerbejdsán tanácsközt., 430.000 1. 
az orosz petroleumtermelés főhelye. 

Bakunin, Mihail Alexandiovics (1814—1876), 
orosz származású anarchista, iró és agitátor. 

Bál (Ur), a kanaanita népek egyik iste
nének a neve. 

Bál, mértékegység; 1 B. papir = η rizs-
ma = 10.000 iv; 1 B. posztó 12 vég; 1 
B. amerikai gyapot 197, egyiptomi gyapot 
170 kg. 

Balajt kisk., Borsod vm., edelényi j . , 561 
I., ut. és up. Edelény. 

Balalajka, a kisoroszok háromszögletű testű 
és hosszunyaku népies, pengető hangszere két-
három bélhurral. 

Bálám, jós, aki a Biblia szerint meg akarta 
átkozni a zsidókat, de Isten parancsára meg
áldotta őket. 

Balansz (franc) a. m. mérleg, egyensúly. 
Balanyi György, * 1886, történetíró, pia

rista, bp.-i egyet, a legujabbkori tört. m. tanára. 
Számos tört. tanulmány. 

Bálás 1. Barna (sipeki), * 1864, nagy
birtokos, felsőházi tag. — 2._ Károly, * 1873, 
mérnök, a Máv. debreceni üzletigazgatója. 
— 3. Károly (sipeki), * 1877, kp·-» egyet.-en a 
közgazdaságtan ny. r. tan. 

Balassi Menyhárt árulíatásárő! szőlő komé
dia, drámairodalmunk legrégibb terméke (1569). 
Szerzője ismeretlen. 

Balassa 1. Bálint (1551—1594), a m. irod,-
ban az első jelentősebb költő. Versei: vallásos, 
»vitézi« és szerelmes énekek. Müveit 'Szilády 
(187c), majd Dézsi (1922) adták ki. — 2. 
Imre, * 1886, iró, hírlapíró. — 3. János (1814— 
1868), orvos, bp.-i egyet, tanár, kiváló sebész; 
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Balalajka 

sok tudományos munkát irt. — 4. Jenő (1859— 
1926), színművész, 1896—1925. a Vígszínház 
tagja. — 5. József, * 1864, magyar nyelvész, 
fonetikával és magyar nyelvjárással foglalko
zott. — 6. József, * 1884, újságíró. — 7. Lajos 
* 1881, közjegyző, Falu Tamás néven költő, 
novellista és regényíró. 

Balassagyarmat, r. tan. város az Ipoly mel
lett, Nógrád és Hont egyesitett vm. szék
helye, 11.242 1. Ali. reálgimn. 

Balássy Antal, * 1865, p. ü. államtitkár. 
Balaton, Középeurópa legnagyobb tava, a 

Dunántúl közepe táján fekszik. Hossztengelyé
nek iránya NyDNy—KÉK. Hosszúsága 77, 
legkisebb szélessége iV2, legnagyobb 14, part
vonala kb. 200 km., területe kb. 6 >o km2. 
Közepes mélysége 3, legnagyobb mélysége 11 
m. E-i partjai hirtelen ereszkednek alá több 
méteres mélységbe, mig D-i oldalán a hullám
zás egy 2 km széles sekély padot vájt ki, 
amelyet finom homokkal borított be. Ez a 
homokos pad és a nyáron 20—2 50 C-ra föl
melegedő viz biztosítja a B.-nak, mint fürdő
helynek fölényét a hidegvizű és alkalmatlan 
talajú alpesi tavakkal szemben. A B.-t számos 
kisebb patak és a Zala folyó táplálja. Le
folyását a Sió biztosítja. 

Balaton kisk., Borsod vm., ózdi j . , 1100 1., 
ut. és up. Borsodnádasdi lemezgyár. 

Balatonaliga, Balatonfőkajár nagyk.-hez tar
tozó _ fürdőhely, Veszprém vm., a Balaton 
keleti partján, vasút, nyári posta, távíró, te
lefon. · 

Balatonalmádi nagyk., Veszprém vm., vesz
prémi j . , 890 1., gozhajóállomás, vasút, távíró, 
telefon, posta, fürdőhely. 
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Balatonarács kisk., Zala rra., balatonfüredi* 
j . , 742 1., vasút, telefon, posta, távíró. 

Balatonberény kisk., Somogy vm., marcali 
j . , 1389 1., vasút, telefon, táviró, posta. 

Balatonboglár nagyk., Somogy vm., lengyel
tóti j . , 1874 1., hajóáll., vasút, táviró, tele
fon, posta. 

BalatonbozSok kisk., Veszprém vm., enyingi j . , 
634 1., ut. és up. Enying. 

Balatoncsehi kisk., Somogy vm., lengyel
tóti i., 541 1., ut. Szöllősgyörök, up. Balaton
boglár. 

Balatoncsicsó, kisk., Zala vm., balatonfüredi 
j . , 453 1., ut. Köveskál, up. Szentantalfa. 

Balatonederics kisk., Zala vm., tapolcai j . , 
1151 1., vasút, táviró, posta. 

Balatonendréd kisk., Somogy vm., tabi j . , 
1883 1., ut. Zamárdi, posta. 

Balatonfőkajár nagyk., Veszprém vm., enyingi 
j . , 1921 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Balatonföldvár, fürdőhely a Balaton D-i part
ján, Somogy vm., vasút, táviró, telefon, posta. 

Balatonfüred nagyk., Zala vm., balaton
füredi j . , 2609 1., hajóáll., vasút, táviró, 
posta; a Balaton É-i partjának leglátogatottabb 
fürdőhelye. Gyógyvízforrás. 

Balatongyörök nagyk., Zala vm., keszthelyi 
j . , 695 L, hajóáll., vasút, telefon, posta. 

Balatonhenye kisk., Zala vm., tapolcai j . , 
628 I., ut. Köveskál, posta. 

Balatonkenese nagyk., Veszprém vm., enyingi 
j . , 1843 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Balatonkeresztur kisk., Somogy vm., marcali 
j . , 903 1., vasút, táviró, posta. 

Balatonkiliti nagyk., Somogy vm., tabi j . , 
2492 1., ut. Siófok, posta. 

Balatonkövesd kisk., Zala vm., balatonfüredi 
j . , 277 I., vasút, ut. Balatonarács, up. Csopak. 

Balatonlelle nagyk., Somogy vm., lengyeltóti 
j . , 1521 1., vasút, telefon, táviró, posta. 

Balatonmagyaród nagyk., Zala vm., nagykani
zsai j . , 1294 1., ut. Kiskomárom, posta. 

Balatonmária kisk., Somogy vm., marcali j . , 
770 1., ut. és up. Balatonkeresztur. 

Balatonöszöd kisk., Somogy vm., lengyel
tóti j . , 621 1., ut. és up. Balatonszemes. 

Balatonszabadi kisk., Veszprém vm., enyingi 
j . , 1742 1., vasút, ut, Jut, posta. 

Balatonszárszó kisk., Somogy vm., tabi j . , 
1039 1., hajóállomás, vasút, táviró, posta. 

Balatonezemes kisk., Somogy vm., lengyel
tóti } . , 832 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Balatonszentgyörgy · kisk., Somogy vm., mar
cali j . , 1416 f., vasút, távíró, telefon, posta. 

Balatonszöllös kisk., Zala vm., balatonfüredi 
]·> 377 1·» u t · Balatonfüred, up. Aszófő. 

Balatonudvari kisk., Zala vm., balatonfüredi 
j . , 310 1., vasút, ut. Aszófő-Tihany, posta. 

Balatonujlak kisk., Somogy vm., marcali j . , 
931 I., vasút, ut. és up. Balatonkeresztur. 

Balázs 1. Árpád, * 1874, bp.-i rendőrfő
kapitányhelyettes, dalszerző. — 2. Béla (Bauer 
Herbert), * 1884, iró, több kötet verse és pró
zája jelent meg, 1919. óta külföldön él és 
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azóta németül ir. Müvei: Szélpál Margit. 
Misztériumok. Játékok Halálos fiatalság. Az 
utolsó nap. (Színmüvek.) A vándor énekel. 
Trisztán hajóján. Férfidnek·. (Versek.) Tul a 
testen. Isten tenyerén. (Regény.) Történetek 
a Lógody uccából. Hét mese. Der sichtbare 
Mensen. (Filmesztétika.) Phantasie-Reiseführer. 
•t. István, * 1881, kohómérnök, metallográfus. 
1923. bányamérnöki főisk. r. tanár. — 4. Sán
dor (1830—1887), irt regényt, vígjátékot, de 
főleg humorisztikus novellákat. (Beszélyek, Tü
kördarabok, Vig elbeszélések, Tarka képek.) 

Balázsfalva község, Alsó Fehér vm., a Kis-
és Nagy-Küküllő összefolyásánál, 2200 1. Gim
názium. 1848. itt zendült fel a románság. 
Trianon óta Romániáé Blaj néven. 

Balboát Vasco Nunez (1475—1517), spanyol 
katona és tengerész, az első európai, aki a 
Panama-szoroson át a Csendes-óceánhoz ju
tott. Lefejezték. 

Batóashin (ol.), 1. az oltár fölé készített 
sátor finom kelméből. 2. Hordozható mennyezet 
körmeneteknél az oltáriszentség fölött. 3. A 
püspök széke fölötti mennyezet a templomban. 

Baldover (héber) a. m. a dolog ura, mes
ter; tolvajnyelven az, aki lopásoknál a terepet 
kipuhatolja. Baldoverolni a. m. kikémlelni. 

Baldor (Baldur) a. m. ragyogó, az északi 
mitológiában a fény és nyár istene, Odin fia. 

Balduin 1. I. B. (uraik. 1100—18), jeru
zsálemi király, Bouillon Gottfried öccse. — 
,2. II. Β. (uraik. 1118—31), jeruzsálemi király, 
az előbbi unoköccse. — 3. Ι. Β. (1171—-1206), 
bizánci császár, aki a 4. keresztes hadjárat
ban lett flandriai grófból 1204. császár, a 
bolgárok legyőzték és elfogták. 

Baidung, Hans (Grien) (1476—1545), német 
festő, fa- és rézmetsző. 

Baldw,'n, Stanley, * 1867, angol államférfi, 
1923 máj.—1924 jan. és 1924 okt—1928. kon
zervatív párti miniszterelnök. 

Baleárok, spanyol szigetcsoport a Földközi 
tenger Ny-i medencéjében. Területük a szom
szédos Pityuzokkal együtt 5000 km2, kb. 340 
ezer 1. Éghajlatuk igen enyhe. Legnagyobb 
szigetük Mallorca, a második Minorca. 

Ba!f kisk., Sopron vm., soproni j . , 1282 I., 
vasút, posta, ut. Harka-Kopháza. Kénes- és 
savanyuviz-Íorrások. Epileptikusok gyógyintézete. 

Balfour, Arthur James, * 1848, angol kon^ 
zervativ államférfi és filozófiai iró, 1902—5, 
miniszterelnök, 1916—8. külügyminiszter. 

Bali, a legnyugatibb Kis-Szunda-sziget, 5600 
km2, ^715.000 1., a hollandoké. 

Balinka kisk., Fejér vm., móri j . , 563 1., 
ut. és up. Bodajk. 

Bálint 1. Gábor (1844—1913), magyar nyel-
^.vész, a kolozsvári egyet, az uralaltáji nyelvek 

tanára. — 2. György, * 1881, felsőházi tag. 
— 3. Imre, * 1873, közgazdasági iró. — 
4· Lajos, * 1886, hírlapíró, kritikus és dra
maturg. — 5. Mihály, * 1896, orvos, bio
kémiával és pszichoanalízissel fogl. — 6. 
Rezső, (1874—1929), bp. egyet, tanár, belgyó
gyász. — 6. Zoltán, * 1871, építész, a pá

rizsi világkiállítás magyar tört. pavillonját Jám
bor Lajossal együtt tervezte. 

Balkán, 1. Európa DK-i nagy félszigete. 
Közepét a B.-hegység foglalja el. Termékeny 
medencéi közül legnagyobb az Alduna lapá-
lya, nevezetesek még a Marica felső völgye, 
Keíet-Trácia, Macedónia medencéi és a Rigó
mező. Legfontosabb közlekedő utjai: a Morava-
Vardar-völgy (Belgrád—Szaloniki), a Morava-
Marica-völgy (Belgrád—Szófia—Konstantinápoly). 
Népessége igen vegyes. Államai: Románia, Ju
goszlávia, Bulgária, Görögország, Albánia, Tö
rökország. — 2. Hegység a B. félszigeten. 
Legmagasabb csúcsa a Jumrukcsal, 2385 m. 
Számos járható hágója közül leghíresebb a 
történelmi nevezetességű Sipka-szoros. 

Balkán-háborúk. 1. 1912—13-ban a Balkán
szövetség (Szerbia, Bulgária, Görögország, Mon
tenegro) Törökország ellen. A londoni béké
ben 1913. Törökország elvesztette európai bir
tokait az Enos-Midia-vonalon tul. — 2. Szer
bia, Görögország, Montenegro és Románia Bul
gária ellen 1913 jun.-aug. A bukaresti béké
ben 1913 aug. 10. Bulgária elvesztette Silistriát 
és Macedónia nagy részét. Törökország visz-
szafoglalta Drinápolyt. 

Balkanizálás, politikai jelszó, a középeuró
pai bizonytalanság és lezüllés jellemzésére. 

Balkán-kérdés. Nagy európai politikai kér
déssé a 20. sz. közepén lett, amikor Török
ország európai hatalma omladozni kezdett. 
A Krim-háborút balkánellentétek okozták: az 
1877—8. orosz-török háború után a berlini 
béke (1878) rendezte a B.-t. De sem ez, 
sem a balkánháboruk, sem a világháború 
nem oldották meg a B.-t: az egyes balkáni 
államok ellentétei, a területi villongások, a 
macedón-kérdés, Albánia sorsa, a trák-kérdés, 
a törökök ujabb lábvetése az európai oldalon 
irtínd csak a balkáni problémák ujabb föllángo
lását eredményezték. 

Balkány nagyk., Szabolcs vm., nagykállói 
]., 5908 1., vasút, távíró; telefon; posta. 

Balkányi Kálmán, * 1883, közgazdasági iró, 
az Orsz. Magy. Keresk. Egyes, ügyvezető igaz
gatója, az OMKE hetilap szerkesztője. 

Balkézre kötött házasság (morganatikus há
zasság), főúri és uralkodói családokban a 
nem egyenrangú nővel kötött házasság, amikor 
a nő és a gyermekek nem osztoznak a férfi 
rangjában. Ilyen volt Ferenc Ferdinánd há
zassága. 

Balkon (ol. és franc.) a. m. erkély. 
Balku Gyula, * 1872, Bács-Bodrog vm. és 

Baja főispánja. 
Ballá 1. Aladár, * 1867, ügyvéd és politi

kus, több ízben volt képviselő, a szegedi kor
mányban pedig belügyminiszter. — 2. Antal, 
* 1886, hírlapíró és műfordító. Tanulmányai: 
Hobbes, A marxizmus válsága, A liberalizmus. 
— 3. Böske, * 1902, erdélyi költőnő és Író
nő. — 4. Ignác, * 1883, regényíró és lírikus. 
— 5. Vilmos, * 1862, hírlapíró és közgazd. 
iró. 

Ballada, eredetileg énekelhető dramatikus-
epikus költejaény. Greguss szerint: »Dráma 
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BALLAGÎ BÀLTI-TEttGER 

dalban elbeszélve«. A skót népköltészetből 
származott át az európai irodalmakba. 

Ballagi r. Aladár (1853—1928), történetíró B. 
Mór fia, a Tud. Akad. tagja, nyűg. bp.-i 
egyet. r. tanár (1889—1923), világtörténelem
mel, magyar irodalomtörténettel és nyelvé
szettel foglalkozott. Fómüvei: Colbert, A ma
gyar testőrség története, A magyar nyom
dászat fejlődése, Buda és Pest a világiro
dalomban. — 2. Géza (1851—1907), B. Mór 
fia, a politikai tudományok müvelője, a sá
rospataki jogakadémia tanára, országgyűlési kép
viselő. Főműve: A politikai irodalom Magyar
országon 1825-ig. — 3. István, orvos, bőr
gyógyász, egy. m. tanár a bp.-i egyet. — 4. 
Mór (1851—1891), magyar nyelvész és teoló
gus. Német szótárai és nyelvtanai a maguk 
idejében úttörők voltak. A nyelvújítás egyik 
legszenvedélyesebb harcosa volt. 

Ballaszt (ang.), súlyos, de csekély értékű 
tárgyak (homok, kő stb.) üres hajók vagy 
léggömbök megterhelésére. 

Ballenegger Róbert, * 1882, mezőgazd. ké
mikus, egyet, tanár. Főleg talajtannal fogl. 

Ballet (franc), zenével kisért, tánccal, arc-
és taglejtéssel ábrázolt színpadi cselekmény. 

Ballhausplatz, tér Bécsben, ahol a közös 
külügyminisztérium épülete volt. 

Ballhornizálni, Johann Ballhorn (1531—99), 
lübecki nyomdász neve után, aki Lübeck város 
jogkönyvét igen rosszul adta ki, B. a. m. 
rosszabbítani, több hibát szedni egy nyomtat
ványba. 

Ballin, Albert (1857—1918), a Hamburg-
Amerika Linie vezérigazgatója. II. Vilmos 
egyik bizalmasa, nagy szerepe volt a német 
keresk. flotta fejlesztésében. Az összeomlás 
napján (XI. 9.) öngyilkos lett. 

Balling, Michael (1866—1925), német kar
mester, rövid ideig a bp.-i Operaháznál is 
működött. 

Ballisztika (gör.), az elhajított testek, kül. 
a lőfegyverek lövedékeinek pályáival foglal
kozik. 

Ballő 1. Ede, * 1859, festő, kül. arckép
festő. Müve: Az olajfestés mestersége (1923). 
— 2. Mátyás, * 1844, a tápszervizsgáló inté
zet vezetője, 1880. a M. Tud. Akad. levelező-
tagja. 

Ballon captif (franc.) a. m. kötött léggömb, 
vagyis kötelekkel a helyszínen lekötve tartott, 
magasba eresztett, mótornélküli léghajó. 

Ballon d'essai (franc), a. m. kísérleti lég
gömb, _ a. m. hamis hir, amelyet a közhangu
lat kipuhatolására terjesztenek. 

Ballónpneumatik, széles gumiabroncs autóknál. 
Β alio tage (franc), a. m. titkos szavazás kü

lönféle szinü golyók segítségével. 
Balmazújváros nk., Hajdú vm., központi j . , 

13.223 1., vasút, távíró, posta; telefon. 
Balmont, Konstantin Dimitrievics, * 1867, 

az orosz dekadens költők első tehetséges mes
tere. 

Balmung, Siegfried kardja (Nibelungok). 
Bálna, többféle olyan emlősállat gyűjtőneve, 

melyek testük szervezetében és életmódjuk

ban tökéletesen a vízi élethez alkalmazkodtak. 
A test felületéről a szőrözet eltűnt, a végta
gok úszókká alakultak át, a fogazat hiányos 
vagy egészen eltűnt, de lélegzésük tüdővel tör
ténik. Többnyire óriások, némelyik több száz 
mázsa súlyt ér el. Halcsontjukért és zsirju-

* kért erősen vadásszák őket, ami miatt ritkul
nak és ma már csak a sarkvidékek körül 
találhatók nagyobb csoportokban. 

Balneológia (gör.). a. m. fürdőtan, a gyógy
vizek vizsgálatával, hatásával és alkalmazá
sával foglalkozik. 

Baló József, * 1885, orvos, egyet. m. ta
nár, kórboncoló. 

Balog István (1787—1873), színész, színigaz
gató, színműíró. Mátyás diák, A cinkotai 
nagyitce és Ludas Matyi c. bohózatok szerzője. 

Balogfa kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 
417 I., ut. és up. Kisunyom. 

Balogh 1. Andor, •* 1886, az Orsz. Társa-
dalombizt. Intézet vezérigazgatója, irodalmi
lag fogl. a munkanélküliséggel és cselédkérdés
sel. — 2. Artúr, * i860, a kolozsvári egy. 
a politika tanára volt. —3. Benedek (baráthosi), 
* 1870, elemi isk. igazgató és iró, kivált Ja
pánnal fogl. — 4. Elemér., * 1873, a Hangya 
vezérig., közgazd. szakíró, felsőházi tag. — 5. 
Endre (1881—1925), erdélyi novellista. Kötete: 
Hajótöröttek. — 6. Ernői, * 1882, erdélyi geo
lógus és term. tud. iró. — 7. István, 
* 1890, erdélyi festő és illusztrátor. — 8. 
Jenfi, * 1864, büntetőjogász, bp.-i egyet, 
tanár, a M. Tud. Akadémia főtitkára. 1913. 
igazságügyminiszter, szerzője a háborút meg
előző és a háborualatti büntetőjogi törvény
alkotásoknak, felsőházi tag. — 9. Kálmán (1835 
—88), orvos, bp.-i egyet, tanár, a magyar or
vosi irod, úttörő munkása. — 10. Pál, * 1854, 
hírlapíró, iró. Főműve: A népfajok Magyar
országon. — 11. Tihamér (írói nevén Al
más! T., 1838—1.907), orvos, iró. Főleg drá
mákat irt. 

Baloghy Ernő, * 1866, országgy. képv., majd 
főispán, 1919. közélelmezési min. 

Baloldal, a parlamenti ellenzék szokásos 
politikai elnevezése, amely onnét keletkezett, 
hogy 1792. a francia nemzetgyűlésben jobb
ról balfelé helyezkedtek el a rendek. 

Balozsameggyes kisk., Vas vin., sárvári j . , 
568 I., ut. Rum, posta. 
" Balsa nagyk., Szabolcs vm., dadái felső j . , 
1611 I., vasút, telefon, posta. 

Baltacím, a pillangósok családjába tartozó 
takarmánynövény. 

Baltavár kisk., Vas vm., vasvári j . , 778 1., 
távíró, posta. 

Baltazár Dezső, * 1871, 1911 óta debreceni 
ref. püspök, az Orsz. Réf. Lelkészcgyesület 
elnöke. 

Balti államok, így nevezik a Balti- (vagy 
Keleti-) tenger melletti országokat, amelyek: 
Finnország, Észtország, Lettország és Litvánia. 

Baltimore, kikötőváros az Egy. AH. K-i part
ján, Maryland államban, 734.000 1. Hopícins-
egyetem. 

Balti-tenger, 1. Keleti-tenger. 
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BALUSZfËK 

Baluszter (franc), a. m. az erkély korlátjá
nak oszlopocskái. 

Bálvány, minden olyan tárgy, amelyet fel
sőbb lény gyanánt tisztelnek. 

Bálványos kisk., Somogy vm., tabi j . , 1275 
1„ ut. Kőröshegy, posta. 

Bálványos vár, 1. Háromszékben, ahol a szé
kelyek a tatároknak álltak ellen. 2. B., Csik 
vm.-ben Tusnád közelében. 

Balzac, Honoré de (1799—1850), francia 
regényíró, a Comédie humaine összefoglaló 
timen a legmaradandóbb értékű regénysorozat 
alkotója. 

Balzram, folyékony vagy félfolyékony növényi 
anyagok, többnyire gyantaszerüek, amelyek illa
tos anyagokat, dezinficiáló vagy izgató hatású 
vegyületeket tartalmaznak s eszerint használják 
fel őket. A kanadai B. optikai lencsék kitűnő 
ragasztó szere; a peru-B. gyógyszer és illa
tosító anyag; a copaiva B.-ot belsőleg kankó 
ellen és izzasztónak rendelik; a styrax-B. 
a rüh o-yógyszere stb. 

Bambera, francia fenhatóság alatti szudáni 
néger ország, 2 millió 1. 

Bambergei, Ludwig (1823—99), német politi
kus és közgazd. iro. 

Bambino {o\.), a. m. kis gyermek, a gyer
mek Jézus. 

Bambusz, a pá2sitfélékhez tartozó, a mi ná
dunkhoz hasonló, de 20 m magasságot is el
érő növény. Keletázsiában van elterjedve. 

Bán, régi magyar méltóság. 1918-ig Horvát-, 
Sziavon- és Dalmátország B.-ja a horvát-
szlavón országos kormány feje volt. 

Bán 1. Aladár, * 1871, tanár, iró, kül. a 
finn irodalommal fogl. eredeti munkákban és 

Banána-pálma 
* 
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fordításokban. — 2. Ferenc, * 1885, hírlapíró, 
iró és novellista. -— 3. Tibor, * 1894, rajztanár, 
festőművész, müegyet. adjunktus. 

Bana nagyk., Komárom vm., gesztesi j . , 
3288 1., posta, ut. Bőnyrétalap.' 

Banális (franc), a. m. elcsépelt, mindennapi. 
Banána, a Musa nevű pálma uborka-alaku 

gyümölcse, amely hozzánk Középamerikából jön. 
Bánát vagy Bánság, Torontál, Temes és 

Krassó-Szörény vm. területe a Maros, Tisza 
és Duna szögében, 28.000 km3, 1V2 millió 
lakossal. A trianoni békében felosztották Ro
mánia és Jugoszlávia közt. 

Bánatpénz, az az összeg, amelyet a szerző 
dést kötő felek egyike ad v. igér, hogy en
nek ellenében a szerződéstől visszaléphessen. 
Ha a visszalépési jogot gyakorolja, a B.-t el
veszti. 

Bancroft, George (1800—91), amerikai tör
ténész és diplomata, megírta az Egyesült Ál
lamok történetét (megj. 1834—75, 10 k.). 

Bánd kisk., Veszprém vm., veszprémi j . , 
66r 1., ut. és up. Herend. 

Banda, a Molukki-szigetek egyike, 44 km3, 
10.000 1., a hollandoké. 

Bandázs (franc: bandage), a. m. kötés, 
sebkötés. 

Bandelier (franc), a. m. vállszíj. 
Banderilla (spanyol), zászlócskaval ellátott 

lándzsa, amelyet bikaviadalnál használnak. 
Bandérium (ujlat.), az egy zászló alatt har

coló vitézek csapata az Anjouktól 1848-ig. A 
banderiális rendszer értelmében minden főúr bir
toka arányában állit katonaságot, akinek csa
pata 50 főnél nagyobb volt, az saját zászlóját 
használta. B. ma: lovas díszmenet. 

Bandita (ol.), a. m. útonálló, rabló. 
Bánfa kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 

423 1. ut. Sumony, up. Szentdienes. 
Bánfalva kisk., Borsod vm., sajószentpéteri 

j . , 810 1., ut. és up. Bánhorvát. 
Bánffy 1. Dezső báró ([1843—1911), magyar 

államférfi, 1895—99. miniszterelnök, a libe
rális egyházpolitikai reformokat vitte diadalra. 
1903. megalakítja az Ujpártot. Mint a vál.-jogi 
liga és Reformklub elnöke, harcolt a val. 
jogért. — 2. Miklós gróf, * 1873, államférfi 
és iró. írói nevén Kisbán Miklós. Több íz
ben volt országgyűlési képviselő. 1912-18-1¾ 
az áll. színházak főigazgatója. 1921. .külügy
miniszter. 1926 óta román állampolgár és a 
Magyar Párt elnöke. A Nagyúr, Naplegenda 
és Martinuzzi c. színdarabjait Bp.-en adták. 

Bang, Hermann (1858—1912), dán iró, el
beszéléseket és regényeket irt. 

Bangha Béla, * 1880, jezsuitarendü pap, hit
szónok és a harcos katolicizmus vezető egyé
nisége. 

Bangkok, Sziám császárság fővárosa a Me-
nam folyó mellett, 630.000 1. 

Bánhida nagyk., Komárom vm., tatai j . , 
5008 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Bánhorvát kisk,, Borsod vm., sajószentpéteri 
j . , 791 1., telefon, posta, táviró. 

Báni tábla, a háboruelőtti Horvát-Szlavon-
Dalmátországok fellebbezési bírósága volt. 
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Banjaluka, város Ë-i Boszniában, a Vrbas 
folyó mellett, 15.000 1. 

Banjo (bendzsó), az amerikai négerek nem
zeti hangszere, rezonáló szekrénye egyfenekü 
dob. 

Bank (ol.), minden olyan pénzintézet, amely 
teljesít és elfogad befizetéseket mások számlá
jára, ad és vesz aranyat, ezüstöt, idegen va
lutát, váltókat és utalványokat, értékpapírokat, 
állami, társulati és magánkötvényeket, sőt reá
lis árukat is, saját vagy feleinek számlájára. 
A középkori olasz városokban minden pénz
embernek volt egy asztala vagy padja (banco) 
rendszerint a piacokon felállítva, ahol pénzt 
fizetett ki vagy vett fel. Magyarországon az 
első B.-ot Ullmann Mór alapította 1830-ban 
Első magyar kereskedelmi bank cég alatt, 
amely működését csak 1841-ben kezdte meg. 

Bánk kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 638 1,, 
vasút, táviró, posta. 

Banka (búbos B. vagy büdös B.), a rigóhoz 
hasonló, fehér-fekete-szürkés tollazatú madár. 
Nevét a fején lévő toll-bóbitáról kapta. 

Banka, sziget Szumatra mellett, 12.000 km2, 
54.000 1., nevezetes ónbányászat, a hollandoké. 

Bánk bán, II. Endre idején az ország ná
dora, aki egyike volt azoknak az összeesküvők
nek, akik a király távollétében (1213) Gertrud 
királynét megölték. Csak későbbi mese, hogy 
az összeesküvés oka nejének, akit a hagyo
mány Melindának nevez, meggyalázása volt. 

Bankéit (franc), a. m. díszebéd. 
Bankgasse, ucca Bécs belvárosában, ahol a 

király személye körüli minisztérium, a Magyar 
Ház volt. A B.-ban ma a bécsi magyar kö
vetség van. 

Bánki Donát (1859—1922), a bp.-i műegye
temen a hidrogépeíc szerkezettanának rendes 
tanára, a gőzturbinák és az aviatika előadója 
volt. Elsőrendű feltaláló él as irodalomban is 
megörökítette nevét. B. találta fel Csonka 
Jánossal együtt a benzingázositót (karburátor). 

Bankjegy, a jegykibocsájtó bank (nálunk 
Magyar Nemzeti Bank) által kibocsájtott par 
pir, amely ércpénzt helyettesit. 

Bankkamatláb alatt egy ország jegybankjá
nak váltóleszámitolási kamatlábát értjük. 

Bankó (ol.), a. m. bankjegy (1. o.). 
Bankokracia, a banktőke politikai hatalmá

nak érvényesülése. 
Bankrott (ol. : banco rotto), a. m. vagyon-

bukás, tönkremenés. 
Bankszerű fedezet, igy nevezik a készpénz 

Helyett adott, de azzal egyenlő értékű váltó-
edezetet. 

Bánóczi 1. Dezső, * 1889, színész, rendező. 
— 2. József (1849—1926), filozófiai és iro-
'alomtört. iró, az izr. tanítóképző igazgatója, 
; bp.-i egyet. c. rk. tanára. — 3. László, 

* 1884, iró, dramaturg, szocialista várospolitikus. 
Bánokszentgyörgy, kisk., Zala vm., letenyei 

j . , 1369 1., ut. Letenye, posta. 
Bános kisk., Baranya· vm., hegyháti j . , 225 

1., ut. és up. Abaliget. 
Banquo v. Banco, Shakespeare Macbeth c. 

darabjában Dunran király kormányzója, aki 

tudta, hogy urát Macbeth gyilkoltatta meg 
és ezért Macbeth saját biztonsága érdeké
ben B.-t megölette. B. szelleme a. m. a 
rossz lelkiismeret megszemélyesítése. 

Bánréve kisk., Gömör és Kishont vm., put-
noki j . , 867 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Bánság, 1. Bánát. 
Bantamsuly, 1. Birkózóverseny. 
Bántapolcsány kisk., Borsod vm., sajószent

péteri j . , 536 1., ut. és up. Dédes. 
Bantu-négerek, az afrikai néger népességnek 

az 50 É-itól a 20« D-i szélességig lakó része, 
akik rokon nyelvet beszélnek. Az összes B. 
harciasak cs többnyire állattenyésztők. 

Banville, Théodore de (1823—1891), francia 
parnassien költő, főerőssége nagy művészi és 
formaérzéke. 

Bányabíróság, a bányaügyekben hatáskörrel 
felruházott kir. törvényszék és a kerületébe 
tartozó járásbíróságok. Trianon óta a B.-ul 
kijelölt törvényszékek közül csak a pestvidéki 
maradt meg. 

Bányala, bánya-alagutak megtámasztására szol
gáló fagerendák. 

Bányaiéreg (anchylostomum duodenale), 10—18 
mm., fiatalon vízben él, majd a bőrön vagy 
gyomron át az ember vékonybelébe jut, vér
zést és veszélyes vérszegénységet okoz. Petéi 
bélsárral kiürülnek s bányák, téglagyárak stb. 
vizét fertőzik. 

Bányai Elemér (1875—1915), írói néven: 
Zuboly, újságíró, iró, a harctéren esett el. 

Bánya'og, a bányákra vonatkozó különleges 
jogszabályok összessége, amely nálunk az 1854. 
oszírák bányatörvényen és az 1861. országbírói 
értekezleten alapul. 

Bányalég, kőszénbányákban megjelenő gáz, 
mely azonos a mocsárgázzal; levegővel keverve 
felrobban, a Davy-féle lámpával védekeznek 
ellene. 

Bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola. Má
ria Terézia alapította 1770. Selmecbányán. 
Európának egyik legrégibb műszaki főiskolája. 
Jelenleg Sopronban működik. 

Bányászat^ ásványok napfényrehozatala aknák 
és tárnák segítségével. A B. legfontosabb tár
gyai: a kőszén, petróleum, a különféle fémeket 
tartalmazó ércek, kősó, drágakövek, arany stb. 
Előbb egy-két függőleges lejárót csinálnak a 
telepig, ahonnan a vízszintes bányaterek: a 
lárók' vagy folyosók kiindulnak. Az ásvány 
lefejtése csákányozással, robbantással vagy re
pesztessél történik. A lefejtett anyagot külön
féle emelő-berendezésekkel hozzák a felszínre. 
A támadt üregek falait fa-, vas- vagy kőszer-
kezetekkel megtámasztják, hogy be ne omol
janak. Magyarországon a kősó, petróleum é<, 
földgáz bányászata állami monopólium. A 
trianoni béke óta B.-unk erősen háttérbe szo
rult. 

Bányásztársláda, a segélyre szoruló bánya
munkások segélypénztára. 

Bányavárosok, a bányák müvelésére jogosított, 
régente kiváltságos városok. Legnevezetesebbek: 
Körmöc-, Selmec-, Beszterce- és Nagybánya. 
Trianon óta egy sincs Magyarországon. * 
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Bánya- és kohótermékek évi termelésének világstatisztikája 

Termék 
v i l á g t e r m e l é s 

1913 1928 

konyhasó 

higany 

nyers petroleum 

157 millió q 

42.000 q 

236 millió q 

39.000 q 

1994 millió hl 

Az 1928. évi termelésben 
vezetnek 

Egy.-Államok és Németország 

Olasz- és Spanyolország 

Egy.-Áll., Oroszország, Mexikó 

6950 q 6010 q Délafrika, Egy.-Áll., Kanada 

ezüst 70.000 q 75.570 q Mexikó, Fgy.-Áll., Kanada 

11.9 millió q 16 millió q Egy.-Áll., Mexikó, Ausztrália 

horgany 10.0 millió q 12.3 millió q Egy.-Áll., Belgium, Lengyelország 

vörösréz 10.0 mi'lió q 12.2 millió q Egy.-Áll., Chile, Kongó 

aluminium 0.7 millió q 2 millió q Egy.-Áll., Németország, Norvégia 

1.2 millió q 1.4 millió q Marokkó, Anglia, Holland-India 

vasérc 

barna- és kőszén 

1500 millió q 1550 millió q Egy.-Áll., Francia-, Svédország, 
Luxemburg, Németország 

13.358 millió q 14.750 millió q 
Egy.-Áll., Német-, Angol-, 

Franciaország 

Bányaviasz, kátrányos és gyantás anyagok 
ásványi keveréke. 

Bánzáj (japán), a. m. tízezer évigl (t. i. él
jen). Üdvkiáltás. 

Baobab 1. Majomkenyérfa. 
Bapaume, francia városka Pas-de-Calais dé-

partementban, 2100 1., a világháborúban nagy 
ütközetek szintére. 
. Baptisták, főleg Angliában, É.-Amerikában 

és Nemetországban elterjedt pfot. szekta, mely 
nevét onnan nyerte, hogy csak a felnőtteket 
kereszteli meg. Tanításuk mérsékelt kálviniz
mus. Hazánkban 1905. lett elismert felekezetté. 

Baptisterium (Lt.-gör.), a. m. keresztelő 
kápolna. 

Bar (ang.), a. m. kocsma. 
.Bár kisk., Baranya vm., mohácsi " j . , 735 

1., ut. Dunaszekcső, posta. 
Barabás kisk., Bereg vm., vásárosnaményi 

j . , 1445 ' · . telefon, posta. 
Barabás 1. Abel (1877—1915), irodalomtör

ténetire. - 2. Béla* 1855, 1902 ota függetlenségi 
képviselő, majd képviselőházi elnök, mast Ara
don ügyvéd, a román szenátus tagja volt. —-
3. Lóránd, *. 1884, erdélyi iró, nirlapiró és 
drámaíró. — 4. Miklós (1810—1898), festő, 
legmaradandóbb arcképeinek sora, amelyben a 
magyar szellemi életnek minden f ontosabb 
alakja szerepel. — 5. Samu, * 1863, ref. lel
kész, kolozsvári esperes, nemzetgy. képv. volt. 

— 6. Zoltán, orvos, a gyerm. gyógy, népegész
ségügyi vonatk. egyet. m. tan. a bp.-i egyet. 

Barabásszeg kisk., Zala vm., novai j . , 526 1. 
ut. Nova, posta. 

Baracs nagyk., Fejér vm., adonyi j . , 2869 1., 
ut. Dunaföldvár, posta. 

Baracs Marcell, * 1865, ügyvéd, jogi szakíró, 
a bpesti ügyvédi kamara elnökhelyettese, a főv. 
törv. hat. biz. ta^ja, orsz. képv. 

Baracska nagyk., Fejér vm., váli j . , 2122 1., 
vasút, telefon, posta. 

Barakk, ideiglenes, könnyebb és olcsóbb 
fajta földszintes épület. 

Baralong, angol cirkálóhajó, amely a német 
U 29. tengeralattjárót 1915 aug. 19. elsüllyesz
tette és annak úszó legénységét lelőtte. 

Báránd nagyk., Bihar vm., sárréti j . , 407c 
1., vasút, telefon, távíró, posta. 

Baranski E. László, * 1*77, képzőművészeti 
főisk. tanár, akvarell-festő. 

Bárány 1. Gerő * 1878, filozófiai iró, h. 
államtitkár. — 2. István, * 1905, sportember, 
gyorsuszóbajnok. — 3. Róbert, * 1876 Bécsben, 
upsalai egyet, tanár, 1914- Nobel-dij, a fül 
működésével foglalkozik. — 4. Sándor, * 1878, 
országgy. képviselő. 

Baranyahidvég kisk., Baranya vm., siklósi j . , 
413 1., ut. Vaiszló, up. Sámod. 

Baranyai 1. Béla, * 1882, orsz. főlevéltámok, 
jogtörténeti iró. — 2. Jusztin, * 1882, ciez-
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tercita szerzetes, a bp.-i egyet, az egyházjog 
tanára. — 3. Zoltán, * 1888., iró, Genfben 
a Nemzetek Szövetségénél a magyar ügyek 
intézője. Müvei: A francia nyelv és műveltség 
Magyarországon; A kisebbségi jogok védelme. 

Baranyai megszállás, 1918 nov. 4-től 1921 
aug. 18., amikor a jugoszláv csapatok kivo
nultak. 

Baranyajenő kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
788 1., ut. Sásd, posta. 

BaranyaszentgySrgy kisk., Baranya vm., hegy
háti j . , 447 1., ut. és up. Baranyajenő. 

Baranya vm., 5106 km2, 1910-ben 303.000 1. 
(Pécs város nélkül). DK-i része Jugoszláviáé. 
A megmaradt csonka B. területe 3892 km2, 
240.000 I. Székhelye Pécs. 

Baranyay Lajos, * 1884, a Közp. Sajtóvállalat 
vezérigazgatója. 

Bárányhimlö, bőrkiütéssel. és znagas lázzal 
jríró fertőző gyermekbetegség, legtöbbnyire 
könnyű lefolyású. 

Barát Annin, * i860, hírlapíró, iró és mű
fordító. 

Baráthosi Balogh Benedek, 1. Balogh. 
Baráti kisk., Hont vm., vámosmikolai j . , 

-l6o 1., posta, telefon, ut. Vámosmikola. 
BaratJnszkij, Jevgenij Abrahamovics (1780— 

1844), a »világíájdalom« legtehetségesebb orosz 
költője Lermontov mellett. 

Barátsziget kisk., Za'a vm., zalaszentgróti j . , 
9! 1., ut. Kehida-Kustány, up. Kehida. 

Baratterie (olasz) a. m. csalás, kül. a tengeri 
szállításnál a hajó személyzete által elkövetett 
csalás a szállító kárára. 

Barátúr kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 193 
1., ut. és up. Magyarhertelend. 

Barbacs kisk., Sopron vm., csornai j . , 1082 
1., ut. és up. Csorna. 

Barbados, brit-nyugatindiai sziget, 430 km2, 
156,000 néger 1., cukortermelés. 

Barbár, így nevezték a görögök az összes 
nem görög népeket, amely kifejezést a rómaiak 
is átvettek; ma nyers, civilizálatlan embert 
jelent. 

Barbarossa (ol.), a. m. vörösszakáll, I. Fri
gyes császár mellékneve. 

Barberini, római hercegi család, amelynek 
nagyságát VIII. Orbán pápa (1623—44) alapí
totta meg. Ε család építtette a B.-palotát, 
amely Róma egyik legnagyobb palotája. 

Barbey d'Aurevilly, Jules (1800—1889), francia 
iró és kritikus. 

Barbi, Alice, * 1861, olasz operaénekesnő és 
költőnő. 

Barbier, Jules (1825—1901), francia iró, szá
mos színpadi müvet irt és több ismertebb opera
szöveget, mint: Faust, Romeo és Julia, Sába 
királynője, Mignon stb. 

Barbizoni iskola, francia fcs'.ők csoportja, 
akik műterem helyett Barbizou falu mjllett a 
a fontainebleaui erdőben dolgoztak. Tagjai: 
Corot, Rousseau, Dupré, Millet, Monticelli, 
Troyon, Daubigny és Diaz. 

Barbusse, Henri, * 1874, francia pacifista és 
kommunista iró. Ismert regényei: Pokol, Tüz. 
Folyóirata a Clarté. 

Barcarola (ol.), a. m. csónakosdal, hatnyoka-
dos v. háromnegyedes taktusban. 

Barcaság, Erdélynek az Olt és Barca folyók 
mentén elterülő, legtermékenyebb része. 

Barcelona, Spanyolország második legnagyobb 
városa, első kikötője, gyár- és kereskedő vá
rosa, a gazdag Catalonia tartomány főhelye 
a Földközi tenger partján 753.000 1., egyetem. 

Barchent vagy "barchet (arab), vastagabb, me
legebb pamutszövet, fonalai lágyabb sodratuak. 
visszája bolyhos. A piké-B. kevésbé bolyhos. 

Barcika kisk., Borsod vm., sajószentpéteri j . , 
765 1., vasút, ut. és up. Sajókazinc. 

Barcs nagyk., Somogy vm., barcsi j . , 6141 
1., hajóáll., vasút, távíró, telefon, posta. 

Barcsai 1. Ábrahám (1742—1806), a magyar 
testőrséghez került és a franciás iskola szelle
mében irt költeményeket szerzett. — 2. Äkos 
(1619—61), erdélyi fejedelem (1658-tól), Kemény 
János elfogatta és megölette. 

Bárczay Oszkár (1847—1898), a Tud. Akadé
mia levéltárosa. Főműve: A heraldika kézi
könyve. 

Bárczy 1. István, * 1866. Bp. polgármestere 
(1906—17), főpolgármester (1917-19), igazság-
iigyminíszter (1920). Müve: Jézus Krisztus 
evangéliuma. —- 2. István, * 1882, miniszter
elnökségi államtitkár. 

Bárd a. m. költő, a régi kelta énekesek-
neve. 

Bárd 1. Imre, * 1884, ügyvéd, szocialisia 
iró, műfordító. — 2. Miklós, 1. Kozma Ferenc, 
— 3. Oszkár, * 1893, erdélyi drámaíró. Több 
verskötete is van, 

Bardőcz Árpád, * 1882, festőművész, il'usz-
trátor. 

Bárdos kisk., Vas vm., szombathelyi j , 129 1., 
ut. Vép, up. Vasszécsény. 

Bárdos 1. 'Artúr, * 1882. A Renaissance és 
Belvárosi Színház volt igazgatója, az Uj Szín
pad és a Belvárosi Színház megalapítója. 
Irodalmilag is működik. — 2. Ferenc, * 1880. 
szociáldemokrata országgy. képv. — 3. Lajos, 
* 1899, a Zeneművészeti Főiskolán az egy
házi zene tanára; sok népdalt is irt. — 
4. Rémig, * 1868, pannonhalmi főapát, nyel
vész. 

Bárdudvarnok nagyk., Somogy vm., kaposvári 
j . , 1742 1., ut és up. Bárdibükk. 

Báré Emil (családi neve Baracs), * 1870., 
hegedűművész, a Nemz. Zenede tanára és az 
Üpera első hangversenymestere. 

Barège (franc), gaze-szerü könnyű szövet. 
Barett (franc), ellenző nélküli sapka, a 

középkorban általános volt, ma egyes nyugati 
országokban papok, bírák, egyet. tanárok 
hivatalos viselete. 

Bárhely kisk., Zala vm., alsólendvai j . , 22Í 
!., ut. es up. Lenti. 

Bari, olasz kikötőváros az Adriai-tenger K-i 
partján, 115.000 1. 

Barit (sulypát), ásvány, vegyileg báriumszul
fát, finomra őrölt porával lisztet, cukrot hami
sítanak, hogy ezek súlyát növeljék. 

Bariton, mélyenhangzó férfi énekhang a tenor 
és basszus közt. Terjedelme A — fisz. 
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Bárium, alkáli földfém. Aranysárga szinü, 
fajsúlya 3.8, Levegőn gyorsan oxidálódik, a vi
zet hevesen elbontja. Szinálla porban nem talál
ható, vegyületei, ni. a barit, gyakoriak. 

Barka, egyféle nemű, tehát vagy hím- vagy 
nővirágokból álló füzérvirágzat (fiiz, mogyoró. 
nyír, stb.) 

Barka, a Líbiai-sivatagtól É ra fekvő, 600 m. 
magasságú fensik. 

Bárka (ujlat.), a. m. árboctalan kis hajó. 
• tíarkarola (olasz), a. m. csónakosdal. 
i Barkaszentelés, virágvasárnap a mise előtt 
fiïrténik. 

* Barkla, Charles, * 1877, angol fizikus egyet. 
tan. "Röntgen-sugarakkal végzett kutatásaival 
liegnyertc 1917. a Nobel dijat. 

Bar Kochba (héber), a. m. csil'agok fia, aki 
Hadrianus uralkodása alatt (132—5. Kr. u.) lá-
tatlást szilotf, de leverték és elesett. 

Bar!t6czy Sándor br. (1857—1925), min. ta
nácsos, a középiskolai ügyosztály vezetője. 

Barlnch, Ernst, * 1870, expresszionista, né-
líiet szohsász és drámaíró, 

Barlahida kisk., Zala vm,, novai j . , 505 1., 
ut. "es up. Nova. 

Barlám és Jozafát, indiai eredetű középkori 
regényes történet; a 16. sz. magyarra Is lefor-
clito'tták. 

Barlang, természetes földalatti üreg, amelyet 
legtöbbször a víz vájt ki. Leggyakoribb a köny-

nyen oldódó és törékeny mészkőben. Különösen 
érdekesek a jég-, cseppkő- és gáz-B.-ok. 

Barlangi medve, & mai bama medvének ennél 
jóval nagyobb elődje, mely a d'i'11 vimmlban a kő
kori ősemberrel égyidőben élt. 

Barlangi művészet, a magdalénien korabeli 
ősember művészete, amelynek emlékei délfran
cia- és spanyolországi barlangokban maradtak 
fenn. Az elsőt Altamira mellett 1879. fedezték 
fel. A B. köre és csontra karcolt rajzokon 
kívül fíként nagyobb méretű, barlangfalra fes
tett színes képekből áll. 

Barlanglakók (trogloditák), 1. azok a mostani, 
még inkább kőkori ősemberek, akiknek laká
sául, illetve menedékhelyéül barlangok szolgál
nak. — 2. Mindazok az áüatok, melyek rul-
nvomólag vagy kizárólag barlangokban élnek. 
Ilyen például a vak barlangi gőte, pókok, 
százlábúak, rákok. 

Barlangliget, fürdőhely Szepesbéla város ha
tárában, 765 m. magasságban. Fölötte, 883 m. 
magasan van a Bélai cseppkőbarlang bejárata. 
Trianon óta Csehszlovákiáé. 

Barla-Szabó József, * 1883, az ΟΤΙ vezető 
főorvosa. 

Bar-le-Duc, északfrancia város, 16.000 1. 
Barletta, délolasz kikötőváros az Adriai-tenger 

mellett, 52,000 1. 
Barmen, város Poroszország Rajnai tarto

mányában, a Ruhr-vidéki széntelepek szomszéd
ságában, 188.000 1. Textil-, vegyészeti és 
egyéb gyárak. Elberfelddel össze van épülve. 

Bar-Micvah (héber), a. m. a kötelesség fia, 
a 13. évet betöltött zsidó ifjú vallási nagykoru-
ságát és a hozzáfüződő formaságot a (Tör

vény egy fejezetének fölolvasása a zsinagógá
ban) jelenti. 

Barna Izsó, * 1859., karmester, számos nép
színmű és opere'lt komponistája. (Jönnek a 
huszárok; Casanova stb.) 

Barna kisk., Nógrád vm., salgótarjáni j . , 992 
1., ut. és up. Salgótarján. 

Barnabás, ciprusi levita, aki Pál apostollal 
együtt működött, de aztán nézeteltérések miatt 
elváltak. 

Bamako, mangánt és oxigént tartalmazó, 
feketés férnfényü ásvány. Hevítve nagyobb 
mennyiségű oxigént bocsájt el, ezért oxigén 
előállítására és különböző ipari folyamatoknál 
oxidáló szerül alkalmazzák. 

Barnardo, Thomas John (1845—1905), angol 
orvos, emberbarát, kiil. gyermekvédő, aki mint
egy 60.000 gyermeket nevelt föl. 

Barnaszén, fiatalabb kőszénfaj'a, széntartalma 
55—75°/o, fűtőértéke 3—6000 kalória, nem 
kokszolható. A B. legrosszabb fajtája a lignit. 

Barnaul, délszibériai város az Ob mellett, 
termékeny vidéken, 72,000 I. 

Barnavasérc, limonit, vas-oxigén-hidrogén ve
gyület, fontos vas-ásvány. 

Barnay Lajos (1842—1924) pes'.i születésű 
kiváló német színész. 

Barnutn, Phileas Taylor (1810—91), ameri
kai církusztulajdonos, a legmerészebb fajtájú 
reklám nagymestere. 

Báró (kelta), a középkorban az országos 
méltóságok viselőinek, ma a legalacsonyabb 
rangú íőranguaknak a címe. 

Baroccio, Federigo (1528—1612), urbinói olasz 
festő. 

Bárőczi Sándor (1735—1809), nemesi testőr 
Bécsben, Bessenyei Gy. irói társaságának tagja, 
nyelvújító. Több műfordítást bocsátott közre. 

Batoda, keletindiai város, Bombay tói É-ra, 
100.000 1. Textilipar. 

Barográf (gör.),. olyan légsulymérő, amely 
regisztráló készülékkel van fölszerelve és ön
működően följegyzi a barométer-állást. 

Barokk (ol.), a. m. szabálytalan, furcsa. 
Barokk-stilus, a késői renaissanceból fejlő

dött Olaszországban. Végsőig fokozott pátosz, 
fiatalmas arányú térhatás, nyugtalan mozgalmas
ság, meglepően ható merész világítási kon
trasztok és a festőiség túlzott keresése. 

Barometer (gör.), a. m. légsulymérő. Kétféle 
B.-t különböztetünk meg: a higanyos B.-t és 
az aneroidot vagy rugós B.-t. Mindkettő a le
vegőoszlop súlyát méri, amely felületére nehe
zedik. Az első higannyal töltött görbe üvegcső, 
amelynek beforrasztott ágában légüres tér van 
a higany fölött, mig a nyilt ágban a légkön 
levegő reánehezedik a higany felületére. A 
rugós B. egy légritkított dobozt boritó rugal
mas lemez, amelyhez mutató van erősítve. 

Baron Jónás, (1845—1911), orvos, sebész, 
kp· cgy· m · tanár, az izr. kórház főorvosa. 

Baronet, angol 4 nemesi cím, amelynek rangja 
a fő- és köznemesség közt van. 

Baross 1. Gábor (1848—1892), magyar állam
férfi. 1875. szabaaelvüpárti képviselő, 1883. 
közlekedésügyi államtitkár, 1886. miniszter. Mi-
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nisztersége alatt a vasutak államosítására 6s 
kiépítésére törekedett. 1889. tárcája körébe 
került az ipar és kereskedelemügy is. Az 
előbbit szubvencióval, az utóbbit vasúti kedvez
ményekkel támogatta. — 2. Gyula, * 1876, 
középiskolai igazgató, irodalomtörténész. — 3. 
János, (1875—1926), ügyvéd, képviselő, ag-
rárpolitikue. — 4. József, * 18S1., Nógrád és 
Hont egyesitett vm. alispánja. 

Baross-kikötő, a fiumei kikötő egyik része, 
1924 jan. óta Jugoszláviáé. 

Baross-Szövetség, 1920. alakult kereskedelmi 
egycirúlés, mint a keresztény kereskedők és ipa
rosok szervezete. 

Baróti Lajos, * 1856, nyűg. főreálisk. tanár, 
történetíró. Atdolg. a Szalay-féle Magyarorsz. 
történetét; Petőfi-relikviákat adott ki. 

Baróti Szabő Dávid (1739—1819), előbb 
jezsuita, majd világi pap. Az u. n. deákos 
iskola hive. (Uj mértékre vett különb versek, 
1777» stb.) 

Barranquílla, kolumbiai kikötőváros a Mag-
dalena-folyó deltájánál, 65,000 1. 

Barras, P. F. J. Nicolas, gróf (1755—1829), 
francia politikus. 1789, a nemzetgyűlés tagja 
volt és Robespierre megbuktatásában nagy ré
sze volt. Napóleon első házasságát 6 közveti-
tette s pályafutásában is 6 segítette, de 
Napóleon 1799. megbuktatta. 

Barrel, hordó, angol ür- és súlymérték. 1 
B. sör = 163.5 l-i ! B. búzaliszt = 89 kg., 
1 B. besózott hus = 200 angol font. 

Barrés, Maurice (1862—1923), francia iró és 
politikus, a modern fr. irodalom egyik leg
fényesebb stilisztája, 1889—92., képviselő nacio
nalista progr. 

Barrie, Sir James Matthew, * i860, skót 
dráma- és regényíró. 

Barrière (franc.) a. m. sorompó, akadály. 
Barrikád (franc), a. m. torlasz; uccáknak 

védelmi célból való elzárása kövekkel, búto
rokkal, hordókkal stb. Kivált a francia forra
dalmakban volt nagy szerepük a B.-oknak. 

Barrister (angol), a. m. (a bíróság előtt tár
gyaló) ügyvéd. 

Barrow-szoros, tengerszoros Ê.-Amerika sark
vidékén 1919. Parry fedezte fői. 

Bársony, olyan selyem-, gyapjú- vagy pamut
szövet, amelybe bolyhokat alkotó fonalak van
nak beszőve. 

Bársony 1. Dóra, operaénekesnő, a m. kir. 
Operaház tagja. — 2. István, (1855—1928), iró. 
Visszatérő témája a természet és a vadászélet. 
Müvei : Erdőn-mezőn, Vadásztörténetek, A király
tigris. Szelek utján, Magyar föidön stb. A »Budap. 
Közlöny« hivatalos lap szerkesztője. — 3. János 
(1S60—1926) szülész, nőorvos, bp. egyet. tan. 

Bársonyos kisk., Veszprém vm., zirci j . , 1142 
1., ut. Magyarszombathely, posta. 

Bars vm., 2724 km2, 178.000 1. Trianon óta 
Csehszlovákiáé. 

Barszortitnent (ném.-franc), nagybani könyv
kereskedés, amely a beszerzett kiadványokat a 
könyvkereskedőknek saját számlájára adja to
vább. 

Barta 1. Efnő, * 1878, festőművész. — 2. 
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Lajos, * 1871, iró. Munkái: Parasztok, Ta
vaszi mámor, Szerelem, Zsuzsi, örvény (szín
müvek), Egyszerű szivek, Az ige terjedése, Az 
élet arca, Elsüllyedt vüág, Kezdetben vala az 
ige (elbeszélések). — 3. Sándor, * 1897, iró. 
Első versei a Mában jelennek meg. Müvei : 
Vörös zászló (versek), Igen (dráma) stb. 

Bartalis János, * 1893, erdélyi költő. 
Bartalus István (1821—1899), zongoravirtuóz, 

zenetanár és zeneiró. Nyolc kötetnyi népdalt 
gyűjtött és adott ki. 

Bartel, Kazimir, * 1882, lengyel politikus, 
lembergi műegyetemi tanár, 1919—20. vasúti 
miniszter; 1926,̂  _ 1928—9., majd 1929. dec 
22. óta újból miniszterelnök. B. Pilsudski híve. 

Bartels, Adolf, * 1862, német iró és kritikus. 
Regényeiben a történelmi és a tájleiró elem ke
veredik. 

Bártia, város Sáros vm., 6578 1., hires múze
ummal (régi városháza). B. gyógyfürdő, va-

Bártfa : a városháza 

sas és szénsavas vízzel, Trianon óta Cseh
szlovákiáé Bardyov néven. 

Bartha 1. Gábor, sebész, bp.-i egyet. m. 
tan. — ?.. Miklós (1848—1905), iró és újságíró, 
1873 óta függetlenségi képv. A Magyarország c. 
napilap vezércikkírója. Müvei: Hangulatok, Ka
zár földön stb. Szobra a bpesti Városligetben. 

Barthélémy Saint-Hilalre, Jules (1805—1895), 
francia tudós és politikus, 1880—81. külügy
min., főként a görög és indiai irodalommal 
fogl. 

Bartholdi, Fr. August, (1834—1904) francia 
szobrász, legismertebb müve a newyorki ki
kötő óriási ércszobra, a Szabadság. 

Bartholomé, Albert (1848-1928), francia 
szobrász, legismertebb müve a Monument aus 
morts, a párizsi Père Lâchais« temetőben, 

Bartho» t. Andor * 1865, ny. államtitk., kép
viselő. A műegyetemen a vasúti jog magán-
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tanára. Több szakkönyvet és regényt irt. — 
2. Tivadar, * 1871, ny. h. államtitkár, iró, 
felsőházi póttag. 

Barthou, Jean Louis, * 1862., francia ál
lamférfi és iró, 1913. min. elnök, 1921. had-

• ügy-, majd igazságügyminiszter β 1922—26. a 
jóvátételi bizottság elnöke és ismételten igaz
ságügymin. Müvei: Mirabeau; Lamartine stb. 

Bartók 1. Béla, * 1ÍS81, zeneszerző és zene-
folklorista, a Zeneművészeti Főiskolán a zon
gorafőtanszak tanára. Szerzeményei: A kék
szakállú herceg vára c. opera, A fából fa
ragott királyfi c. táncjáték, A csodálatos man
darin c. némajáték, rapszódia zenekarra és 
zongorára, zenekart- és zongoradarabok, elé
giák, burleszkek, siratóénekek, népdalátirások, 
5 dal Ady Endre verseire, magyar és szlovák 
népdalkórusok. A zenefolklore körébe vágó 
munkái: A magyar népdal; Volksmusik der 
Rumänen von Maramures. — 2. György, * 
1882, filozófiai iró, a szegedi egyet, a filo
zófia ny. r. tanára, Windelband, Lask és 
Böhm tanítványa s főleg ez utóbbi volt rá 
nagy befolyással. Irt értékelméleti és ethikai 
tanulmányokat és egy Kantról szóló könyvet. 
— 3. Lajos (1S51-—1902), költő. Müvei lirai 
költemények (Kárpáti emlékek. Téli regék, 
Hattyúdalok stb.), vígjátékok (A legszebb), 
történeti drámák (Thurán Anna, Erzsébet ki
rályné stb.). — 4. Tibor, * 1901, sport-
hirlapiró. 

Bartóky József (1865-1928), nyűg. földmüv. ál
lamtitkár. Közigazgatási iró és novellista (Ma
gyar fabulák; Szivárvány; Piros rózsák stb.) 

Bartolommeo, Fra (tulajdonképpen Baccio 
della Porta), (1472—1517) firenzei szerzetes és 
festő. 

Bartonlek, 1. Emma, * 1894, történész, a 
M. Nemz. Muz. könyvtári tisztv. — 2. Géza, 
(1854—1930), fizikus, a bp.-i Eötvös-koll. igaz
gatója. 

Bartos 1. Gyuta, * 1872, színész, a Nemzeti 
Színház tagja. — 2. János, * 1885, a ker. 
szoc. párt titkára s a szlovák Krestán szerk., 

. többizben volt és most is országgy. képv. 
Bartsch, 1. Adam (1757—1821), bécsi réz

metsző, igen fontos 21 kötetes Peintre-gra
veur c. lexikális raüve. — 2. Rudolf Hans, * 
1873., osztrák regényíró, regényeinek szintére 
kül. Stájerország. 

Bartucz Lajos, * 1885., antropológus, egyet. 
m. tanár. Sok ásatást vezetett. Számos szakmüve 
jelent meg. 

Bartzafalvi Szabó Dávid (1782—1875), iró és 
nyelvújító. Újításai gyakran merészek vo'tak, 
mégis sok szava máig is megmaradt. 

Baruch, Jeremiás próféta tanítványa, könyve 
apokrif. 

Barzilai, Salvatore, * 1860, trieszti olasz 
pol. és publ., az irredenta mozgalom vezére, 
1915—19 a háborús kormány tagja. 

Barzini, Luigi, * 1880, olasz hírlapíró, az 
orosz-japán háborúról irt tudósításai tették hí
ressé. A világháború óta Amerikában olasz lapot 
szerkeszt. (II Corriere d'America). Müve: Pe
kingtől Párizsig automobilon. 
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Bárzsíng, vastag, izmosfalu cső a száj es 
gyomor közőttj a táplálék a rryelésnél a B.-on 
át Jut a gyomorba. Embernél kb. 25 cm. 
hosszú. 

Basa, a török pasa (I. o.) megmagyarositása. 
Basal kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 191 

1., ut. Szigetvár, up. Somogyapáti. 
Basch 1. Árpád, * 1873, festő, grafikus és 

iparművész, angol és francia lapokba dol
gozott. Legnagyobb festménye a háború alatt 
készült triptichonja: A Kárpátok védői. 1925. 
gyűjt, kiállítása volt a Nemz. Szalonban. — 
2. Gyula (1851—1928), építész és festőművész. 
Pályája elején építészettel, a nyolcvanas évek
től csak festészettel foglalkozott. — 3. Imre, 
* 1863., bp.-i közkórházi főorvos, főként der-
matológiával fogl. — 4. Victor, * 1863, Bu
dapesten, Párizsban nevelkedett, a Sorbonne-on 
a művészettörténet tanára, pacifista, az emberi 
jogok ligájának alelnöke. 

Baseball (ang.), É.-Amerika nemzeti labda
játéka. 

Basedow-kôr, a pajzsmirigy elválasztási za
varai folytán keletkező betegség. Tünetei gyors 
érverés, izgatottság, a szemek kidüllednek stb. 

Basel, svájci város a Rajna mellett, 140.000 
1. Egyeteme 1460-ból való, múzeuma, ipara 
és kereskedelme is nevezetes. B.-Stadt külön 
félkantont alakit. B.-Land félkanton, 427 kmJ, 
82.000 1. 

Basi-bozuk, török szabadcsapatok, amelyek 
csekély katonai értékükről és nagy pusztítá
saikról váltak ismertekké. 

Basilfdes Mária, * 1888., mezzoszoprán éne
kesnő, az Operaház tagja. 

Basilius Magnus (Nagy Szt. Vazul), 329— 
379), kappadóciai érsek, egyházatya, a keleti 
szerzetesség megalapítója. 

Baskircsev, Maria (i860—1884), orosz fes-
tőnő, halála után megj. naplója (magy. is) 
és levelei nagy feltűnést keltettek. 

Baskírok, török néptörzs az Ural és a 
Bjelaja folyók vidékén. Számuk kb'. 1,800.000, 
akik 1922 óta a Bask'r szovjetk8zta*rsa?ágban 
élnek (155.000 km 2 , 2,741.000 1.). 

Β ask 6 kisk., Abauj-Torna vm., abaujszántói 
j . , 621 1., ut. Erdőbénye, up. Boldogkőváralja. 

Baslik (török) a. m. föveg, csuklya, a há
borúban hileg elleni védelmül használták. 

Basó Mátyás, 16. sz.-beli rablólovag, tet
teit Tinódi énekelte meg. 

Basrelief 1. Relief. 
Bassermann, Albert, * 1867, nevezetes ne

met színész. 
Bassin (franc.) a. m. medence, rendszerint 

vaslemezből, téglafa'ból, betonból v. vasbe
tonból. 

Basszora 1. Baszra. 
Basszus (ol. : basso, a. m. mély), zenemű-· 

vek legmélyebb szólama, amelyen az akkord 
épül. Férfihangban a legmélyebb, F-től f'-ig 
terjed. 

Basta (ol.) a. m. eiégt 
Básta György (ι«ο—1607), Rudolf király 

olasz hadvezére, akit 6 küldött Erdélybe. 
Ezt Mihály vajdával együtt kormányozta, majd 
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1601. Mihályt megöletvén, egyedül. Kegyet
lensége miatt több lázadás volt ellene, míg 
v'gül Bocskay Istvánnak sikerült őt 1604. ki
szorítania. 

Bastian, Adolf (1826—1905), német utazó és 
ciiíografus. 

Bastiat, Frédéric (1801—50), francia közgaz
dasági iró, a szabad kereskedelem egyik 
leglelkesebb harcosa. 

Bastien-Lepage, Jules (1848—1884), francia 
festő, plein-air újdonságával döntően hatott a 
modern festészet alakulására. 

Bastille, államfogház volt Párizsban, 1370—83. 
épült, 1789 jul. 14., a franc, forradalom ki-
iüresekor leromboltak. Ennek évfordulója nem
zeti ünnep. A B. helyén 1840. művészi osz
lopot emeltek. 

Bástya, a várfal kiszögellő része. 
Basuto, 1. délafrikai ország angol fenható-

ság alatt, 30.000 km2, 500.000 1. — 2. A be-
• suanokhoz tartozó néptörzs neve. 

Baszkok, ismeretlen eredetű nép a Ny.-i 
i ireneusokban, Spanyol- és Franciaország ha
lárán, kb. s/í millió. Nyelvük az egyetlen 
6 ő Ny,-európai nem indogermán nyelv. 

Baszra vagy Basszora, város Irakban, a 
Sat-el-Arab folyó mellett, 50.000 1. 

Basztard (franc), a. m. korcs, törvénytelen 
gyermek; a biológiában két különböző faj ke
reszteződéséből származó egyén, pl. a ló és 
szamár B.-ja az öszvér. Bkoknak nevezik 
az emberfajták kereszteződéseit is, pl. a fehér 
és néger B.-ja a mulatt, fehér és indián 
B.-ja a mesztic. 

Bata, Tomas, * 1876, cseh cipőgyáros, 
zlini gyárában 12.000 munkás naponta 75.000 
[<ár < ipöt állit elő. 

Báta nagyk., Tolna vm., központi j . , 3738 
1., vasút, távíró, posta. 

Bátaapáti nagyk,, Tolna vm., völgységi j . , 
π08 1, ut. Mórágy, posta. 

Bataille, Henry (1872—1922), francia költő 
és drámaíró, darabjaiból Bp.-en előadták: A 
balga szűz, A botrány stb. 

Bataillon (franc), a. m. zászlóalj. 
Báíaszék nagyk., Tolna vm., 7500 I., vasúti 

csomópont. 
Batáta, Közép-Amerikából származó növény, 

gumója értékes táplálék. 
Batavia, 1. a Rajna torkolatvidékének, a 

germán batáv törzs hazájának régi neve. — 
2. Holland-India fővárosa és legnagyobb ki
kötője Jáva-sziget É-i partján, 254.000 1. 
Ipara és kereskedelme jelentős. 

Bálé kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 631 
!., vasnt, távíró, posta, telefon. 

Bath, város DNy.-Angliában, papírgyár, 
gyógyfürdő, 69.000 1. 

Báthory 1. Boldizsár (1532—1595), orsz. fő
kapitány, _B. Zsigmond ellenfele, miért is. ez 
utóbbi kivégeztette. — 2. Endre, (1566— 
1599), bíboros, erdélyi fejedelem. Uralkodásá
nak első évében Mihály vajda legyőzte 
és megölette. — 3. Erzsébet (1560—1614), Ná-
dasdy Ferenc főisp. felesége, akiről az a hagyo
mány, hogy szépsége megőrzésére wegölt fu

tai leányok vérében fürdött. Pőrének iratai 
szerint szadista hajlamból fiatal leányokat kí
noztatott és ebben gyönyörködött. Saját vá
rában töltendő életfogytiglani fogságra Ítélték 
és őrültként halt meg. — 4. Gábor (1589— 
1613), B. István király unokaöccse, akit 1608. 
választottak erdélyi fejedelemmé, azonban le
dér életmódja miatt elűzték és végül meg
gyilkolták. — 5. István (1533—86), 1571 óta 
erdélyi fejedelem és 1575 óta lengyel király. 
Sikeresen harcolt az oroszok ellen. — 6. 
István, 1519. nádor lett, sikkasztás miatt el
mozdították 1525., de már a következő év
ben visszanyerte azt. 1530. halt meg. — 7. 
Kristóf, (1530—1581), 1576 óta erdélyi fe
jedelem volt. — 8. Zsigmond (1572—1613), 
Kristóf fia, erdélyi fejedelem 1581 óta, Ru
dolffal szövetkezve, Szinán nagyvezért Gyur-
gyevónál 1595. megverte. 1599. elhagyta Er
délyt, Csehországba vonult vissza és ott is 
halt meg. 

Bath-rend, angol lovagrend, amelyet 1399 
I.V. Henrik alapított. 

Bathseba, l_Trias, majd ennek eleste után 
Dávid király felesége, Salamon király anyja. 

Báthy László, * 1861, prépostkanonok, felső
házi tag. 

Bathybius. Egy kábellerakó hajó az óceái 
fenekéről kocsonyás-nyálkás anyagot hozott 
felszínre, Huxley 1857. ebben vélte megta
lálni az ősprotoplazmát, de később kimutatták, 
hogy a tenger vizéből kicsapódott szénsa 
vas mész. 

Batikolás, Jávából eredő kelmeszinezés, amely
nél a szinezetlenül hagyandó részeket viasz-
ízal fedik be. 

Batiszt (B.-gyolcs), eürü szövetű pamut- v. 
lenvászon, a közönséges vászonnál finomabb 
fonalakból. 

Batítz Gyula, * 1878, a II. nemzetgyűlésen 
a bp. I. vál.-ker. szocialista képviselője. 

Bátky Zsigmond, * 1874, földrajzi iró, a 
Nemz. Muz. néprajzi osztályának igazgatója. 
Megírta Magyarország néprajzát. 

Bátmonostor nagyk., Bács-Bodrog vm., bajai 
j . , 2377 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Bátor kisk., Heves vm., pétervásári j . , 82c 
1., ut. Eger, pojta. 

Batrachomyomachia (gör.) a. m. Békaegér
harc, Ilomcrosnak tulajdonított vig eposz, aa 
Ilias paródiája. 

Batsányi János (1763—1845), költő és esz 
tétikus. A Martinovics-pörben őt is elítél
ték. 1809. része volt Napóleon proklamáció-
jának fordításában, ezért menekülnie kellett 
1814.-ig Párizsban élt, onna.i az osztrák se 
reggel hazahozták s Linzben internálták. Fc 
lesége Baumberg Gabriella bécsi költőnő. 

Battenberg Sándor (1857—93), 1879. bolgái 
fejedelemmé választották, a szerbeket 1885 
Szlivnicánál legyőzte. 1886. lemondott, a; 
az osztrák hadseregbe lépett és mint grác 
dandárpaTancsnok halt meg. 

Battéria (franc.) 2. m. üteg; galvánelem ν 
akkumulátor-telep. 

Batthyány 1. Elemér gróf, * 1847» a Lo 
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varegylet elnöke, felsőházi tag. — 2. Eivii» 
ffróf, * 1877, ideális anarchista iró, Angliád 
ban él. - 3. Gyula gróf, * 1888, festőmik 
vész'és grafikus. — 4. Lajos gróf (1806-4¾ 
okt. 6.), az első magyar miniszterelnök. 4 
szabadságharc előtt az ellenzék vezére volt a 

.főrendiházban, előbb Széchenyi, utóbb Kos
suth buzgó hive lett. 1848. ö alakította mejj 
az első felelős magyar minisztériumot. Alkot
mányos és dinasztiahü politikát folytatott le
mondásáig (1848 szept, 11.). A szabadságharc 
leveretése után az osztr. hadbíróság főbe-
lövette. — 5. Lajos gróf, * i860, felsőházi 

. tag. — 6- László gróf, * 1870, orvosi 
oklevelet szerzett és Köpcsényben modern be
rendezésű, ingyenes kórházat alapított. — 7, 
Tivadar gróf, * 1859., 1892 óta képviselő, 
eleinte szabadelvüpárti, 1905 óta a független
ségi párt tagja. Az októberi forradalomban 
a Károlyi-kormány belügyminisztere. A pro-
letárdiktatura alatt Bécsben résztvett az el
lenforradalmi szervezkedésben, azóta a füg
getlenségi és 48-as párt elnöke. — 8. Zsig-

.monrf grü'f, * ié^o", íeísdíiází tag. 
Batthyám-kódex, prot. egyházi énekgyüjte-. 

meny a XVT. sz. közepéről. A gyulafehér
vári Batthyáneumban fedezték föl. 

Batthyány-Straítmann László herceg, * 1870, 
felsőházi tag. 

Battonya nagyk., Csanád vármegyében, 
a B.-i járás székhelye, 13.632 1., vasút, posta, 
táviró, telefon. 

Batfuta (ol.), i. zenei műszó: taktusütés; \ 
B. a. m. taktusban. 2. Vívásban a. m. csel-, 
ütés. 

Batu, mongol kán, Dzsingisz kán unokájaj 
aki a muhi csatában legyőzte és utána el-
puszti'.otta Magyarországot. Oktai nagykán ha
lálának hírére tért haza, ahol 1256. halt meg, 

Batum, az Adsaria autonom terület fővá
rosa, kikötő a Fekete-tenger K-i sarkában, 
45.000 I. Baku naftaforrásaival csővezeték 
köti össze. 

Bátya nagyk., Pest vm,, kalocsai j . , 3659 1., 
ut. Kalocsa, posta. 

Batyk kisk., Zala vm., zalaszentgróti j . , 1007 
1., ut. és up. Zalabér. 

Batzen, régi délnémet és svájci ezüstpénz, 
20—25 fillér. 

Baucis 1. Philemon. 
Baudelaire, Charles (1821—1867), a modern, 

európai líra megindítója. Egyetlen verskötete: 
Les Fleurs du Mal. Irt még prózai költe
ményeket, esztétikai tanulmányokat stb. 

Bauer, 1. Bruno (1809—1882), radikális prot, 
teológus. — 2. Gustav, * 1870, nemet 
szocialista politikus, 1918. munkaügyi minisz
ter, 1919—20. kancellár, 1921—2. pénzügymi
niszter és helyettes kancellár, 1925. a Bar-
mat-ügy miatt kizárták a pártból, de későbh 
rehabilitálták. — 3. Lajos, * iB68, gyermek
orvos, bp.-i egyet m. tanár. — 4. Max, * 
1869, Bemet tüzérezredes, 1920. a. Kapp-puccs 
részese, ezért külföldre menekült, de azóta 
amnesztiát kapott és hazatért. — .5. Mihály, 
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* 1874, matematikus, a bp.-i müegyet. c. rk. 
tanára. Algebrával és számelmélettel fogl. — 
— 6. Otto, * 1882, osztrák szocialista pol., 
az első köztársasági kormány külügyminisz
tere. Nevezetesebb müvei az osztrák forrada
lomról, a nemzetiségi és az agrárkérdésről. 

Bauhaus, 1926 óta Hochschule für Bau und 
Gestaltung, Dessauban, művészeti és építészeti 
főiskola a legújabb törekvések szellemében. 
Igazgatója 1928-ig Gropius, azóta H. Meyer. 

Baumann, Emile, * 1868, katolikus irányú 
francia regényíró. 

Baumbach, Rudolf (1841—1905), német költő. 
Baumé, Antoine (1728—1804), francia ve

gyész, ismert a róla elnevezett sűrűségmérőről. 
Baumé-fokok, folyadékok sűrűségét jelölő 

fok-skála. 
Baumgarten 1. Ferenc (1880—1927), ma

gyar és német iró, kiválóbb tanulmányai: a 
C. F. Meyer német Íróról és Reinhardt klasz-
szikus szindarabelőadásáról szóló; hátrahagyott 
vagyonából lett a magyar irodalmat előmozdító 
6. a/apítvány (L a.). — 1. Izidor (16SO—1914), 
kiváló kriminalista. — 3. Károly (1853—1913), 
hiteljogász, ítélőtáblai tanácselnök volt. — 4. 
Nándor, * 1875, ügyvéd, a Jogállam c. fo
lyóirat szerkesztője, nyűg. közigazgatási bíró, 
a keresk. és váltójog bp.-i egyet. rk. tanára. 

Baumgarten-alapitvány, Baumgarten Ferenc 
(1. 0.) végrendeletileg értékes pesti házából 
létesített alapot, amelyből évente 8—10 ma
gyar irót támogatnak. 

Baumgartner, Alexander (1841—1910), kat. 
iró, jezsuita. Főműve: Geschichte der Welt
literatur. 

Baumhorn Lipót, * 1862, építész, főleg sok 
zsidó templomot épített. 

Baur, Férd. Christian (1792—1860), prot. 
teológus, a tübingeni iskola alapitója, amely 
szerint a kereszténységet Krisztus alapította, 
de Pál tette egyetemes vallássá, az Újtesta
mentum pedig a Pál és Péter iránya sze
rint egymástól különböző propagandairatok 
gyűjteménye. 

Bauxit, alumíniumot tartalmazó ásvány. Fő-
lelőhelyei: Franciaorsz., Krajna, Kanada. Λ 
magyarországi B.-ot külföldön dolgozzák fel. 

Bax, Arnold, * 1883, angol zeneszerző, ze
nekari müveket irt. 

Bay-rum, alkoholos hajmosószer. 
Bayard, Pierre du Terrail (1476—1524), fran

cia hadvezér, a »félelem és gáncs nélküli lo
vag«, aki az V. Károly elleni hadjáratokban 
tüntette ki magát. 

Bayer József (1851—1919), tanár, drámatör
téneti író. Főművei: A nemzeti játékszín 
története és A magyar drámairodalom tör
ténete. 

Bayle, Pierre (1647—1706), francia szkep
tikus filozófus. Főműve: Dictionnaire histo
rique et critique. 

Bayonne, fran:ia atlanti-óceáni kikötőváros, a 
spanyol határ mellett, 28.000 1. 

Bayreuth, bajor város a Vörös Majna mel
lett 35.000 L, Wagner ünnepi színház. 
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Bayros, Franz, marquis (1866—1923), német 
festő és erotikus grafikus. 

Báza kisk., Zala vm., letenyei ]., 252 1., 
ut. Letenye, up. Borsfa. 

Bazaine, François Achille (1811—88), fran
cia tábornagy, kitűnt a krimi háborúban és 
Mexikóban a francia haderő parancsnoka volt. 
A német-francia háborúban több véres csata 
után Metz várába szorult, amelyet föladott. 
Ezért a haditörvényszék halálra ítélte, de ezt 
fogságra változtatták. Fogságából Spanyolor
szágba szökött és ott halt meg. 

Bazalt, vulkánikus eredetű, feketeszinü, ösz-
szetett kristályos kőzet; keménysége miatt 
uccaburkolásra használják. 

Bazár (perzsa) a. m. vásár, vásártér; nyu
gaton: áruház, ház amelyben sok üzlet van, 
árueladás jótékonycélra (jótékonysági B.). Ke
leten széies uccát vagy teret jelent, ahol üz
leti élet folyik. Nyugaton B. átjáró udvarral 
biró ház, amelynek udvarában üzletek vannak. 

Bazilika, hosszúkás, négyszögű csarnoképü
let, amely vásárcsarnokul és törvényszékül 
szolgált az antik római városokban. Az éledó 
kereszténység a B.-t némi változtatással fel
használta templomul. 

Baziliszkusz, mesebeli mérges kigyó, amely 
puszta nézésével képes gyilkolni. Érre való 
emlékezéssel neveztek el egyes afrikai gyík-
fajokat B.-oknak. 

Bazin, René, * 1853, francia író, szigorú 
erkölcsi fölfogásu paraszt- és családi regénye
ket irt. 

Bázis (gör.) a. m. alapzat, oszlop talap
zata; háromszög alapvonala; kémiában 1. Bá
zisok. 

Bázisok (lúgok), mindazok a vegyületek, 
amelyek savakkal sókat képeznek. 

Bazita kisk., Zala vm., zalaegerszegi ]., 
398 1., ut. és up. Zalaegerszeg. 

Bazsi kisk., Zala vm., sümegi j . , 931 1., 
ut. és up. Sümeg. 

Beaconsfield lord, Benjamin Disraeli (1804— 
8i), konzervatív angol államférfi és iró. Zsi
dónak született, de fiatalon lett anglikán. Há
romszor volt miniszterelnök, imperialista kül
politikát folytatott, a tömegek konzervativiz
musában hitt és ezért kiterjesztette a polit, 
jogokat. 

Beardsfey, Aubrey Vincent (1872—1898), ki
váló angol grafikus. 

Béarn, régi hercegség Délfranciaországban, 
)6?o. olvadt Franciaországba. 

Beáta (lat.) a. m. boldog. 
Beatifikácló (lat.) a. m. boldoggáavatás, a 

szenttéavatás megelőzője. 
Beati possidentes (lat.) a. m. a boldog bir

tokosok. 
Beatrice, egyébként ismeretlen nevű nő, 

akit Dante szeretett és megénekelt. 
Beatrix (1457— *5°8), Mátyás király máso

dik felesége, I. Ferdinánd nápolyi király 
leánya, 1746. ment férjhez. Minthogy Mátyás 
halála után Ulászló nem vette el, Nápolyba 
tért vissza és ott halt m&g. 

Beatty, David Charles, * 1871, angol ten
gernagy, 1916. a skagerraki csatában a cir
káló hajóraj parancsnoka, 1919-ig a flotta fő
parancsnoka, azóta az admiralitás első lordja. 

Beatus lile (lat.) a. rn. boldog az (idézet 
Horatiusból). 

Beaufort-skála, a hajózásnál a szélerősség 
mérésére szolgáló skála. 

Beauharnais, 1. Alexandre de (1760—94), 
francia tábornok, feleségül vette Josephine 
(1. ο.) Tascher de la Pagerie-t, Napoleon 
későbbi feleségét. A forradalomban 1792. tá
bornok lett és a vérpadon halt meg. — 2. 
Eugène de B. (1781—1824), az előbbi fia, 
Napóleon mostohafia, Itália királya és Napó
leon egyik leghűbb embere volt. Több ütkö
zetben kitüntette magát, egyebek közt a győri 
ütközetben. 

Beaumarchais, Pierre Auguste (1732—1799), 
francia iró. Főműve az arisztokráciát gúnyoló 
két vígjátéka: a Sevillai borbély és Figaro 
házassága. 

Beauté (franc.) a. m. szépség. 
Beaverbrook, Lord (William Maxwell Aitken), 

* 1879, angol politikus, több angol napilap 
tulajdonosa, nagy része volt Asquith buká
sában és Lloyd George kormányrajutásában 
(1916). Müvei közül nagy feltűnést keltet
tek : Politicians and the Press és Politicians and 
the War (1928). 

Béb kisk., Veszprém vm., pápai j . , 475 1., 
ut. Ugod, up. Csót. 

Bebalzeamozá , a hul'a lágyrészeinek át-
* i.aiása rot.iadást gátló anya^o.ciíal. Ma ugy 

végzik, hogy a verőerekbe szublimátoldatot 
»agy arzén-karból-glicerin keveréket stb. fecs
kendeznek be. 

Bebel, August Ferdinand (5840—1913), szo 
cialista politikus. Esztergályos volt, 1871. óta 
a birodalmi gyűlés tagja haláláig. Munkái : 
Die Frau und der Socializmus (magy. is), 
emlékiratai: Aus meinem Leben (magy. is), 
stb. 

Bebest István, * 1884, tanár, nyelvész és 
szépirodalmi iró. 

Béc kisk., Zala vm., letenyei j . , 640 1. 
ut. és up. Letenye. 

Beccaria, Cesare, marchese (1735—'794)) olasz 
büntetőjogi iró. Főműve: A bűncselekmények
ről és büntetésekről (magy. is). 

Beceía kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 
254 1., ut. Szigetvár, up. Nagypeterd. 

Becher, R. Johannes, * 1891, német lírikus, 
a radikális politika és pacifizmus költője. 

Bechstein, Kari (1826—1900), világhírű ber
lini zongoragyáros. 

Becikkelyezés, közjogunk szerint a végrehajtó 
hátaim által tett intézkedésnek tudomásulvevő 
törvénybeiktatása (igy pl. külállammal v. ma
gánosokkal kötött szerződés jóváhagyása) v. 
oly törvény hozatala, amely történelmi ese
mény v. egyéniség emlékét örökíti meg. 

Beck 1. Lajos (madarasi), * 1874, regénye
ket és birtokpolitikai tanulmányokat irt, 1905. 
függ. képv., 1917. igazságügyi államtitkár, 
1918. a Károlyi-kormány »latt az Osztrák-Ma-
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gyar tank kormánybiztosa, 1922. nemzetgy. 
kepvise-ő pártonkívüli programmal. — 2. Max 
Wladim'r, báró, * 1854, 1906—8. osztrák 
miniszteíelnök. 191 S- az osztr. áll. főszám
vevőszék elnöke. — 3. Ödön Fülöp, * 1873, 
szobrász, érem- és plakettmüvész. — Korán 
elhunyt öccse, 4. Fémes-B. Vilmos (1885^-
1918), szintén az érem és plakett terén 
működött — 5. Soma, * 1872, orvos, pécsi 
egyet, tanár, bőr- és nemíbetegségekkel fogl. 
— 6. Vilmos (1868—1925), operaénekes, 1892— 
1903. a bp.-i Operaház baritonistája. Megh. 
Amerikában. 

Becker, 1. Fülöp Ágost, * 1862, nyelvész, 
a bp.-i egyet, a fr. filológia tanára volt, 
most a lipcsei egyetemen ad elő. — 2. 
Johannes, * 1891, forradalmi irányú német 
költő. — 3. Karl Heinrich, * 18,6, orien
talista, 1921—30. porosz közoktatásügyminisz
ter. — 4. Nikolaus (1809—45), német költő, 
a franciaellenes Rheinlied (Sie sollen ihn 
nicht haben) szerzője. 

Becket, Thomas (1118—1170), canterbury-i 
érsek, az egyház védelmében összeütközésbe 
került II. Henrik angol királlyal, akinek 
hivei B.-t meggyilkolták, 1172. szentté avatták. 

Beckmann, Max, * 1882, posztimpresszio
nista német festő és rézkarcoló. 

Beckmesser, Sixtus, nürnbergi mesterdalnok, 
R. Wagner Meistersinger-jében a filiszterség 
megtestesülése. 

Becque, Henry (1837—1899), fr. naturalista 
drámaíró. 

Bécquer, Gustavo Adolf ο (1836—1870), spa
nyol lírikus költő. 

Becquerel, Henry (1852—1908), francia fi
zikus, felfedezte (i8ç6) az urán-sókon mu
tatkozó sugárzást, az u. n. B.-sugarakat. 1903. 
Nobel-dij. 

Bécs (Wien), 1918-ig az osztrák császárság, 
azóta az Osztrák Köztársaság fővárosa. 1,866.000 
I. B. földrajzi helyzete igen kedvező. Egye
teme világhírű. Sokoldalú iparát a sziléziai 
szénvidék elszakítása válságba sodorta, de 
kereskedelme a politikai összeomlás után is 
megtartotta a régi helyzetét. Világhírű gót 
székesegyházzal (Szent István templom mesz-
sze kimagasló tornyával), a parlament palo
tájával és a Hofburg nevű császári palotá
val. Világhírű a Kunsthistorisches és Natur-
historisches Hofmuseum, a Liechtenstein Galerie 
nevű képtára. Európa egy nagyvárosának sincs 
annyi nyilvános parkja, mint Bécsnek. A ró
mai időkben B. Vindobona volt, 1529. és 
1683. a törökök ostromolták, 1814. B.-i kon
gresszus (1. o.). 1873. világkiállítás. 

Becsehely kisk., Zala vm., letenyei j . , 1402 
1., ut. Letenye, posta. 

Becsey Antal, * 1871, mérnök. Városesator-
názások. Közgazdasági és várospol. cikkek. 

Bécsi béke, 1606. Bocskay kötötte Rudolf 
császárral. A B. biztosította az alkotmányos 
kormányzást, a protestánsok vallásszabadságát 
és Erdély különállását. 

Bécsi képes krónika (vagy szerzőjéről Márk 
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Bécs: Szt. István templom 

krónikája), 1358-ból való munka a magyarok 
történetéről Károly Róbert koráig. 

Bécsi kongresszus (1814 okt. 1.—1815 jun. 
15.), amikor Napóleon legyőzetése után az 
európai hatalmak igyekeztek helyreállítani a 
régi rendet. A B. egyik következménye volt 
a szent szövetség. 

Bécsi légió, mintegy 100 bécsi egyetemi 
polgárból alakult csapat, amely az 1848 okt.-i 
bécsi forradalom leveretése után Bem erdé
lyi seregébe volt beosztva. 

Bécsi Magyar Újság, a bécsi magyar 
emigránsok lapja, 1920—23. 

Bécsi porcellán. A bécsi p.-gyár 1718—1864. 
állott fenn. Eleinte rokokó, később XVI. Lajos 
stílusú porcellánokat gyártott, a 18. sz. vége
felé a sevres-i gyár hatása érezhető. 

Becske kisk., Nógrád vm», sziráki j . , 1001 1., 
vasút, távíró, posta. 

Becskeháza kisk., Abauj-Torna vm., bódva 
szilasi j . , 211 1., ut. Tornanádaska, up. Hid-
végardó. 

Becslés, valamely dolog, jog v. munka 
pénzbeli értékének megállapítása. Bírói végre
hajtási eljárásban az ingók B.-ét a végre
hajtó v. a becsüs végzi, ingatlanok árverése 
esetében a B. helyett a kikiáltási árat az 
adó alapján állapítják meg. 

Becsuanák, délafrikai bantu-négertörzs. 
Bécsújhely (Wienerneustadt) gyárváros Alsó-

Ausztriában, 37.000 1. 1671. itt fejeeték le 
Zrinyi Pétert és társait. 1701. itt volt fogság
ban II. Rákóczi Ferenc. Katonai akadémia. 

Becsületbíróság, az a társadalmi utón ösz-
szeiilő tanács, amely eldönti, hogy az u. n. 
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lovagias szabályok szerint az adott esetben 
párbajnak helye van-e vagy nincs. 

Becsületrend, 1804. alakult francia érdemrend 
katonai és polgári érdemek jutalmazásául. Több 
mint 30.000 tagja van. 

Becsületsértés vétségét követi el, aki más 
ellen becstelenitő, lealacsonyító v. megszé
gyenítő kifejezést használ v. pedig oly cselek
ményt követ el. 

Becsüs, a becslést hivatásszerűen v. az adott 
esetben nyert megbízás alapján végző egyén. 

Beczássy Judit, * 1888, irónő. Az Athenaeum 
1920-as regénypályázatán tűnt fel Mari néni 
c. munkájával. Regényei; Tóth Eszter élete 
és halála; A medve. 

Beda, mellékneve Venerabilis (672—735), an
gol szerzetes és történetíró. 

Bede Job (1869—1919), hírlapíró és el
beszélő, fővárosi lapoknál dolgozott. 

Bedeg kisk., Tolna vm„ tamási j . , n$o 1., 
ut. Tab, posta. 

Bedford, angol város az Ouse mellett, 
40.000 1, 

Bedlam, londoni elmegyógyintézet, a 16. 
sz. alapi'.ották. 

Bednar János, * 1886, magyar festő. 
Bedő nagyk., Bihar vm„ biharkeresztesi j . , 

621 I., telefon, posta. 
Bed5 1. Albert (1839—1918), földmivelés-

ügyi államtitkár, 30 éven vezette a magyar 
erdészet ügyeit. Számos erdészeti szakmunkát 
irt.— 2. Béla (káinoki), * 1874., Szahara-utazó, 
iró, az Uránia Színház volt igazgatója. — 3. 
Sándor (káinoki), * 1877, ügyvéd. 

Beduinok, nomád arabok Arábiában, Szí
riában és É-Afrikában. 

Bédy-Schwimmer, 1. Schwimmer. 
Beecher-Stowe, Harriet (1812—1896), ame

rikai írónő, a rabszolgaság eltörlését nagy 
hatással sürgető Tamás bátya kunyhója c. 
regény szerzője. 

Beef (ang.) a. m. marha, marhahús. B,-
steak a. m. sült marhaszelet. 

Beer Károly Richárd, * 1892, festőművész. 
Beerbohm, Max, * 1872, angol regény

es drámaíró és rajzoló. 
Beer-Hofmann, Richard, * i866, osztrák iró, 

novellái és drámái vannak. 
Beethoven, Ludwig van (Bonn, 1770 XII. 

16.—1827 III. 26. Bécs), flamand eredetű 
német zeneköltő. Erős zenei nevelést kapott. 
Fiatalon zongoravirtuóz, 13 éves korában ud
vari másodorgonás, 1787. Mozartnál tanul, 
1792. Bécsben telepszik le, 1795. lép föl elő
ször saját zongoraszerzeményeivel, 1800. kezdő
dik süketségére vezető fülbaja. Ettől kezdve 
csak mint komponista működik. Művészete 
Mozartból és Haydnból indult ki és azokét 
fejlesztette uj formákba és rendkívül gazdagsá
gúvá. 138 alkotása maradt fönn: 9 szimfónia, 
közel ^ezáz kamarazene és koncertmü, számos 
zenekari és kóruskompozició, két mise (Missa 
solemnis és C-dur), egy oratórium (Christus 
am ölberge), többször átdolgozott operája a 
Fidelio s egy csomó dal, amelyek közül 

legfontosabbak a »Geistliche Lieder« és az »An 
die Geliebte« ciklusok. »István királyi-nyitá
nyát a pesti német színház avatására irta 1812-
ben, 1800. Pesten hangversenyezett. 

Bég v. bej, magasabb török hivatalnok cime. 
Begas, Reinhold (1831—1911), német szobrász, 

aki festői realizmussal telt szobrok nagy sorá
val szaporította a német plasztikát. A bp.-i 
közvágóhíd plasztikai díszeit is δ mintázta. 

Begonia, nagylevelü, ezüstösen tarkázott 
szép dísznövény. 

Behaghel, Otto, * 1654, kiváló német nyel
vész. 

Behemót, a bibliában (Hiób, 40.) víziló, ma: 
nagy, idomtalan. 

Behne, Adolf, * 1885, német művészeti iró. 
Behrens, Peter, * 1868, kiváló német épí

tész és iparművész. 
Behring, 1. Bering. 
Behring, Emil (1854—1917), német orvos, a 

szérumterápia felfedezője, a diftéria-szérum 
és tetanus-antitoxin előállítója. 1901, Nobel -
dij. 

Behounek, Frantisek, * 1898, cseh termé
szettudós, rádiumkutatással fogl. és résztvett 
az Amundsen-Nobile-féle északsarki expedí
cióban. 

Vízi béka 

Bej v. bég, magasabb török hivatali cim. 
Bejárás, vagy mütanrendőri B., különösen 

vasutaknál, hidaknál szokásos a forgalomba
helyezés előtt. 

Beje kisk., Vas vm., sárvári j . , 6t2 I., ut. és 
up. Nyögér. 

Bejegyzett cég, oly kereskedelmi cég, amely 
a kir. törvényszékeknél mint kereskedelmi bí
róságoknál vezetett cégjegyzékbe felvétetett. 

Bejrut, város Francia-Sziriában, a Föld
közi-tenger partján. 150.000 1. Selyem- és 
szőnyegipar, elénk kereskedelem, forgalmas ki
kötő, egyetem. 

Békaegérharc, komikus eposz, az Ilias pa
ródiája. 

Békák, a farkatlan kétéltűek csoportjába 
tartoznak. Az anyaállat által lerakott kocso
nyás burkolatú petéből előbb az u. n. ebi
hal kel ki, mely kopoltyukkal lélegzik, idővel 
a L-opoltyuk visszafejlődnek, kifejlődnek a tii-
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dők és a négy láb. Evvel a béka teljesen 
szárazföldi állattá alakult át, 

Békanyál, így nevezik az áíló vagy lassan 
folyó vizekben található zöld fonalas moszatokat. 

Békás kisk., Veszprém vm., pápai j . , 387 1., 
ut. és up. Mezőlak. 

Békásmegyer nk., Pest vm. pomázi j . , 43(9 
/. Vízmüvei táplálják a budai vízvezetéket. 
Vasut, telefon, posta. 

Békateknö, a tengeri teknősbéka háti lemeze, 
amiből fésűket, hajtüket, szemüvegfoglalatokat 
stb. készítenek. Celluloiddal hamisítják. 

Beké 1. Manó, * 1862, matematikus, bp.-i 
egy. ny. r. tanár, 1922 óta nyugalomban. Szá
mos önálló tudományos értekezést, matema
tikai tankönyveket és kézikönyveket irt. A 
matematikai tanítás re'Ormmunkálatainak egyik 
vezetője volt. — 2. Ödön, * 1883, nyelvész, 
főleg a vogul és cseremisz nyelvekkel s a 
finn-ugor nyelvek összehasonlító tanulmányo
zásával foglalkozik. 

Bekebelezés, a telekkönyvi bejegyzés egyik 
nem«, amely az ingatlanra vonatkozó dologi jog 
(tulajdon, jelzálog), bérlet v. elővásárlási jog 
befejezett megszerzésére szolgál. 

Β ekebíró, nálunk a községi bíráskodás gya
korlására jogosított egyén, akit a városi kép
viselőtestület v. községi elöljáróság ajánlatára 
a belügyminiszter nevez ki. 

Bekecs, kisk., Zemplén vm., szerencsi j . , 
1700 1., ut. Legyesbénye, up. Szerencs. 

Békeffi i. István ifj., * 1901, iró. — 2. 
László, * 1892, színész és iró. 

Békeíl 1. Antal (1859—1907), szegedi hír
lapíró és novellista. — 2. Rémig (1858—1924), 
cisztercita szerzetes, a bp.-i egyet. ny. r. ta
nára. Számos kultúrtörténeti munkát irt. 

Békéltető bizottság, a munkaszerződésekkel 
kapcsolatos viszályok elintézésére hivatott szerv, 
amelybe a munkáltatók és a munkások egyenlő 
számban küldenek tagokat és ezek választ
ják az elnököt. 

Békemozgalom, pacifizmus; az első béke
egyesületet Cobden alapította az örökbéke meg
valósítására, azután Berta Suttner alapította 
az első békeegyesületet 189t.; ugyanakkor ala
kult a berni nemzetközi békeiroda; 1899, a 
hágai békekonferencia létesítette a nemzetk. 
döntőbíróságot; 1907. hívott össze II. Miklós 
cár eredménytelen béketanácskozást; 1919. a 
Nemzetek Szövetsége főfelaclatául a béke fönn
tartását jelölte meg. . 

Békeparitás alatt a világháború előtti árak 
jelenlegi megfelelője értendő. 

Békepipa, az északamerikai indiánok pipája, 
amelyet hadivállalkozásaik befejeztével, a béke
kötés szimbóluma gyanánt szúrnak. 

Békés nagyk., B. vm., B.-i járásának szék
helye, 28.044 1., rcf. reálgimn., vasut, telefon, 
távíró, posta. 

Békéscsaba r. t. város Békés vm.-ben, 
44.668 1. Van néhány gyára, de a nép zöme 
földműves; ev. reá'gimn., áll. leányliceum; vasut. 
távíró, telefon, posta. 

Békéssámson nagyk., Békés vm., orosházi j , 
409) 1., telefon, posta. 

Békéssy Ferenc (1893—1915), iró és költő, 
hő^j halált halt, müvei halála után jelentek 
meg. 

Békésszentandrás nagyk., Békés vm., szarvasi 
j . , 7030 1., telefon, távíró, posta. 

Békés vm., 3670 km2, 31 J.000 1. Székhelye 
Gyula. 

Békeszerződések, a világháborút befejeztek: 
1. Németországgal 1919 mn. 28. Versailles, 
2. Ausztriával 19(9 szept. 10. St. Germain, 
3. Bulgáriával 1919 nov. 27. Neuilly, 4. 
Magyarországgal 1920 juti. 4. Trianon. 5. 
Törökországgal 1920 aug. 10. Sevres. 

Bekölce nagyk., Heves vm., egri j . , 838 1., 
ut. és up. Ègercsehi. 

Bekfics Gusztáv (1847—1906), publicista. 
1884. képviselő, 1899. a Magyar Nemzet, 
1905. a Bp.-i Közlöny szerkesztője. Számos 
politikai munkát irt, azonkívül vannak regé
nyei, műfordításai stb. 

Bél (Belius) Mátyás (1684—1749), evangé
likus lelkész, tanár, történetíró és földrajzíró. 

Béla magy. királyok, 1. I. B. Szt. István 
halála táján menekült ki két testvérével Len
gyelországba. Péter király halálával B. bátyja, 
Kndre lett a király, de viszály ütött ki a test
vérek közt, majd harc, amelyben Endre el
esett. B. csak rövid ideig (1061—63) ural
kodott. — 2. II. Vak B. (1134—41 uraik.), 
akit Almos nevű atyjával együtt vakittatott 
meg Kálmán király. — 3. ΠΙ. Β. (1173 — 
96. uraik.) Mánuel görög császár udvará
ban nevelkedett. D felé kiterjesztette Magyar
ország határát, reformálta a közigazgatást s 
fényes udvart tartott. — 4. IV. B. (1235—70 
uraik.), ifjúságában sok összetűzése volt aty
jával, II. Endrével. Uralkodása alatt volt a 
tatárjárás (12.:1-1242), utána IV. B. sokat 
tett az ország talpraállitására. 

Béla Henrik, * 1864, iró, hírlapíró, volt 
orsz. képviselő, a Budapesti Hírlapba irt, 
1922—23. a Prágai Magyar Hírlapot szerk. 

Belac kisk., Tolna vm., völgység! j . , 536 1., 
ut. Bonyhád, up. Kakasd. 

Bélák Sándor, * 1886, a közegészségtan 
ny. r. tanára a debreceni egyetemen. 

Béla király névtelen jegyzője, 1. Anonymus. 
Belányi Viktor, * 1877, festőművész. 
Bélapátfalva nagyk., Borsod vm., sajószent

péteri j . , 1892 1. vasut, távíró, telefon, posta. 
Belatiny Artúr, * i8fç, pezsgőgyáros, a bp.-i 

keresk. és iparkamara és a vámpolitikai köz
pont elnöke, felsőházi tag. 

Bélavár kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 
820 1., ut. és up. Vízvár. 

Bel canto (ol.) a. m. szép éneklés, a sza
bályszerű, régi olasz énekstílus. Ellentéte a 
Wagner-féle beszélő éneklés. 

Bélcsatorna, az emésztőcsatornátiak a gyo
mortól a végbélig terjedő része. A gyomorhoz 
csatlakozik a vékonybél (embernél 5 m), ehhez 
a vastagbél (1.3 m) és a végbél (20 cm). 
A táplálék emésztése a gyomorban kezdődik 
£s a bélben folytatódik az ide ürülő emész
tőnedvek (epe, hasnyál) segítségével. A meg· 
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emésztett táplálék a bélfalon át felszívódik, 
az emészthetetlen részek mint bélsár kiürülnek. 

Béldi i. Izor (1867—1926), iró és zene
szerző, a Pesti Hírlap zenekritikusa. — 2. 
Pál (1621—79), erdélyi államférfiú, Teleki Mi
hály elől Törökországba menekült. 

Belecska kisk., Tolna vm., simontornyai j . , 
703 1., vasút, ut. Keszőhidegkut, up. Pince
hely. 

Beled nagyk., Sopron vm., kapuvári j . , 2844 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Beleg kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 702 
1., vasút, táviró, posta. 

Belem, a brazíliai Para állam fővárosa, 
275.000 1. Kaucsuk, kakaó, pafadiókivitel. 

Beléndek (bolonditó csalmatok, disznóbab), 
dudva, amelynek magja rendkívül mérges. 

Bel-esprit (Iranc.) a. m. széplélek. 
Belezna kisk., Somogy vm., csurgói j . , 1525 

1., ut. Zákány, up. Surd. 
Beleznay Antal (1859—1915), nagyváradi egy

házi karnagy és zeneszerző. Egyházi müveket 
és elterjedt népdalokat komponált. 

Belfast, É-Irország (Ulster) fővárosa az ír 
csatorna mellett, 400.000 1. Egyetemi város. 
Vászonszövése világhírű. Kikötője forgalmas. 

Belfort, város Elszászban, 40.000 1. Vára 
egyike Európa leghatalmasabb erősségeinek. 
Ipara és kereskedelme is jelentékeny. 

Belga művészet, 1. Németalföldi művészet. 
Belgium, királyság, 30.000 km2, 7V2 millió 

1., népsűrűsége 252, a legnagyobb Európa 
ïsszes országai között. Felszíne általában igen 
>]acsony. DK-i részét az Ardennek fensik-
jzerü hegysége borítja, É-i részén síkság. Ég
hajlata mérsékelt, enyhe és nedves, óceáni. 
Folyói közül legfontosabbak az Escaut (Scheide) 
és a Meuse (Maas). Mindkettő Franciaország
ban ered és Hollandiában ömlik a tengerbe, 
illetőleg a Rajnába. A két főfolyón kívül 
számos természetes és mesterséges vízi útja 
van. A nép nagyobbik fele a flamand, kiseb
bik fele a francia nyelvet beszéli. Majdnem 

valamennyien katolikusok. A 
mezőgazdaság magas fokon 
áll, de a sürü népesség 
szükségletének csak csekély 
részét fedezi. Az elfogyasz
tott búza 800/0-át külföld
ről hozzák be. A gabona-
nemüek mellett leginkább 
burgonyát, cukorrépát és 
lent termelnek. Erdeje ke
vés. Széntermelése fedezi a 
szükségletet, de vasércek
ben behozatalra szorul. 
Iparcikkei gépek, gépré

szek, fegyverek, len- és gyapjúszövés, csipke-
készítés. Fővárosa Bruxelles (Brüsszel). B. 
az ókorban római uralom alá került. A közép
kor elején a Frank birodalomhoz, majd Német
országhoz, az újkorban a spanyol, majd az 
osztrák Habsburgok uralma alá került. 1814. 
Hollandiához csatolták, 1830 óta önálló. 1885. 
megszerezte a Kongo-államot. 1914—18. né
met megszállás alatt volt csaknem az egész 

ország. 1919. Németországtól hozzácsatolták 
Eupen-Maímedy jelentéktelen területét. 

Belgrád (Beograd), Szerbia, 1919 óta Jugo
szlávia fővárosa a Száva és Duna össze
folyásánál, 111.000 1. Hadászati és kereske
delmi szempontból egyaránt igen fontos he
lyen fékszik, de ugy ipara, mint kereskedelme 
csak most van emelkedőben. A középkorban 
hosszabb, az újkor vége felé rövidebb ideig 
Magyarországhoz tartozott és az újkor elejé
től a múlt század végéig csaknem állandóan 
török uralom alatt sínylődött. 1915—1918 októ
beréig osztrák-magyar csapatok tartották meg
szállva. 

Belházy Emil (1810—98), erdőmérnök, erdé
szeti és vadászati szakkönyveket irt. 

Bélhur, a vonós és pengető hangszereken 
alkalmazott, különféle állatok (juhok, kecskék 
stb.) beleiből készített hur. Használják sebé» 
szetben varróanyagul. 

Beliczay Gyula (1835—1893), zeneszerző, a 
Zeneakadémián zeneszerzést tanított. 

Beliczey Géza, * 1863, felsőházi tag. 
Belinskij, orosz ró, 1. Bjelinszki. 
Belitska Sándor, * 1872, a világháború*·^ 

a keleti hads. vezérkari főnöke, 1920—23. hon
védelmi min., majd varsói követ. 

Bellzár (505—565), keletrómai hadvezér, győ
zött a perzsák s vandálok (ezeket Itáliából 
űzte ki), hunok és keleti gótok ellen. Össze
esküvés vádja miatt börtönbe vetették, de sza
badon bocsátották; rabságáról szóló történet 
mese. 

Belize, Brit Honduras fővárosa, 13.000 1. 
Bell, Alexander Graham (1847—1922), angol 

fiziológus, az elektromágneses telefon első alak
jának feltalálója (1875). 

Bella 1. János Lipót, * 1843, zeneszerző, 
évtizedekig vezette Nagyszeben zenei életét; 
most Bécsben él. — 2. Lajos, * 1850, ny. 
főreálisk. tanár, archeológus. Főműve: Az ős
kor embere és kultúrája. 

Belladonna, más néven nadragulya, a burgo
nyával rokon, igen mérges növény. Tartalmazza 
az atropin nevű alkaloidát. 

Bella gérant alii, tu felix Austria nube 
(lat.) a. m. Mások viseljenek háborút, te 
boldog Ausztria házasodjál. 

Bellamy, Edward (1850—1898), amerikai iró, 
akit Looking backward (Visszapillantás c. ma
gyarul is) c. utópista regénye tett ismertté. 

Bellarmin, ' Roberto (1542—1621), olasz je
zsuita, a protestantizmus ellen védte az egy
házat. 

Bellay, Joachim du (1522—60), kiváló fran
cia lírikus. 

Bell Currer, 1. Bronte. 
Belltrophon, mitológiai személy, aki Pega-

sos segítségével megölte a Chimaira nevű 
szörnyeteget. 

Belletrisztika (franc: belles lettres) a. m. 
szépirodalom. 

Bellevue (franc.) a. m. szép kilátás. 
Bellini, velencei festő-család. — Jacopo B. 

(1400—1471), vallásos tárgyu történetekei fes-
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Belladonna 

telt. Fiat: Gentile (1424—1507), es Giovanni 
(1430—1516). 

Bellini, Vincenzo (1801—1835), olasz zene
szerző. Eleinte egyházi és hangszeres zenével 
foglalkozott. 1825-től csak operairással. Leg
ismertebbek: La Sonnambula és a Norma. 

Bellinzona, a svájci Tessin kanton fővárosa, 
10.000 L 

Bellmann, Carl Mikael (1741—95), a »svéd 
Anakreon«. 

Bellona, római hadiistennö. 
Bellovics Imre, * 1847, zenepedagógus, a 

bp.-i Zenekedvelők Egyletének volt karnagya 
és az egylet zeneiskolájának igazgatója. 

Be'Ium omnium contra onnes (lat.) a. m. 
mindenki har a mindenki ellen. (Hobbes.) 

Belluno, olasz város a Piave és Ardo között, 
27.000 I. 

Béllye kísk., Baranya v:n., 1191 1. Trianon 
óta Jugoszláviáé. Határában van Frigyes fő
herceg uradalma és tehenészete. 

Below, 1. Fritz von (1853—1918), német 
liadseregparancsnok a francia fronton. — 2. 
Otto, * 1857, német tábornok. 1914. a szerb 
fronton, 1917. az olasz fronton, 1918. Artois-
nál és az Aisne mellett. 1919 végéig a. köz
társasági hadseregben szolgált. — 3. Georg 
(1858—1927), történész, német várostörténettel 
fog!. 

Bélpoklosság, a lepra-bacillusok által elő
idézett,. Keletről a középkorban Európába is 
eljutott fertőző betegség. Ma Középeurópában 
kivételes, előfordul Oroszországban, Norvégiá
ban, Keleten, leginkább a forró égöv alatt. 
Nem gyógyítható. 
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BEM 

Beisöböcs kisk., Borsod vm., miskolci j . , 
1223 I., ut. Hernádnémeti, up. Berzék. 

Belső elválasztás (szekréció), azoknak a mi
rigyeknek (pajzsmirigy, pubertásmirigy, mellék
vese stb.) működése, melyeknek váladéka, a 
hormonok (1. o.) a tes'tben maradnak. 

Belsösárd kisk., Zala vm., alsólendvai ]., 
260 1., ut. Rédics, up. Résznek. 

Belső titkos tanácsos, kegyelmes címmel járó 
kitüntetés, 1919. megszűnt. 

Bélsugarak, a keresztbe vágott fánál a köz
ponttól a kéreg felé haladó sugarak. 

Beltelek, községeknek házakkal beépített része, 
igy pl. Bp.-en B. a vámvonalon belül fekvő 
városrész. 

Beltenyésztés, közelrokonoknak egymásközti 
házasodása. B.-t alkalmaznak sokszor az állat
tenyésztők, hogy fajtáik tisztaságát megtartsák, 
de a fajt néha föl kell frissíteni. 

Beludzsisztán, Elő-Ázsiában, az iráni felföld 
DK.-i sarkában fekvő ország, 1876 óta angol 
fenha'.óság ala't. Magas fensik, éghajiata me
leg. 350.000 km-', 800000 1. Fővárosa Kelat. 

Belügy, az ország belső, adminisztratív 
igazgatása, a külügyi politikával szemben. 

Belvárd kisk., Baranya vm., pécsi j . , 662 
1., ut. Némefbó'y, posta. 

Belvárosi Színház, 1915-ben épült a Belvárosi 
Takarékpénztár Petőfi Sándor-uccai bérházában. 
1929 óta Heltai Jenő és Lengyel Menyhért 
igazgatják. 

Belvárosi Takarékpénztár Rt. 1892. alakult 
(IV., Apponyi-tér és Petőfi Sándor-ucca sarkán). 

Belvedere (o!.) a. m. szép ki'átás, hires a 
Vatikán B.-szárnya. A bjcsi B.-palota Ferenc 
Ferdinánd trónörökös lakóhelye volt, ma képtár. 

Belvilág,. helyiségnek belső mérete. 
Belvíz, valamely területen az ott csapadékból 

összegyűlt vagy a talajból felszivárgott víz. 
Belvízi hajózás, valamely ország belterületén 

levő folyó- és állóvizeken való hajózás. 
Bélyeg, az adó és illeték lerovásának egyik 

módja. A B.-ek 3-félék: 1. okiraokra felragaszt
hatók; 2. B.-zett űrlapok (pl. váltó, útlevél 
stb.) ; 3. zárjegyek adóköteles cikkek lezárására 
(játékkártya, cigarettapapír). 

Bélyeggyüjtés, azaz a postabélyegek gyűjtésé
nek kezdete 1840-re tehető, több városban, 
igy Bpesten is tőzsdéje van. 

Belzazar (Kr. e. 555—38. uraik.), az utolsó 
babilóniai király, akinek bukását a Biblia 
szerint Dániel próféta megjósolta. 

Belzebub, eredetileg jelenti az (égi) lakás 
urát = napistent, az evangéliumban e vi'ág 
fejedelmét, a rossz elvét. 

Bem József (1794—1850), lengyel származású 
magyar honvédtábornok. Az 1830—31. lengyel 
szabadságharc vezetői közé tartozott. 1848. 
októberben magyar szolgálatba lépett és Er
dély védelmével bizták meg. Ε feladatot tel
jesítette és egész Erdélyt megtisztította az 
ellenségtől. Az orosz túlerőnek azonban nem 
tudott ellenállni és Segesvárnál, majd Temes
várnál vereséget szenvedett és Törökországba 
menekült. Török szolgálatba állt. Aleppoban 
halt meg. 
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BEMUTATÁS BENICZKY 

Bemutatás, váltó v. bemutatóra szóló érték
papír bemutatójának jogait érvényesítő csc-
lekvénye. 

Bemutató, i. a váltóbirtokos, aki a váltót 
az intézvényezettnek elfogadás v. fizetés végett 
bemutatja; 2. a B.-ra szóló értékpapír jogosí
tottja, aki a papirt 'az adósnak teljesítés végett 
bemutatja. 

Ben fyiéber) a. m. fia; az atya neve elé 
teszik. 

'Benamy 'Sándor, * 1899., erdélyi hírlapíró 
és iVó. Útirajzok, drámák. y 

Benárd Ágoston, * 1880, orvos, 1920-21. 
népjóléti miniszter. 

Benares, város Brit-Indiában a Ganges-folyó 
mellett 203.000 I. A hinduk legszentebb za
rándokhelye. 

Benavente, Jacinto, * 1866, spanyol drámaíró, 
jellem- és helyzetvigjátékokat ír. 1922. No
bel dij. 

Bencések 1. Benedekrend. 
Bencs Kálmán, * 1884, Nyíregyháza po'gár-

mestere. 
Bencze Gyula, a belorv. diagnoszt. bp.-i 

egyet. c. rk. tauára. 
Benczúr 1. Gyula (1844—1920), festő. A íestő-

mesteriskola igazgató tanára. Nagyszabású tör
téneti képekkel indult s mint brilliáns techni
kájú arcképfestő végezte. Történeti, vallásos, 
mitológiai s főleg arcképek gazdag sorozata 
a magyar művészet legjelentősebb reprezentán
sai közé emelte. Önarcképe a firenzei Uffizibc 
került. -- 2. Gyula, * 1879, orvos, egy. m. 
taiiâr, a Gellért-fürdő főorvosa. Kül, fürdő-
tannal és dietetikával fogl. 

Benda 1. Jen'á, * 1882, író és hírlapíró. A 
Pesti Hírlap munkatársa. Színmüveket és regé
nyeket irt. (Circe; Λ mosolygó álarc; Uszítók 
stb.). — 2. Julien, * 1867, franc, iró, filozófiai 
müveket és regényeket irt, nálunk 1929. nagy 
visszhangot keltett Az Írástudók árulása c, 
! ikkc. 

Bender (románul: Tighina), besszarábiai város, 
37.CCO 1., XII. Káro'y svéd király itt tartóz
kodott 1709—12. 

Berídetz Móric, * 1901, grafológus. 
Bene (lat!) a. m. jól. 
Benedek pápák, összesen 15-en voltak. Neve

zetesebbek: XIV. Β. (1710-—1758), tudós egyé
niség, egyházi reformmal, művészettel és li
turgiával foglalkozott s az indexet (1. o.) 
újra kiadta. XV. B. (1914—1922), békeszózatot 
l-o sított ki a hadviselő hata'makhoz. 

Benedek, szt. (480—543), 529. megalapította 
a montecassinói kolostort, amely a nyugati 
szerzetesség bölcsője lett. 

Benedek 1. Elek (1859—1929), iró, újságíró s 
lapszerkesztő lett; szerkesztette »Az En Újsá
gom« c. gyermeklapot, majd a »Jó Pajtást«. 
Munkái kb. 100 kötetet tesznek ki. 1921. 
óta Erdélyben élt és a »Cimbora« c. gyermek-
'arot szerkesztette. — 2. János (1863—1925), deb
receni ügyvéd, nerazefgy. és veit országgyűlési 
képviselő. Szépirodalommal is foglalk. — 3. 
Lajos (1804—81), magyar születésű osztrák 
hadvezér, 1848. résztvett az piasz és magyar 

szabadságharc elleni hadjáratokban. 1859. dia
dalmasan vezette az olaszok elleni háborút, 
ellenben 1866. Königgratznél megsemmisítő ve
reséget szenvedett. — 4. László, * 1887, a 
debreceni egyet, az elmeorvostan ny. r. tanára. 
— 5· Marcel, Β. Elek fia, * 1885, irodalom
történész, iró, fordító. — 6. Péter, * 1889, pa
rasztfestő, most is földmivelő. — 7. Sándor, 
* 1854, a közig. bir. másodelnöke, felsőházi 
tag. 

Benedek-rend (bencések), szt. Benedek ala
pította 529. Jelenleg az egész világon 146 
férfikolostor van kb. 6000 szerzetessel. Nálunk 
a pannonhalmi főmonostor alá tartozik a ba-
konybéli, tihanyi, dömölki és zalavári apátság. 
7 gimnáziumot tartanak fenn. Hazánkban 996 
óta van B. 

Benedett;, Vincent, gróf (1817—1900), korzikai 
születésű francia diplomata, aki 1870. Emsben 
Vilmos királynak átadta a háborúra vezető fran
cia követeléseket. 

Benedict Henrik (1871—1926), zsidókórházi 
ígazg. főorvos, bp.-í egyet. rk. tanár, bel
gyógyász. 

Benedikció (lat.) a. m. áldás. 
Beneíicium (la..) a. m. kedvezés. 1. A hűbéri 

jogrendszerben B. a szolgálatokért adott hűbéri 
birtok:. — 2. Egyházjogi értelemben B. a lel
készi állással egybekötött birtokadomány, ké
sőbb átvitték magának az egyházi tisztségnek 
megjelölésére. 

Benelli, Sem, * 1874. olasz iró és fascista 
politikus. Nagyhatású drámája: La cena delle 
beffe. (Gunyvacsora). 

Benes, Eduard, * 1884, cseh államférfi, eleinte 
tanár, 1917. Párizsban cseh propagandát kezd 
Masarykkal, 1918 óta máig CsehszlovákU kül
ügyminisztere s közben 1921—23. min.-elnök. 

Benevento, olasz város 50 km.-re Nápolytól, 
27.000 1., érsekség, Trajanus diada ive. 

Benfey, Theodor (1809—81), német orienta
lista, kül. a szanszkrittel fogl. 

Bengália, Brit-India egyik leggazdagabb tar
tománya az alsó Ganges és Brahmaputra vi
dékén. 218,000 km2, 46 millió 1. Fővárosa 
Kalkutta. 

Bengáli nyelv, uj-indiai nyelv, gazdag iro
dalma van, a leghíresebb bengáli iró Rabin-
dranath Tagore. 

Bengáli-öböl, az Indiai-óceán egyik É-i öble 
Elő- és Hátsó-India közt. É-i sarkába ömlik 
a Ganges-ürahmaputra. 

Bengáli-tUz, kémiai anyagok különböző köny-
nyen gyúló, erős színes fénnyel égő keveréke, 
amelyet tűzijátékokhoz haszn. 

Bcngazl (régen: Berenike), az afrikai olasz 
Circnaika gyarmat fővárosa, 32.000 1., tengeri 
kikötő. 

Benguela (San Felipe de Benguela), város 
Angola afrikai portugál gyarmatban, az At
lanti-óceán mellett, 6000 1. 

Beniczky 1. Lajos (¢313-68), a szabadság
harcban lwjnvédezrcdes ; érdekes emlékiratai 
1924. jelentek meg. — 2. Ödön, * 1878, poli
tikus és publicista. 1906. néppárti képviselő, 
majd főispán, 1919—21. belügyminiszter. A ki-
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BENICZKYNÊ BËRAUD 

rály-per idején hosszabb ideig vizsgálati fog
ságban volt. Legitimista politikus. — 3. Péter, 
(1606—64), lírikus költő. Balassa Bálint kö
vetője. 

Beniczkyné Bajza Lenke (1840—1905), iróno, 
nagyszámú, a maga idejében közkedvelt re
gényt és elbeszélést irt. 

Benjamin (héber név) a. m. az igáz n$ fia, 
héber törzs, amely Jákob B. nevű legkisebb 
fiától származtatta magát. 

Benjamin Ferenc, * 1888, költő és iró, a 
Világszabadság c. földmunkáslap szerk. Pozsony
ban. 

Benk kisk., Szabolcs vm., tiszai j . , 568 1., 
ut, Mándok, up. Mezőladány. 

Benk hard Ágoston, * 1882, festő, a Képző
mű'»'. Főiskola tan. 

Benlliure y Gil, José, * 1855, spanyol festő; 
népéleti je'enetek, óriási templomi képek. 

Benn, Gottfried, * 1886. orvos, forradalmi 
irányú német költő és iró. 

Benr.í'U 1. Arnold, 1S67, angol iró és hír-
lapiró. Sok regényt és nagysikerű színmüveket 
irt. — 2. James, (1795—1872), skót születésű 
amerikai hírlapíró, a New York Herald c. lap 
megalapítója. Fia, — 3. James, (1841—1918), 
δ küldte Livingstone fölkeresésére 1871. Stan-
leyt, továbbá jelentékeny sportdijakat tűzött re
pülésre és autóra. 

Ben Nevis, skót hegy, Nagybritannia leg
magasabb csúcsa (1343 m.) 

Benno, Szt. (1066—1107), meisseni püspök, 
a vendek apostola. 

Benoit, Pierre, * 1886, francia költtj és 
iró, több regénye megjelent magyarul is. 

Bentham, Jeremy (1748—1832), ügyvéd, fil0· 
zófus. Tulajdonképeni megalapítója a rendszeres 
υ tilitar izmusnak. 

Bentheitn Artúr, * 1877, iparrajzisk. igazgató, 
festőművész. 

Bentinck, hollandiai ősnemesi család. a.mely 
Angliába és Oldenburgba is átszámozott. 
Gróf Godard Β. * 1857, amerongeni kas
télyában nyújt menedéket II. Vilmos császárnak. 

Benue, a Niger folyó legnagyobb mellék
folyója. 

Benvöhuto Cell.'ni 1. Cellini. 
Bénye kisk., Pest vm., monori ]'., 1215 J., 

ut. Gomba, posta. 
Benyovszky Móric gróf (1741—86.), magyar 

születésű utazó és kalandor. Résztvett a 
lengyel szabadságharcban, fogságba esett és 
Kamcsatkába került, ahonnan megszökött és 
sok kaland után 1773. francia támogatással Ma
dagaszkárba ment, ahol gyarmatot alapított. 
Hazajött, újra Madagaszkárba ment, itt a fran
ciákkal háborúba keveredett és egy ütközőben 
elesett. Megírta önéletrajzát, amelyet magyarul 
Jókai adott ki. 

Benz, Karl (1844—1929), német mérnök, 1878. 
gázmotort, majd 1885, az első benzin-automobilt 
szerkesztette. 

Benzin, színtelen, könnyen mozgó, gyulífcony 
folyadék, fajsúlya kb. 0.70, ezaga a petróleumra 
emlékestet. Levegővel kevert góze hevesen 
«»ban. Petroleum szaggatóit lepárolásávat áj-
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litják elő. Motorok hajtására és zsiroldásra hasz
nálják. 

Benzin-motor, szerkezetének lényege az, hogy 
a benzintartályból a motor változó terhelése 
szerint úszóval és tüszeleppel szabályozott 
mennyiségben távozó benzin a gázositóba (kar
burátorba) jut, amelyben a benzin gőzzé oszlik 
szét, az égéshez szükséges levegővel keveredik, 
hogy a motor hengerebe jutva, robbanásával 
a dugattyút hajtsa. (L. Gázmotor.). 

Benzoë, a Szunda-szigeteken termő Styrax 
nevű fa gyantája. A gyantát és a belőle elő
állítható B.-savat gyógy- és illatszerek készí
tésére használják. 

Benzol, szintélen, mozgékony folyadék. Gyan
tákat, zsírokat és a ként feloldja. Kátrány
olajból készül. Spiritusszal keverve a motor
benzint helyettesíti. 

Beograd, Belgrád (1. o.) szerb neve. 
Beowulf, alliterációs angolszász eposz, való

színűleg a 9. sz.-ból. 10. sz.-i kéziratban 
maradt fenn. 

Beöthy 1. Ákos (1838—1904), államférfi és 
publicista. Legképzettebb politikusaink közé 
tartozott. Főműve: A magyar ál amiság fejlődése 
és küzdelmei. — 2. László (1826—56), iró, 
regényeket is írt, de leginkább mint humorista 
iró vált kedveltté. — 3. László, * i860, 1911—3. 
kereskedelemügyi miniszter, a 'felsőház alelnöke. 
— 4. Lászlő, * 1873. B. Zsolt és Rákosi Szidi 
fia. Mint újságíró kezdte pályáját. Majd átvette 
a Magyar Színház vezetését, később a Nemzeti 
Színház igazgatója lett. 1903. felépítteti a Király 
Színházat. Ö alapította az Unió Szinházüzem 
rt.-ot. Több novellája és színdarabja jelent 
meg önálló kötetben. — 5. Leó (1839—1866), 
iró, az orsz. statisztika* hiv. aligazgatója. Fő
műve: A társadalmi fejlődés kezdetei. — 6. 
Zsolt (1848—1922), a bp.-i egyetemen 1882-től 
az esztétika tanára, a Kisfaludy-társ. elnöke. 
Irodalmi pályáját elbeszélő müvekkel kezdte 
(Kálozdy Béla, regény). Később főleg iroda
lomtörténeti munkákat irt. (A m. irod. tört. 
ismertetése iskolák számára 1877; A. szép
prózai elbeszélés a m. irodalomban 1886—88; 
A m. irod. kistükre 1906 stb.) Szerkesztette a 
Magy. irod. története és a Művészetek története 
c. gyűjteményes kiadványokat. Legnagyobb 
esztétikai müve: A tragikum. 

Bepárolás, folyadéknak sziláid anyagtól rész
ben vagy egészen való elválasztása elpárolog
tatós által; más szóval: beszáritás, töményités. 

Bér kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 933 1„ ut. 
és up. Szirák. 

Bér Dezső (1875—1924), grafikus és karri-
katurista. A Borsszem Jankó művészi vezetője 
volt. 

Berán 1. Lajos, * 1882, szobrász, érem, 
plakett. — 2. Gyula, * 1885, grafikus és 
fes'ő. 

Béranger, Pierre Jean (1780—1857), francia 
lírikus. Népszerű chansonjai élénk hatást kel
tettek az európai irodalmakban, igy Petőfi ré
vén nálunk is. 

Béraud, Henry, * 1885, francia újságíró és 
regéayiíá. 
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BERAUN BEREGSURANY 

ι. Automobil-motor, 
Be;izi. :-motorok 

Keresztmetszet a hengeren át 3. Stabil benzin-motor 

Beraun (csehül Beroun), cseh varos a B. 
folyó (a Moldva legnagyobb baloldali mellék
folyója) mellett, 11,000 1- textil-, fa- és cukor
ipar, sok műemlék. , , · , , , r„ , 

Berbera, az afrikai ßrit Szomálifold fővárosa, 
30,000 1., élénk tengeri kikötővel. 

Berberek, hamita népfaj É.-Afrikaban. Neve
zetesebb törzsei a kabilok Algírban, a silkák 
Marokkóban, a tuaregek a Szaharában, az 
ethiopok AbessziniábaiJ· . . . 

Bércei kisk., Nógrád vm, sziraki ]., 2221 1., 
tefefou, posta. 

Berceuse (franc.) a. m · b o l , c s ° d a ' · „ . 
Berchtesgaden, fürdí- és üdülőhely a Bajor 

Alpokban, Bajorország Ρκ"» sarkában 3000 1., 
Sóbányája nevezetes. , ... ,. 

Berchtold Lipót g r # * l 8 6 3 , osztrák szár
mazású magyar főrend· pétervari nagykövet 
s 1912. osztrák-magyar külügyminiszter. Meg
újította a hármas szövetséget és megakadá
lyozta Szerbia előretörését az Adriai-tengerig. 
1914. B. intézte azt a z ultimátumot Szerbiá
hoz, amely a vHágháb°ru kitörésének közvetlen 
okozója volt, 1915. lemondott a külügymi
niszterségről, parancsőrtiszt volt a front mö
gött, később Károly kiraty főudvarmestere. A 
Eáboru yége óta teljes vuszavonultságban él. 

Bercsényi Miklós gíóf (1665-1725), IL R4-

kóczi F. hadvezére és haláláig belső barátja. 
Végigküzdötte a kuruc-fölkelést, Rodostóba ke
rült és ott halt meg. Hamvait 1906. haza
hozták. 

Berciéi Jenő, * 1873, Bp. alpolgármestere. 
Berczelly Jenő, * 1842. nyűg. Ítélőtáblai 

elnök, felsőházi tag, szépirodalommal is fogl. 
Bérezik Árpád (1842—1919) iró, miniszter

elnökségi sajtóosztály vezetője. Kedvelt vig-
játékiró volt, kb. 20 darabját adták. 

Bérczy Károly (1821—1867), novellaíró. Ne
vét Puskin Anyeginjának mesteri fordítása 
tartja fenn. 

Berde Mária, * 1889, erdélyi novellista és 
regényíró. Kötetei: Az örök film, Tükör, Halál
tánc, Vizén hold. 

Berecz János, szülész és nőgyógyász, sze
gedi egy. ny. r. tanár. 

Beregdaróc kisk., Bereg vm., vásárosnaményi 
]., 1043 i., ut. és up. Beregsurány. 

Beregi Oszkár * 1876, színművész, 1899— 
1919. csekély megszakítással a Nemzeti 
Színházban, azóta több külföldi színházban és 
filmvállalatnál, időkénti bp.-i vendégszerep
léssel. 

Beregsurány kisk., Bereg vm., vásároena-
ményi j . , 862 L? tejefon, távíró, posta. 
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BEREGSZÁSZ 

Beregszász város, Bereg ym. pzékhelye, 
13.000 1., Trianon óta Csehszlovákiáé. 

Beregszászy Lajos (1817—91), zongoragyáros, 
több jelentós találmánya volt a zongorakés*i-
tésben. 

Bereg vm., 3786 km2, 237.000 1. Trianon 
óta B. legnagyobb része Csehszlovákiáé. A 
megmaradt csonka B. 459 km3, 25.000 1. 
Szatmár, Ugocsa és Bereg vm. egy részét 
alkotja. 

Berekböszörmény nagyk., Bihar vm., bihar-
keresztesi j . , 2925 1., távíró, telefon, posta. 

Berektompaháza kisk., Sopron vm., csepregi 
j . , 410 1., ut. Nagygeresd, up. Pórladány. 

Beremend kisk., Baranya vm., siklósi j . ; 
2387 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Berend Miklós (1870—1919), gyermekorvos, 
bp. egyet. m. tanár, szakorvosi munkáin kí
vül foglalkozott a csecsemőhalandósággal és 
csecsemóvédelemmel. A kommün alatt a jú
niusi ellenforradalomban elesett. — B. Mik-
lôSiié, iróno, novellákat és regényeket irt : 
Jochanan Ibn ben Aluya, Lüktető talaj. 

Bereníces több királynő neve a Ptolemeidák 
és Szeleukidák családjából. III. B. (Kr. e. 
246—21), III. P;olemaios egyiptomi király fe
lesége, aki férje szerencsés hazatéréséért Aph
roditének áldozta szép haját. Egy csillagkép 
van elnevezve B. hajá-nak. 

Berente kisk., Borsod vm., sajószentpétcri 
j . , 651 1., ut. és up. Sajószentpéter. 

Berény 1. Henrik, * 1871, hegedűművész 
és zeneszerző, sok táncdarabot irt, Párizsban 
él. — 2. Róbert, * 1887, festőművész, a 
Nyolcak csoportjában tűnt fel 1909. Berlin
ben él. 

Beresford, J. D. * 1873, angol regényíró. 
Fantasztikus müvekkel kezdte, áttért a társa
dalmi regényre. Főműve egy autobiografikue 
trilógia. 

Beret kisk., Abauj-Torna vm., szikszói j . , 
463 1., ut. Forró-Encs, up. Bakta. 

Berettyőszentmárton nagyk., Bihar vm., be
rettyóújfalui j . , 1538 1., ut. Berettyóújfalu, 
posta. 

Berettyóújfalu nagyk., Bihar vm., berettyó
újfalui j . , 9118 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Beretvás Hugó, * 1872, zeneszerző. 
Berezina, orosz folyók, 1. a Dnyeper mel

lékfolyója, Napoleon visszavonuló hadseregének 
katasztrofális átkelése 1812 nov. 26—29. — 
2. A Nyemen mellékfolyója, a világháborúban 
heves harcok színhelye. 

Bergamasca, olasz néptánc. 
Bergamo, felsőolaszországi város 72.000 l. 
Bergen, kikötőváros Norvégia D-i részén, az 

Északi tenger partján 91.000 L Hajózása, ha-
jóépitése és halkereskedelme nevezetes. 

Berginizálás, az ásványi szénnek Bergius né
met tanár módszerével való cseppfolyósítana 
Az eljárás legfőbb célja fűtő- és kenőolajok
nak, valamint benzinnek ásványi szénből való 
előállítása. A kérdés műszaki tekintetben meg
oldottnak tekinthető, de gazdaságossága még 
aagyon kérdéses. 
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Bergmann, Ernst (1836—1907), hires sebész, 
berlini egy. tan. 

Bergmann-cső, villamos vezetékek megvédé
sére és a szem elől való elrejtésére szolgáló, 
itatott papírból készült cső. 

Bergson, Henri * 1859, francia spiritualista 
irányú filozófus, a College de France ta
nára. Főművei: Materie et Mémoire és L'Évo
lution créatrice. Bevezetés a metafizikába c. 
müve, röviden összefoglalja tanítását; magya
rul is megj. 1928 Nobel-díj. 

Berhida nagyk., Veszprém vm., veszprémi j . , 
1313 1., vasút, táviró, posta. 

Beriberi, betegség, oka kizárólagos táplál
kozás hántolt és fényezett rizzsel; a. szerve 
zetben hiányoznak a rizsszemek külső réte
gében található vitaminok (1. o.). 

Berill, ásvány; vegyi összetétele: kovasavas 
aluminium és beryllium. Színes változatai be
cses drágakövek; a zöldszinü B. a sma
ragd, a kékszínű az akvamarin. Az ásván) 
szilánkjait órákba csapágyakul alkalmazzák. 

Bering, Vitus (1680—1/41), dán hajós. A 
B.-tenger és csatorna felfedezője. A B.-csa-
torna a Nagy-óceánt a Jeges-tengerrel köti 
össze. 

Berinkey Dénes, * 1871., nemzetközi jogász, 
a Károlyi-kormányban igazságügyminiszter, majd 
1919 jan.-tól a proletárdiktatúráig miniszterel
nök. 1920 óta gyakorló ügyvéd Bp.-en. 

Berkeley, kaliforniai város San Francise« 
közelében, 56.000 1., állami egyetem. 

Berkeley, George (1684—1753), angol filo 
zófus és anglikán püspök. 

Berkenye kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 
536 1., vasút, táviró, posta. 

Berkes 1. Antal, * 1874, festőművész. — 
2. Imre, * 1878, iró és publicista, több re
génye jelent meg. — 3. Lajos (1827—85), 
igen népszerű cigányprímás. 

Berk esd kisk., Baranya vm., pécsváradi j . , 
1205 1., ut. Hird, posta. 

Berkesz kisk., Szabolcs vm., nylrbogdányi 
j . , 842 I., ut. Demecser, posta. 

Berki Gyula, * 1884, 1920 óta országgy. 
képv. A kisgazdapolitika egyik harcosa. 

Berkovec, orosz súlymérték = 10 pud = 
163.8 kg. 

Berlichingen, Götz von (1480—1562), német 
lovag, akit »vaskezü«-nek neveztek, mert el
lőtt jobbja helyébe vaskezet csináltatott. Erő
szakosságai miatt ismételten birodalmi átokkal 
sújtották. 

Berlin, Poroszország és a Német biroda
lom fővárosa, a Spree-folyó mellett, a leg
újabban· hozzácsatolt községekkel együtt 4 millk 
200.000 1. Környéke sivár homok, ritkán la
kott terület. B. távol esik a tengertől, a nagy 
folyóktól, a termékeny vidékektói, a kőszén-
és vascrctelepektől. A porosz vasúti hálózat
nak B. a középpontja és ezzel, valamint a 
kormányok egyéb intézkedéseivel sikerült az 
ipar és kereskedelem jelentékeny részét is 
ide terelni. Uj egyeteme is túlszárnyalta már 
a régieket; gyűjteményei igen gazdagok. Az 
utóbbi években a birodalom szellemi és gaz-
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BERLINER TAGEBLATf BËRNAÎSKY 

dasági élete egyre fokozottabban központosul 
B.-ben. 

Berliner Tageblatt, a Mosse Rudolf-kontern 
berlini vezérlapja; a német demokratapárt po
litikáját hirdeti. 

Berlingske Tidende, kopenhágai, naponta 
kétszer megj. konzervatív kereskedelmi lap, 
1721. indult meg és 1749. Berling nyomdász 
lett a kiadója. 

Berlini kék, sötétkék szinü, poralaku festék. 
Berlini kongresszus (1878 jun. 13— jul. 13.), 

az orosz-török háború alatt teremtett hely
zetet tisztázta. Bulgária önálló fejedelemség 
lett, Keletrumélia török fönhatóság alatt ön
kormányzatot kapott, a Monarchia megbízást 
kapott Bosznia ideiglenes megszállására, Szer
bia, Románia, Montenegró függetlenségét és 
határait megállapították, a dunai hajózást 
szabályozták (Vaskapu-szabályozásj, Oroszor
szág Batumot megkapta Törökországtól és 
Törökország megígérte, hogy a vallásszabad
ság elvét teljes inertekben éri'ényesiti. A B.-on 
Bismarck elnökölt, résztvett benne Andrássy, 
Disraeli, Corcsakov stb. 

Berlioz, Hector (1803—1869), francia zene
szerző, a programzene előfutárja és alap
vetője a modern hangszerelésnek, amelyről 
könyvet irt. Müvei: Kantáták (Sardanapal), 
szimfóniák (Harold), dramatizált szimf. mü
vek (Romeo és Julia, Faust elkárhozása stb.), 
operák (Benvenuto Cellini stb.), nyitányok, 
egy mise, egy requiem, egy Te Dcum s 
dalok zenekarkisérettel. 

Berlitz, M. D. (f 1921), amerikai nyelvmes
ter, akinek módszere abban áll, hogy a ta
nuló első órától kezdve csupán a megtanu
landó nyelvet hallja tanítójától, akinek ez az 
anyanyelve. 

Bérmálás, a kat. rg,-ház 2. szentsége, me
lyet a püspök kézföltétellel és szentelt olaj
jal való megkenéssel szolgáltat ki a megke
reszteltnek, akit igy a Szentlélek megerősít, 
hogy hitét állhatatosan megvallja. 

Bermuda-szigetek, az É-i Atlanti-óceán Ny-i 
részén, az É-amerikai Unió K-i partjától kb 
ezer km. távolságban. Területe 50 km2, 200.000 
I. Angol flottaállomás. 

Bérmunka, az a munka., amelyért az ipari, 
kereskedelmi vagy mezőgazdasági üzemben al
kalmazott munkás akár a munkával eltöltött 
idő (időbér), akár darabszám szerint (akkord
bér) számított dijat, munkabért kap. 

Bern, 1. Svájc szövetséges köztársaság és 
B. kanton fővárosa, a Világposta-egyesület 
székhelye az Aare folyó mellett, 104.000 J. 
Fgyetem. — 2. Svájc legnépesebb kantonja az 
Alpok és a Jura között, 676.000 1. 

Bernadette, Jean-Baptiste Jules, később XIV. 
Károly János néven svéd király (1763—1844). 
Napoleon tábornoka volt, majd a svéd ki
rály adoptálta. Mint svéd király 1813. már 
Napoleon ellen harcolt. A mai svéd királyi 
család tőle származik. 

Bemard, 1. Claude (1813—1878), a párizsi 
egyet, élettan tanára, alapvető fölfedezései 
vannak az emésztés, a máj szerepe s a cu-
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korbetegség ismerete körül. — 2. Tristan * 
1866, francia iró. Müvei: humoros elbeszé
lések, egyfelvonásosok, énekes bohózatok stb. 

Bernardin de Saint-Pierre, Jacques-Henri, 
1. Saint-Pierre. 

Bernát, clairvauxi, Szt. (1090-—1153). Az ő 
működésének köszönheti a cisztercita-rend 
gyors felvirágzását. A 2. keresztes háború 
az ő prédikációjára indult meg. Életrajza: 
Piszter, Szt. B. élete és müvei, 1898. 

Bernát 1. Gáspár (Gazsi) (1810—1873), ügy
véd és iró. Főként bizarr modorú, humoros 
karcolatai, az u. n. freskóképek váltak or
szágszerte nevezetessé. — 2. István, * 1854, 
közgazdasági iró, nyűg. egyet, tanár, a M. 
Nemz. Bank, a M. Gazda- és a Kálvin szö
vetség elnöke, felsőházi tag. Számos müvet 
irt körgazdasági és va'lásos tartalommal. — 
3. Ottö, * 1877, i:gyvéd, újságíró. Közgaz
dasági cikkeket ir, 

Bernáth 1. Aladár, * 1874, Zemplén vm. 
alispánja. — 2. Aurél, * 1896, kubista és 
expresszionista festőművész. — 3. Géza, * 
1845, ny. államtitkár, élethossziglani felsőházi 
'ag.' 

Bernáthegyi kutya, egyike a legnagyobb 
kutyafajtáknak, amelyet a szentbernáthegyi 
szerzetesek tenyésztettek ki s életmentés-! szol-
gá'a'.okra tanították b \ Lompos szőrű, tarka, 
igen eszes fajta. 

Bernátsky Jenő, * 1873, botanikus, a ha
rasztokról, mohákról és gombákról irt köny
veket. 
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BERNDORF BESENYŐTELEK 
« 

Berndorf, község Alsóausztriában, 13.000 1. 
Fémárugyár. 

Bernece kisk., Hont vm., vámosmikolai j> 
1333 1·. u t- és up. Baráti. 

Bernhard Zsigmond, * 1880, filozófiai és teo
lógiai iró, jezsuita, a Magyar Kultúra c. 
folyóirat szcrk. 

Bernhardt, Sarah (1844—1923), kiváló szín
művésznő. Első nagy sikerei Sardou darab
jaiban voltak. 1915. jobblábát amputálták, de 
a színpadról nem vonult vissza. Legutolsó 
nagy szerepe, amellyel Amerikát is bejárta, 
a Sasfiók Reichstadti hercege volt. 

Berni egyezmény. Négy ily nemzetközi egyez 
meny van: 1. 1886. a vasúti nyomtáv és a 
vasúti kocsik minősége. 2. 1886. A szerzői 

'jog védelme, amelynek most 1908 nov. J3·-} 
módosítása érvényes. Magyarország az 1922- évi 
XII. t.-c.-icel csatlakozóit a B.-hez. 3. 1890, 
Nemzetközi vasúti áruszállítás szabályozása, 4· 
1906. Tvíunkásvcüdem (nők é-jjeYi munkája és 
a foszfortilalom). 

Bernina vasút, a svájci St. Moritzot és az 
olasz Tiranót összekötő vasút; legmag. pontja 
2256 m. 

Bernini, Giov. Lorenzo (1598—1680), olasz 
szobrász és építész, a római bárok-szobrá
szat legtipikusabb művésze, befejezte a Szt. 
Péter templomot. 

Berni unió, 1. Berni egyezmény. 
Bernotók 1. Kálmán, * Γ883, leánylktsumi 

igazgató, pedagógiai iró. — 2. Nándor, * 1880, 
büntetőjogász, 1914. debreceni egyet, tanár. 
1921—22. népjóléti miniszter, most Bpesten 
iigvvéd s a büntetőjog egy. m. tan. 

Bernoulli, ι. Jakob (1654—1705), matema
tikus. A róla elnevezett B.-féle számok és 
a valószinüségszámitás megalapítója. — 2. Johann 
Γ1667—1748), előbbi öccse, matematikus. - - 3-
Daniel (1700—1782), matematikus, a folyé
kony testek mozgásának matematikai analízi
sével fogl. 

Bernstein, 1. Eduard, * 1850, német szo
cialista politikus és publicista. Megindítója volt 
a szocialista revizionista mozgalomnak, arnely 
a marxi szocializmus tétjleinek és program
jának átdolgozását kívánta. Sok dolgozata 
megj. magy. is. — 2. Hínry, * 187Ó, francia 
drámaíró. Legtöbb darabját magyar színpadon 
is adták (Baccarat, A tolvaj stb.). 

Bernstorff, Johann Heinrich, gróf, * 1862, 
rorosz po!. 1908—17. washingtoni nagykövet. 
Most a demokrata párt tagja. 

Bersaglieri (ol.) a. m. céllövők, az o'asz 
hadseregben a vadászkatonák neve. 

Bérskála, indexszerinti fizetési rendszer, vagyis 
amikor a munkások fizetése a fogyasztási cik
kek árának megfele'ően változik. 

Bérszerződés, a munkás (cseléd) és mun
káltató között létrejött olyan szerződés, amely
nek alapján az egyik fél munkát (szolgálatot), 
a másik fél ezért pénzt, bárt (természetbeni 
fizetést) ad. Az ipari munka területén az 
egyéni és irásba nem foglalt bérszerződés 
helyébe a kollektív szerződés lépett, amelyet 
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az érdekeltségek (a munkások és a munkál
tatók gazdasági egyesületei) kötnek egymással. 

Bertalan-éj, 1572 aug. 23. a francia huge
nották (protestánsok) kiirtására irányuló tö
meggyilkosság, amelyet IX. Károly király 
anyja, Medici Katalin rendezett. A B. áldo
zatait 30—90.000-re teszik. 

Berté Henrik, * 1858, zeneszerző. Hópe
hely c. operáján kivül több balletet és ope
rettet irt (Három a kislány). 

Bertha Sándor (1843—1912), zeneszerző és 
zenetörténész, Párizsban élt, Mathias Corvin c. 
operáját Bp.-en is adták. 

Berthelot, Pierre Erg 'ne (1827—1907), francia 
kémikus, 1886—7.' közoktatásügyminiszter, 1895 
—96. külügyminiszter. Kutatásai robbanó -ve
gyületekre, termokémiára és az alkoholokra 
vonatkoznak. 

Berthőty Károly, * 1870, ügyvéd, országgy. 
képviselő. 

BertiWon, Alphonse (^33-1914), fratim 
antropológus, a B.-módszer megalapítója, amely
nek elve az, hogy 20 éves korától kezdve 
minden ember csontrendszere állandó és a 
csontok méretei egyénenként oly különbözők, 
hogy ezek segítségével mindenki személyazo
nossága .megállapítható. A B.-módszer a bű
nözők nyilvántartására igen nagyfontosságú. 

Bertrand, Louis, * 1866, francia essayisü 
és regényíró. 

Berzék kisk., Zemplén vm., szerencsi j . 
698 l., ut. Heraádnémcti, posta. 

Berzelius, Jons Jacob (1779—1848), svéd 
kémikus, a tudományos ásványreriHszertan 
megalapozója, az atomok jelölési módjának 
kezdeményezője. 

Berzence nagyk., Somogy vm., csurgói j . , 
41.74 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Berzeviczy 1. Albert, * 1853, politikus és 
iró, a M. Tud. Akadémia elnöke, felsőházi 
tag, 1903—5· vall. és közolct. mirnszt. Ismer
tebb könyvei: Italia, A cinquecento festé
szete, Régi emlékek,· Beatrix királyné, A táj
képfestés a XVII. sz.-ban, A term, fölötti 
elem Shakespeare színmüveiben, Az abszolu
tizmus kora Magyarországon. — 2. _ Gergely 
(1763—1822), magyar közgazdaságtani iró. Mü
veiben (kiadta Gaál J. 1909.), jobbágyvédő 
gondolatok nyilvánulnak meg. 

Berzsenyi Dániel (1776—1836), legkiválóbb 
lírikusaink egyike, mestere a klasszikus ódá
nak. Legtökéletesebb versel: A magyarokhoz, 
Fohászkodás, A közelítő tél stb. 

Besançon, francia város a Rajna-Rhône csa
torna mellett. 55.700 1. Egyetem, óraipar. 

Besant, Annie, * 1847, angol teozófus, 1907 
óta Indiában él. 

Beseler, Haus von, német vezérezredes (1850 
—1921), 1914. elfoglalta Antwerpent, 1915—β. 
Lengyelország kormányzója volt. 

Besence kisk., Baranya vm., siklósi j . , 263 
1., ut. és up. Vajszló. 

Besenyőd kisk., Szabolcs vm., nyirbak-
taí j . , 809 1., ut. és up. Levelek. 

Besenyőtelek nagyk., Heves vm., egri ]·, 
3529 L, telefon, posta. 
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BESENYSZÖG BETHLEN 

Besenyszög nagyk., Jász-Nagykun-Szolnok vm., 
központi j . , 4628 1., telefon, posta. 

Bessel, Friedrich Wilhelm (1784—1846), hires 
német csillagász és földmérő. Az addigi fok
mérésekből ő állapította meg először a Föld 
méreteit. 

Bessemer-acél, a H. Bessemer (1813—1898) 
mérnök eljárása (levegőt fujtat át a folyékony 
vason) szerint készülő acélfajta. 

Bessenyei 1. György (1747—1811), az u. n. 
franciás iskola megalapítója, a korabeli fel
világosodás eszméinek képviselője. Fiatalon a 
bécsi udvari testőrségben szolgál, így ismerke
dik meg az európai irodalmakkal. Drámái közül 
legnevezetesebb: Agis tragédiája. Jelentősebb 
vígjátéka: a Philosophus. — 2. Zénó, * 1880, 
ügyvéd, országgy. képv. 

Bessenyők, a magyarok korai történetében 
(10—13. sz.) szereplő nép, amelynél vitás, 
hogy ugor vagy tőrök eredetű voít-e. A 8. 
szorították a magyarokat Ny. felé, Lebédiá-
ban csaknem végzetes csapást mértek a ma
gyarokra. Később, mint békés telepesek köl
töztek hazánkba, de a 13. sz. folyamán 
teljesen beolvadtak a magyarságba. 

Besszarábía, Romániához tartozó tartomány 
a Prut, Dnyeszter és Fekete-tenger között, 
44.400 km2, 2,345.000 1. Lakosainak fele ro
mán, a többi orosz, bolgár, görög, német, 
tatár stb. Fővárosa Kisenev. 

Besszarábiai kérdés. 1812. a bukaresti bék.i 
Oroszországnak juttatta Besszarábiát, de 1856. 
a párizsi béke három tartományt visszaadott 
Romániának. 1878. a berlini kongresszus Dob
rudzsa el'enében ismét Oroszországnak juttatta 
az egészet, amelyet 1917. az osztrák-magyar 
hadsereg szállott meg. 1918. ápr. a kisenevi 
forradalmi gyűlés a népek önrendelkezési joga 
alapján kimondotta a csatlakozást Romániához 
amit 1920. a nagyköveti konferencia is elis
mert. Oroszország azonban nem mondott le 
Besszarábiáról. 

Bestia (lat.) a. m. vadállat; nyers, álla-
tias nő. 

Beszámithatóság, azoknak a lélektani tulaj
donságoknak összessége, amelyek lehetővé te
szik, hogy valakit cselekedeteiért felelősségre 
vonjanak. Kizárják a B.-ot fiziológiai okok 
(testi, szellemi v. erkölcsi fejlettség hiánya); 
lélektani okok (öntudatlanság, kényszer) és 
patologikus okok (elmebetegség). 

Beszédes László (1874—1922), szobrász, fő
ként a kisplasztikát kultiválta. 

Beszélő film, 1. Hangos film. 
Beszkár, a Budapest székesfővárosi közleke

dési rt. rövidített neve. 
Beszkfdek, 1. a Kárpátok ÉNy-i láncolata. 

— 2. Az Erdős-Kárpátok zemplén- és ung-
megyei része. 

Beszterce város, a B. patak mellett. 13.000 
1. Trianon óta Romániáé Bistrita néven. 

Besztercebánya város, a Garam mellett. 
íi.ooo 1. Trianon óta Csehszlovákiáé Bánská 
Bystrica néven. 

Beszterce-Naszód vm. 4333 km2, 128.000 1. 

Besztercebánya főtere 

Székhelye Beszterce város. Trianon óta Ro
mániáé. 

Beszterec kisk., Szabolcs vm., nyirbogdányi 
}., 1021 1„ ut. Demecser, up. Kék. 

Befáblázás, a telekkönyvbe történt bejegyzés 
régebbi elnevezése. 

Beta-sugarak, erős áthatóképességgel biró és 
nagy (csaknem fény-) sebességgel mozgó ne
gativ elelctronok. 

Betegsegélyzö pénztár, 1. Munkásbiztositás. 
Betel, a B.-bors levelébe csavart areka-

dió és égetett mész, amelyet D-Azsiábau 
bagónak használnak. 

Betéti társaság, az a kereskedelmi tár
saság, amîlynél a társak közül egy vagy 
több tag (kültag) csak vagyonbetétevel fele
lős, egy vagy több tagot pedig (beltag) kor 
látlan és egyetemleges felelősség terhel. 

Bethan'a, pa'esztinai helység, Jézus korában 
Lázár lakóhelye, ezért ma sok betegápoló 
intézet neve. 

Bethesda (héber) a. m. kegyelem hajléka, 
ókori jeruzsálemi tó, vizének csodatevő hatást 
tulajdonítottak; Sok ker. intézményt neveztek 
el. B.-nak, Budapesten van «gy ref. jellegű 
B.-kórház. 

Bethlehem, 1. 1. Betlehem. — 2. Pennsyl
vaniai város az Egy. All.-ban, 50.000 1., 
egyetem, vas- és selyemipar. 

Bethlen 1. Gábor (1580—1629), erdélyi fe
jedelem. Ifjú korában Báthory Zsigmond, majd 
Bocskay mellett szolgált, Báthory Gábor elől 
török területre menekült, majd 1613. török 
támogatással tért vissza és akkor választották 
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fejedelemmé. A 30 éves háborúban ismételtén 
résztvett, a nikolsburgi békében (1621) és 
ezt követőleg több békében biztosította a 
protestánsok vallásszabadságát. — 2. György, 
* 1888, a román képviselőház tagja, a Ro
mániai Magyar Párt elnöke. — 3. István 
gróf, * 1874, a református bethleni Bethlen 
családból, 190Γ. szabadeívüpárti képv., 1903. 
Apponyival a függ. párthoz csatlakozott, ké
sőbb Andrássy hive. A kommün idején a 
szegedi ellenforradalmi kormány bécsi képvise
lője. 1921. IV. 13. alakított kormányt és azóta 
miniszterelnök. — 4. Margit grófnő, * 1882, 
előbbinek neje, több kötet novellája jelent 
meg és A szürke ruha c. darabját 1929. ad
ták a Vígszínházban. — 5. Miklós gróf 
(1642—1717), erdélyi politikus és iró. Teleki 
Mihály halála után ő lett a kancellár és 
hozta létre a Lipót-féle diplomát. A Rákóczi
fölkelés ideién elfogták és élete végéig Bécs
ben internálták, önéletrajza és több törté
nelmi müve maradt fönn. — 6. Oszkár, * 1878, 
hírlapíró, az Egyetértés szerkesztője, a Pesti 
Tükör megalapítója. — 7. Pál gróf, * 1883, 
ügyvéd, felsőházi tag. 

Bethlen-kollégium, így nevezik a nagyenyedi 
ref. főiskolát, amelyet Bethlen Gábor alapí
tott 1622. Gyulafehérváron és amely 1662. 
került Nagyenyedre. Itt tanított Gejeji Katona 
István és Apácai Cseri János. 

Beihmann-Hollweg, Theobald (1856—1921), 
német pol. 1909—1917. birodalmi kancellár. 
Emlékirata : Betrachtungen zum Weltkriege, 
1919—21. 

Betlehem város, Jézus születéshelye. A szü-
iíhely fölé Konstantin 330-ban pompás ba
zilikát emeltetett, amely még ma is fenn-

. ill. A mai B. Jeruzsálemtől délre 8000 
lakosú városka. 

Beton, homoknak v. más kőszerű törmelék
nek és víznek cementtel való keveréke. Nagy 
jelentőségre tett szert a vasbetétekkel (vas
rudakkal) való kombinációja: a vasbeton. 

Betterment (ang.) a. m. javítás, amelioráció; 
kül, olyan adó, amelynek alapja közmüvek 
(pl. uccakövezés, hídépítés stb.) által keletkező 
telekértékemelkedés. 

Betüfa-ok. Az európai népek többsége az 
antiqua-betüket (latin betűk) használja, ame
lyeknek nyomtatásban leghasználatosabb fajtái 
és elnevezései ezek: 

" Gyöngy 
Nonpareille 

Colonel 
Petit 

Borgisz 
Garmond 
Cicero 

A német v. gót betűk neve: fi aktura. 
petüfém, a betűk öntéséhez való» ötvözet. 

Minden B.-ben van ólom és antimon, a 
legtöbb B.-ben még ón. 

Betüöntés, ma csak gépekben történik, ame
lyek az olvasztott fémnek a mintául szolgáló 
oetumatricával elzárt öntőformaüregbe való be
fecskendezését, az öntött betű kitolását, a rajta

maradt öntőcsapocska levágását etb. önműkö
dően végzik. Igen fejlettek a kombinált betű
öntő- és szedőgépek. 

Betüszámtan, 1. Algebra. 
Beudant, François S. (1787—1850), párizsi 

egyetemi tanár és akadémikus, akinek Voyage 
minéralogique et géologique en Hongrie pen
dant l'année 1818. c. müve alapvető bánya
geológiai leírása hazánknak. 

Beust, Friedrich Ferdinand, gróf (1809— 
1886), államférfi, szász szolgálatból került 
osztrákba. 1867. miniszterelnök lett és ő kö
tötte meg Deákkal a kiegyezést. A miniszter-
elnöségről lemondva, közös külügyminiszter lett. 
1871. Andrássy az ő akara?a ellenére vitte ke
resztül, hogy a Monarchia nem támogat'.a a 
franciákat es ezért B. lemondott. 

Bevett vallásfelekezet, az, amelyet a tönény 
a jogvédelem teljességében részesít. A refor
mátus és evangélikus felekezetet az 1791:26. 
t e , az unitáriust az 1848:20, t e , a görög 
nem egyesültet az 1791:27. t e , a zsidót az 
1895:42. te , a mohamedánt pedig az 1916:17. 
t e nyilvánította B.-nek. 

Beyerlein, Franz Adam, * 1871, német an
timilitarista iró. 

Beyle, 1. Stendhal. 
Beza, Theodor (1519—1605), genfi refor

mátor, Kálvin munkatársa. 
Bezedek kisk., Baranya vm„ baranyavári j . , 

587 1., ut. és up. Magyarbóly. 
Bezenye nagyk., Mosón vm., rajkai /., 1443 

1., vasút, ut. Rajka, posta. 
Bezeréd kisk., Zala vm., zalaszentgróti j . , 

900 2., ut. és up. Szepetk. 
Bezerédi 1. Gyula (1858—1925), szobrász. 

Müvei: Tóth Kálmán Baján, Tinódi, Washing
ton, a Keleti p. 11. homlokzatának hároir. 
alakja stb. — 2. Imre, II. Rákóczi Fe
renc brigadérosa, aki a fölkelés hanyatlása
kor árulásra készült, de elfogták és 1708. 
lefejezték. — 3. István, * 1866, volt fő
ispán, felsőházi tag. — 4. Pál (1840—1918), 
a selyemtermelés legbuzgóbb magyar előmoz
dítója. — 5. Viktor (1855—1913), államtitkár, 
az országos színészed ügyek főfelügyelője. 

Bezerédy Amália (1804—37), a kisdedóvás 
előharcosa, a Flóri könyve e ismert ifjúsági 
irat szerzője. 

Bezi kisk., Győr vm., tószigetcsilizközi j . , 
959 1., ut. Győrsövényháza, posta. 

Bezzegh-Huszágh Miklós, * 1881, a bp.-i 
államrendőrség főkapitánya. Előbb ügyész volt, 
majd különböző politikai bünperek miniszteri 
biztosa. 

Bhopal, angol indiai állam, 17.730 km-', 
950.00 1. 

Bhutan, előindiai állam a Himalájában, 46.000 
km2, 350.000 1. 

Bia nagyk., Pest vm., biai j . , 3333 1., te
lefon, posta. 

Biala, 1.. lengyel város, 13.000 1. — 2. A 
Dunajec mell.-folyója, Tarnovnál torkollik belé. 

Bialystofc, város ÊK-Lengyelországban, 77.000 
1. Posztó- és bőripar. 
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Bianco-váltó, olyan váltó, amelyet az in-
tézvényezett elfogadói aláírásával lát el, anél
kül, hogy azon a váltó összege, rendelvényedé, 
vagy lejárata fel volna tüntetve. 

Biarritz város, kikötő és tengeri fürdő DNy-
Franciaországban, 18.000 1. 

Bibe, a virágok női ivarszervének: a termő
nek az a része, mely a himpor felvételére 
szolgál. 

Biber, a hód nevű. Ε-Amerikában élő állat 
bundája. 

Bibic, galambnagyságu gázló madár. 
Biblia (gör.: könyvek), a zsidó és ker. val

lás szentiratainak a gyűjteménye, amely kb. 
Kr. e. 1500-tól Kr. u. 150. keletkezett. A 
zsidó szentiratok három csoportba oszthatók: 
1. a Törvény (Mózes öt könyve), 2. a pró
féták és 3. az Írások. A ker. B. felöleli a 
zsidó szentiratokon kivül a Jézus életére 
és a ker. egyház alapítására von. írásokat 
(evangéliumok, az Apostolok cselekedetei, Pál 
és a többi apostolok levelei, János jelenései), 
A B. kritikája a 17., illetve 18. sz. kezdő
dött nyelvészeti és történelmi alapon, de en
nek eredményeit a kat. egyház és az orto
dox protestánsok visszautasítják és a B. min
den szavát inspiráltnak tekintik. A magyar 
bibliafordítások közül a Károli (prot.) ée a 
Káldi-féle (kat., átdolgozta: Tarkányi Béla) 
vannak használatban. Uj újszövetség-fordítások: 
Czeglédy Sándoré 1924. és Masznyik End
réé 1925. 

Biblia pauperum (lat.) a. m. (lelki) szegé
nyek bibliája; a középkorban használt szöveg 
nélküli, csupa képből álló biblia. 

Biblia-társaságok, céljuk a bibliát terjeszteni. 
Legnagyobb az angol biblia-társ., melyet 1804. 
J. Hughes baptista prédikátor alapított. 

Bibliofillá (gör.) a. m. könyvszeretet. 
Bibliofil-kiadás, a rendestől eltérő, dísze

sebb, rendszerint kis példányszámban (számo
zott) megjelenő kiadás. 

Bibliográfia, 1. Könyvészet. 
Bibliomania (gör.), könyvkedvelési szenve

dély. 
Bibliotéka (gör.), könyvtár, könyvgyűjtemény. 
Bibliothèque Nationale, a franciak nemzeti 

könyvtára, a vüág legnagyobb könyvtára, állo
mánya közel 4,000.000 kötet. 

Bibó Lajo9, * 1890, iró és hírlapíró. Re
gényei: Ladikon az őshazába, Anyám, Meg 
kell a szívnek hasadnia. Színmüve: A juss. 
1927. fővárosi Ferenc József irod. dij. 

Bíbor, régebben a biborcsigából, ma kőszén-
kátrányból előállított szép vörösszinü festék. 

Bibornok (kardinális), a kat. egyházban a 
pápa után következő rangfokozat; a pápát 
is csak közülük választják, számuk 70, 
kinevezésük a pápa szabad aktusa. 

Bibortetü, a pajzstetvekhez tartozó rovar; a 
cochenille nevű vörös festéket adja. 

Biceps (lat.) a. m. kétfejű, Janus (1. o.) 
mellékneve. B. a felkar hajlító izma. 

Bicéire, Párizs melletti helység, híres téboty-
dával. 

Bicikli, 1. Kerékpár. 

1 0 0 

Bicsérdizmus, a vegetariánizmusnak Bicsérdy 
Béla által alapított uj fajtája, amely a növény-
evés megkezdése előtt hosszabb koplalást ajánl. 

Bicske nagyk., Fejér vra., váli j . , 7150 1., 
vasút, távíró, telefon, posta. 

Bidet (franc), ülőedény altest mosására. 
Bie, Oscar, * 1864, német művészeti és 

zeneesztétikái iró, a Neue Rundschau szer
kesztője. 

Biedermeier, a német nyárspolgár forradalom 
előtti gúnyneve, amelyet az 1815—1848. német 
művészet megjelölésére használnak. 

Biela, Wilhelm, báró (1782—1856), osztrák 
csillagász. 

Bielefeld, német város Poroszországban, 
80.000 1. Szövőipar, a westfaliai lenipar köz
pontja. 

Bielitz, lengyel (azelőtt osztr.) gyárváros a 
Biala folyó mellett, 20.000 1. 

Bierterth, Richard, gróf (1863—1918), 1908— 
1911. osztrák miniszterelnök. 

Bienniutn (lat.) a. m. kétévi időköz. 
Bier, August, * i86i, német sebész. 
Bierbaum, Otto Julius (1865—1910), német iró. 
Biformis (lat.) a. m. kétalaku. 
Bifurkáció (lat.) a. m. kettéágazás. 
Biga (lat.) a. m. kétfogatú harci szekér v. 

versenykocsi. 
Bigámia (lat.-gör.) a. m. kettősházasság. 
Bigot (franc.) a. m. vakbuzgó. 
Bihar-hegység, a Szamos és Maros között, 

Erdély határán. 
Bihari, 1. János (1769—1827), cigányprímás 

és zeneszerző. — 2. Sándor (1856—1906), 
festő, jellegzetesebb ecsetelője a magyar nép
életnek. 

Bihari pontok, a balközéppárt programja (kö
zösség megszüntetése, külön hadsereg, önálló 
bank, vámterület, külképv.). Tisza Kálmán az 
1868. III. 17. Nagyváradra összehívott értekez
leten terjesztette elő. A Deák-párttal tör
tént fúziókor (1875) az ellenzék szerint Tisza 
»szögre akasztotta a bihari pontokat«. 

Binarkeresztes nagyk., Bihar vm., biharkeresz
tesi ) . , 3662 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Biharnagybajom nagyk., Bihar vm., sárréti 
j . , 4206 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Bihartorda nagyk., Bihar vm., sárréti j . , 
1618 1., telefon, posta. 

Biharugra nagyk., Bihar vm., cséffai j . , 
2117 1., telefon, posta. 

Bihar vm., 10654 km2, 582.000 1., K-i, 
nagyobbik része Trianon óta Romániáé. A 
megmaradt csonka B. 2754 km2, 160.867 1. 
Székhelye Berettyóújfalu. 

Bijouterie (franc), apró ékszerek gyűjtő
neve. 

Bikács nagyk., Tolna vm., dunaföldvári j . , 
1022 1., vasút, telefon, posta. 

B'kál kísk., Baranya vm., hegyháti j . , 1030 1., 
ut. Mágócs, posta. 

Bikarbonat (lat.) a. m. kétszerszénsavas (pl. 
szóda). 

Bikaviadal, a spanyoloknál és a portugálok
nál már a 12. sz. óta szokásos sport. 

184 



BíkÖNkÁV 

Bikonkáv (lat.), mindkét oldalán hom<>ni 
(pl. lencse). 

Bikonvex (lat.) mindkét oldalán domború 
(pl. lencse). 

Bikszád kisk., Szatmár vm., 1702 1. Hozzá
tartozik Bikszád fürdő. Trianon óta Romá
niáé Bicsad néven. 

Bilánc (ol. : bilancia) a. m. mérleg az üz-
feii év eredményéről. 

Bilaterális (lat.) a. in. kétoldalú. 
Bilbao, kikötőváros Spanyolország É-i ré

szén, a Bizcaya-öbölbe ömlő Nervion folyó 
mellett, 113.000 1. 

Blleam, mezopotámiai jós, aki a biblia 
szerint a sivatagban elátkozta a zsidókat. 

Bilek, Frantisek, * 1872, cseh szobrász. 
Bilingvis (lat.), kétnyelvű. 
Bilinski, Leo, lovag (1846—1923). 1895—7. 

osztrák, majd 1909—11. és 1912—5. közös pénz
ügyminiszter. 

Bïil (ang.) a. m. törvényjavaslat, törvény. 
Billet-doux (franc), szerelmes levét. 
Billiard (franc), asztali tekejáték. 
Billió, a. m. 1,000.000,000.000. A francia 

és amerikai nyelvhasználat szerint B. —- mil
liárd vagyis ezer millió. 

Billroth, Theodor (1829—1894), sebész, b^Csi 
egyet, tanár, a legkiválóbb elméleti és gyakor
lati orvosok egyike. 

Bimana (lat.) a. m. kétkezü (ember). 
Bimbodzás, az ivartalan szaporodás egyik 

módja. Abban áll, hogy az állat testének vala
mely helyén kis dudorodás jelenik meg, ez las
sankint as anyához hasonlóvá fejlődik ki, a tö
vénél leválik s önálló lénnyé lesz. 

Blmetaliizmus (lat.), kettős (arany és eziist) 
valuta-rendszer. 

Binder Jenő, * 1856, iró és műfordító, folk
lorista. 

Binokuláris (lat.) látás, a két szemmel való 
látás, amelynél azonban az agy megfelelő egye
sítő működése következtében csak egy képet 
látunk. A B. távcső elve ugyanez. 

Binom (lat.-gör.), a matematikában kéttagú 
kifejezés, pl. a - j - b . 

Binz, tengeri fürdő Rügen szigetén, loao I, 
Biofenomenolőgla (gör.) a. m. életjelenségek 

tana. 
Biogenetikai alaptörvény, Haeckclnek 02 a 

törvénye, hogy minden élőlény a maga egyéni 
fejlődése folyamán" megismétli a faj fejlődés-
folyamatát. 

Biográfia (gör.) a. m. életrajz. 
Biokémia (gör.) a. m. életvegytan, az <Hő 

lényekben végbemenő vegyi folyamatokat kutatja. 
Biológia (gör.) a. m. élettudomány, tágabb 

értelemben jelenti az életről, életjelenségekről 
való ismereteink összességét; szorosabb értelem
ben azonban csupán az élő lényeknek egymás
hoz és a környező természethez való viszonyára 
vonatkozó ismereteket. 
# Biológiai állomás, élettani kutatásokat végző 
intézetek, főleg a vízben élő szervezeteket 
tanulmányozzák. Európának számos tenger
parti városában létesítettek B.-t, nálunk 1915. 

SlRkÓ2íóÍ^RSfe5íV 

Tihanyban a Balaton kikutatására szolgáló 
Magy. Biol. Int.-et. 

Brotrretrika (gör.), az életjelcnségek kutatásá
nak az a módszere, mely mérésekkel igyek
szik egyes jelenségeket (változékonyság, át
öröklés stb.) tanulmányozni. Megalapítója Gal-
ton. 

Bionomia (gör.) a. m. életföltételek tana. 
Bioszkóp, 1. Film. 
Biped (lat.) a. m. kétlábú (állat). 
Biplán (lat.), kétfedelű (kétsiku) aeroplán. 
Birabeau, André * 1890, francia dráma- és 

regényíró. 
Bírák könyve, az Ószövetség egyik könyve. 
Birétum (.'randául barrette), négyszögű, csú

csos papi föveg. Szine fekete, a püspöké 
lila, a bíborosé bíborvörös. 

Birgitía v. Brigitta, szent (1303—73), svéd 
hercegnő, a róla elnevezett női szerzetesrend 
alapítója. 

Éiri kisk., Szabolcs nn., nagykállói j . , rroj L, 
vasút, távíró, posta, 

Birján kisk., Baranya vm., pécsi j . , 576 1., 
ut. és up. Egerág. 

Birkás Géza, , a francia nyelv és írod. ny. 
r. tanára a pécsi egyetemen. 

Birkenhead, angol gyárváros és kikötő Liver
poollal szemben. 145.030 1. Hajóépítés. 

Birkózás, az emberek legősibb harci módja. 
A legkultíváltabb két formája: az u. n. görög
római (klasszikus) B. és a szabad stílusú B. 
A klasszikus B.-ban csak derékon felül szabat 
megfogni az ellenfelet, a szabadstilusu B.-ban a 
a láb fogása is meg van engedve, valamint a 
gáncs, a csavarás stb. 

Antik szoborcsoport. 

Blrkózóverseny. A B. régebben mindig dön
tésig ment, am ig az egyik mindkét vállával 
a földet érintette, ma mérkőzési időt alapítanak 
meg s ha ezalatt döntetlen a mérkőzés, 
pontozás szerint (akciók szépsége és veszélyes
sége alapján) ítélik oda a győzelmet. 
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BÍRMA fil2ÁNtíl BÍRŐÖALÖM 

Birma, Brit Hátsó-India legnagyobb tarto
mánya, 605.000 kin2, 13,212.000 1. Főfólyója a 
hajózható Iravadi. Lakosai a kevertvérü bír-
manok, vallásuk buddhista. Főterményei a rizs, 
búza, tengeri, pamut, cukornád. Fővárosa és 
főkikötője Rangún. 

Birmingham, t. az angol vasipar főhelye, 
919.000 1. Egyetem, tőzsde. — 2. Város az Egye
sült Államok Alabama államában 178.030 i. 
Y7as- és gépipar. 

Birő, 1. az igazságszolgáltatással megbízott 
köztisztviselő (hivatalnok B.) v. polgár (es
küdt B.)· 2. Kis- és nagyközségek első tiszt
viselője. A községi képviselőtestület és elöl
járóság elnöke. 

Birő 1. Lajos, * 1856, zoológus 1896—1902 
Uj-Guineában, Ausztráliában és Délázsiában 
végzett gyűjtést, azóta a Nemz. Múzeumban 
dolgozik. — 2. Lajos, * 1880, publicista, re
gény- és drámaíró, müvei külföldön is nagy 
sikert értek el. —- 3. Mihály, * 1886, festő
művész és szobrász, plakátjai világszerte is
mertek. — 4. Pál, * 1884, a Rimamurányi 
vasmű vezérigazgatója, országgy. képv., a Gyosz 
•és a magyar gyáripar egyik vezéregyénisége. — 
5. Vencel. * 1885, kegyesrendi pap, történet
író. — 6. Zsigmond, * 1850, a Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár elnöke, felsőházi tag. 

Birodalmi gyűlés, a német-római birodalom 
három rendjének (1. választófejedelmek, 2. egy
házi és viiági fejedelmek és 3. birodalmi vá
rosok) gyűlése. Á birodalommal együtt a B. 
is megszűnt 1806. 

Birodalmi városok, azok a német városok 
voltak, amelyek közvetlenül csàk a birodalom 
fönhatósága alatt álltak, mint pl. Frankfurt, 
Augsburg, Nürnberg. 

Birői függetlenség, az ál'amhatalmak (tör
vényhozó, végrehajtó és birói hatalom) meg
oszlásának érvényesülése óta az alkotmányos 
szabadság egyik biztositéka. 

Birói szemle, a peres eljárásban az ügy 
szempontjából fontos tárgyak, események, sze
mélyek közvetlen érzéki észlelésében áll. 

Bírói zár, a végrehajtási eljárásban az ösz-
szeirt ingóságok a végrehajtást szenvedőnek 
birtokában maradnak ugyan, de azokat elide-
genitenie tilos, különben sikkasztás miatt bünte
tendő. 

Birókűldés, a peres ügyben illetékes bíró
ságnak n:ás ugyanolyan hatáskörű bírósággal 
való helyettesítése. 

Birság, részint birói és közigazgatást hatóság 
rendeleteinek \égrehajtására, (pénz-B.), részint 
a birói v. közigazgatási eljárás során elkövetett 
rendzavarások megtorlására (rend-B.) szolgál. 

Birtokminimum, a tulajdonban tartható legki
sebb földterület. 

Birtokrendezés, birói eljárás, amelynek célja 
az úrbéri viszony oly módon való fö'.otdása, 
hogy a keletkező uj birtokok gazdasági szem-
pontból minél életképesebbek legyenek. A B. 
a következő eljárásokból áll: 1. Úrbéri elkülö
nítés, a földesúri és úrbéres földek különvá
lasztása. 2. Arányosítás, megállapítása annak, 
hogy egy-egy birtokost az ingatlanból hányad 

rész illet meg. 3. Közlegelő-felosztás. 4. Ta
gosítás, az egy birtokosnak juttatott sokféle 
résznek kevesebb, esetleg egy tagban való 
egyesítése. 

Bis (lat.), kettő, kétszer. 
Biscaya, az Atlanti-óceánnak Spanyol- és 

Franciaország közé benyúló öble. 
Biscuit (franc.) a. m. kétszersült, 1. kétszer

sült kenyér, 2. B.-porcellán, fehér, néha sárgás, 
mázatlan porcéi'án. 

Bis dat, qui cito dat (lat.) a. m. kétszeresen 
ad, aki gyorsan ad. 

Biskra, város Délalgirban, 75.000 1., téli 
üdülőhely, meleg kénes források. 

Bismarck, Otto herceg, (1815—98), német 
államférfi, göttingeni jogász, a porosz országgy., 
az erfurti parlament, a frankfurti szövetség-
gyü'és tagja, 1859. pétervári követ, 1862. pá
rizsi nagykövet, 1862. porosz min.-elnök és kül
ügyin., 1864. Schleswig-Holstein megszerzése, 
1S66. Ausztria leverése és kiszorítása a Német 
Bundból, 1867. az É-német Bund kancellárja, 
1870—71. a háború alatt vezette a politikát 
is birodalmi kancellár lett, 1871 márc. 22. her
ceg lett, i»73- Kulturkampf, 1878. berlini kon
gresszus, szocialistaellenes törvény, 1879. szö
vetség a Monarchiával, 1883. Olaszországgal, 
1890 márc. 20. elbocsátása, 1898 jul. 30. h a l a . 
Felesége Johanna v. Puttkammer (1824—94). 
Emlékiratai: Gedanken und Erinnerungen. Fia: 
Herbert (1849—1904) külügyi államtitkár. Uno
kája: Otto * 1897. 1924. birodalmi gyűlési 
képv., a fajvédők egyik vezére. 

Bismarck-szigetek, vulkanikus szigetcsoport Me· 
lar.éziában, 1884—1919 német gyarmat, ma brit 
gyarmat. 

Bisse kisk., Baranya vm., siklósi j . 609 1., 
ut. Ata, up. Gyüd. 

Bisson. Alexandre (1848—1912), francia vig-
játékiró. Bohózatai: Államtitkár ur,. Hálókocsik 
ellenőre. 

Biszexualitás (lat.) a. m. kétnetnüség. 
Biszkvit, 1. Biscuit. 
Biszulfátok a kénsav savanyu sói. 
Bitay Árpád, * 189Ó, erdélyi történet- és 

irodalom történetíró. 
Bitó íj, szerb város, 1. Monasztir. 
Bitterfeld, szászországi város, 17.000 1. 
Bittner János, * 1867, a Bpesti Ker. és Ip. 

Kamara alelnöke, felsőházi tag. 
Bitumen, a Föld rétegeiben keletkezett szer

ves eredetű kátrányszerü anyag. Szűkebb érte
lemben az aszfaltot és petróleumot jelenti. 

Bivak (franc.: bivouac), a. m. ítábor a szabad 
ég alatt. 

Bivaly, az üregesszarvu kérődzők egyik neme. 
Bivouac (fr.), 1. Bivuk. 
Bizalmi férfi, hatósági v, bírósági nem nyil

vános eljárásban az érdekeltek képviseletéhen 
az eljárás törvényességét ellenőrző egyén. 

Bizam, pézsma patkány. 
Bizánc, a mai Konstantinápoly, ill. Sztambul 

tégi neve, 
Bizánci birodalom,, a római birodalom felosz

tásakor keletkezett 395 Theodosius halálakor 
és a mai Balkán-félsziget legnagyobb részét, 



BIZÁNCI MŰVÉSZET BLAU 

Kis-Ázsiát, Szíriát s Egyiptomot foglalta ma
gában. Az 5. sz.-ban vallási harcok gyöngí
tették, a 7. sz.-ban az iszlám hódította el 
ázsiai és afrikai részeit, Európában pedig szláv 
országok (Szerbia, Bulgária) keletkeztek. A 
kereeztesháboruk is zavarokat okoztak, a törö
kök egyre jobban szorongatták a B.-at, mig 
végre 1453. Konstantinápoly bevétele által meg
szűnt. 

Bizánci művészet, a Kr. u. 5. sz.-ban kelet
kezett. Építészetben jellemzi a keresztalaku alap
rajz, kupolával, 4 oszlopsoros oldalsó helyisé
gekkel, amelyeket gallériák és ablaksorok 
két emeletre tagolnak. Belső berendezés: egy
szerű formák, dus mozaik diszités, freskók. 
(Hagia Sophia Konstantinápolyban, _ S. Vitale 
Ravennában.) A szobrászat csak díszítő kis
plasztika, a festészetben szigorú, liturgikus szel
lem (ikonok). 

Bizantinízmus, a. m. szolgai megalázkodás, 
talpnyalás, 

Biza«*í (franc.) a. m. szokatlan, feltűnő, szer
telen. 

Bize kislc, Somogy vm., marcali j . , 375 1., 
ut. és up. Marcali. 

Blzerta, város Tunisban, 21.000 I. 
Bizet, George (1838—-1875), francia zene

szerző. Legismertebb operái: A gyöngyhalász, 
Psamileh, Carmen. 

Bizmut, vöröses fehér, fémfényű, kristályos 
anyag, más fémek ötvözésére, sóit pedig az 
iparban és gyógyszerül használják. 

Bizománv, igy tekintendő a kereskedelmi ügy
let megkötése az esetben, ha ez valaki meg
bízásából saját nevében, de más részére tör
ténik. Aki ilyen ügyletek kötésével iparszerüleg 
foglalkozik, az B.-os. 

Bizományi váltó, az olyan váltó, amelyet 
a kiállító másnak a megbízásából, más követe
lése vagy tartozása fejében bocsát ki egy har
madik személyre. 

Bizon, amerikai bölény. 
Biztosítás, célja, hogy kárpótolja az egye

seket azokért az anyagi károkért vagy vesz
teségekért, amelyeket véletlen, elemi csapás, 
baleset vagy időelőtti elhalálozás okoz. A B. 
lehet kényszer- és önkéntes B. Kétféle B. van : 
kár-B. (tüz- és jégkár elleni, baleset-, élet-, 
szállítmány-, állat-, hitel-, óvadék-, házbér-B.) 
és élet-B. 

Biztosíték, az erősáramú villamos berende
zésekben célja megakadályozni, hogy a veze
tékeken veszélyes hőfok keletkezhessek. Vannak 
u. __n. olvadó B.-ok, ezeknek anyaga ólom vagy 
ezüst és önműködő kikapcsolok, maximálauto-
maták. 

Biztosító szelep, gőzkazánokon, csővezetéke
ken alkalmazott, kifelé nyiló szelep, melyben 
nyomás alatt álló gog, sűrített levegő stb. van. 
Túlnyomásnál a szelep kinyílik és a nyomó

n k · e g y r é , z é t a s z i*adba ereszti. 
1 .fl?''î· Andrej (eredeti nevén Borisz Niko-
A Í ·· B u « a Í e v ) . * 1880, orosz iró. Regényei: 

RS
eSUSt^fa Iamb ' P é t e r v á r és Kötik Letajev. 

»jeilnszWj, Visszarion Grigorjevies (1811—48), 

orosz kritikus, Puskin, Gogol, Goncsarov, Tur-
genyev irodalmi útjait egyengette. 

Bielostok, 1. Biátyrtok. 
Björnson, Bjömstjerne (1832—1910), norvég 

regény- és drámaíró. Nobel-dij. Főművei: Arne, 
Synnöve Solbakken. — Fia Björn, * 1859, szín
házigazgató, drámaíró. 

Black (ang.) a. m. fekete. 
Blackburn, angol város Lancaster grófságban, 

133.000 1. Gyapotipar, 
Blaga, Lucián, * 1895, erdélyi román költő 

és essayiró. 
Blaha 1. Lujza (1850—1926), színésznő, csa

ládi nevén Reindl, leánykori színpadi nevén Kö
les! Lujza. Neve a Népszínház megnyitása 
után lett országosan ismertté. Híresebb sze
repei: a Falu Rossza Finum Rózsija, a Sárga 
Csikó Erzsikéje, Török biróné, operettekben a 
Cornevillei harangok és Boccaccio. 1901 óta a 
Nemzeti Színház örökös tagja volt. — 2. 
Sándor, B. Lujza fia, * 1874, belügymin. h. 
államtitkár. 

Blamázs (franc: blamage) a. m. fölsülés. 
Blanc, Louis (i8r 1—1882), francia szocialista 

teoretikus. Főműve: L'organisation du travail. 
Blandrata György (1515—85), János Zsig

mond erdélyi fejedelem olasz születésű udvari 
orvosa, az első unitáriusok egyike. 

Blankenberghe, tengeri fürdő és halászfalu 
Belgiumban Ostendétől ÉK-re, 6000 1. 

Blankenese. Hamburg melletti üdülőhely, 
12.000 1. 

Blanketta (franc.) a. m. űrlap, nyomtatott 
szöveg, amelyben csak a hiányzó részeket 
kell kitölteni. 

Blankit, fehérítő vegyszer. 
Blanko (ol.), kitöltetlen (pl. váltó). 
Blanqul, Louis Auguste (1805—1881), franda 

kommunista. 37 évet töltött börtönben. Hivei 
a blankisták, az anarchizmus felé hajlottak. Fő-
müve: Critique Sociale. 

B!a;co y Ibanez, Vicente, * 1867, spanyol író, 
Valencia forradalmi irányzatú képviselője, so
káig élt emigrációban, 1930. tért haza. Realista 
irányú regényíró, müveiben (Az átkozott föld. 
Május virága, A vérző aréna, Tragédia a 
tavon) ritka erővel festi a spanyol szenve
délyesség sötét borzalmait, 

Blasewitz, üdülőhely Drezda mellett, 8030 1. 
Blaskovícs t. László * 1869, szemész, bp. 

egyet. ny. r. tanár, szakmunkái vannak. — 2. 
Sándor * 1869, Ambrus Z.-nal az Uj Magyar 
Szemle és a Neue Europa megindítója. Pour 
l'honneur c. francia nyelven irt darabját Pá
rizsban előadták. 

Blasnek Hugó, * 1876, főv. tűzoltófőp;<-
rancsnok. 

Blastula, 1. Fejlődéstan. 
Blaszfémia (gór.) a. m. istenkáromlás. 
Blá'hy Ottó Titusz, * i860, elektromérnök, ny. 

Ganz-gyári igazgató, a Tud. Akad. tiszt, tagja, 
igen termékeny feltaláló. 

Blattner Géza, * 1893, festőművész. 
Blau Lajos, * 1861, a bp-i rabbiképző intézet 

igazgatója, a »Magyar Zsidó Szemle« szer
kesztője. 
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BLAUMONTAG BOCSKAY 

Blaumontag (ném.: kék hétfő), ered. a böjtök 
előtti hétfő, most a vasárnap meghosszabbítása 
munkásoknál. 

Blavatsky, Helene (Jelena Petrovna Blavat-
skaja), (1831—1891), orosz spiritiszta és teo-
zófus. 

Blazírt (franc.) a. m. közönyös, unott. 
Blech. Leo, * 1871, német zeneszerző, a 

berlini nagyopera zeneigazgatója. 
Bleibtreu, Karl (1859-1928),^2 u. η. »jüngst-

dcuts.h« irod. törekvés képviselője. 
Bleichröder, hires berlini bankárcsalád; bank 

.dap. 1803. 
Blenorrhoea (gör.), fertőző, gennyes lob a 

nyálkahártyákon, különösen a hugycsőben 
(kankó). 

Blériot, Louis, * 1872, francia katonamérnök. 
Λ ζ első sikeres monoplán megteremtője, 1909 
VII. 25-én 23 perc alatt mint első repülte át 
a La Manche csatornát. 

Bleuler. Paul Eugen, * 1857, kiváló zürichi 
elmegyógyász. 

Bteyer Jakab, * 1874, a bp-i tud. egyet. 
a német irodalomtörténet tanára. Főként magyar 
vonatkozású német irod. tanulmányokkal foglal
kozott. 1919-ben a Friedrich-kormány nemzeti
ségi minisztere. 

B-Hsta, azoknak a köz- és magántisztviselők
nek névsora, akiket létszámcsökkentések alkal
mával a szolgálatból elbocsátottak, illetve 
nyugdíjaztak, 

Blizzard (mg.), pusztító hóvihar a Mississippi 
környékén. 

Bloch, 1. Iwan (1872—1922), orvos, a Hand
buch der gesammteii Sexualwissenschaft ki
adója. Legismertebb müve: Das Sexualleben 
unserer Zeit. — 2. József (1862—1922), hegedü-
nnhész és pedagógus. 

B'oemfontein, Oranje angol gyarmat fővárosa 
I>- Afrikában, 39.000 1. 

Blok. Alexander Alexandrovics (1880—1921), 
.1 legmodernebb orosz költészet vezető alakja. 

Blokád (franc.) a. m. ostromzár, lehet 
szárazföldi és tengeri 

Blokk (fr.: bloc, a m. tömb), különböző 
po'itikai pártok egyesülése. 

Bíokkház, olyan ház, amelynek falai fa
törzsekből vannak. 

Blokk-Írás, mindenütt egyenlő vastagságú be
tűk. 

Β'okk-kondenzátor v. zárókondenzátor, a t -
lefonnál és rádiónál a váltakozó áramot 
átengedi, mig az egyenáramnak elzárja d.z út
ját. Ha tehát valamely elektromos készülékben 
(telefon, rádió) egyenáram és váltóáram ke
ring és a két áramot egymástól el akarjuk 
választani, B.-t a'kalmazunk. 

Blokkrendszer, a vasúti forgalom biztonsá
gát célzó berendezés, mely szerint a vasúti 
vonal meghatározott közökre (blokkokra) van 
osztva; minden közben egyszerre csak egy 
vonat lehet, amit blokkjelzők állításával ér
nek el. 

Bios, Wilhelm (1849—1927), szocialista pub
licista, 1918—20. württembergi miniszterelnök, 
ismert könyve: A francia forrad, tört. 

BMJff (ang. : bluff) a. m. meglepetés, szem
fényvesztés. 

Bluette (franc.) a. m. kék szikra; sziporkázó 
egyfelvonásos színdarab neve. 

Blum, 1. Ernst (1836—1907), francia bohó-
zatiró. — 2. Léon, * 1872, francia szocialista 
iró és politikus, a fr. szocialista párt egyik 
vezetője. — 3. Robert (1807—1848), német 
politikus és iró, a bécsi okt. forradalomban 
elfogták és kivégezték. 

Bhtmauer, Aloys (1755—1798), jezsuita, né
met iró. Legismertebb müve: Vergilius Aeneisé
nek travesztiája. 

Blumenthal, Os<a (1852—1917), német kri
tikus, drámaíró és a Lessing-színház igazgatója. 

Bluntschli, Johann Kaspar (1808—1881), svájci 
születésű német államjogász. 

Blücher, Gebhard Leberecht, Fürst von Wahl-
statt (1742—1819), porosz hadvezér, a lipcsei 
népek csatájában és a Waterlooi ütközetben 
ő vezette a porosz hadsereget. 

Boa constrictor (lat.), óriáskígyó. 
Board (ang.) a. m. asztal; többtagú ható

sági testület, hivatal, pl. B, of trade a. m. 
kereskedelmi hivatal. 

Boarding bouse (ang.), száiloda, ahol teljes 
ellátást adnak, penzió. 

Boba kisk., Vas vm., celldömölki j . , 1076 1., 
vasút, távíró, posta. 

Boborykln, Peter Dimitrijevics (1836—1921), 
orosz regény- és drámaíró. 

Bobsleigh (röviden bob; ang.), ötüléses sport-
száukó, amelyet kormánykerékkel irányítanak. 

Boccaccio, Giovanni (1313—1375), olasz költő 
cs humanista, az olasz próza megteremtője. Fő-
müve a Decamerone (Tiz nap). Irt még 
verseket és Dante-életrajzot. 

Bocche di Caitaro, mélyen benyúló öböl 
a dalmát partvidéken. 

Bocfölde kiik., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
814 1., vasút, ut. Bak, posta. 

Boche, a németek francia gúnyneve. 
Bochkor 1. Ádám, a törv. orvostan bp.-i 

egyet. m. tanára. — 2. Károly ¢1847—iji8), 
a bp.-i tud. egyet az államszámviteftan ta 
r.ára volt. 

Bochum, gyárváros a Ruhr-vidéken, 145.000 
I. Nehéz vasipar. 

Boconád nagyk., Heves vm., hevesi j . , 2093 
1., telefon, posta. 

Bocsa nagyk., Pest vm., kiskőrösi j . , 2827 I , 
ut. Soltvadkert, posta. 

Bocsáríapujtö kisk.. Nógrád vm., salgótarjáni 
j . . 1922 1., posta, telefon. 

Bocska kisk., Zala var., nagykanizsai j . , 
489 I., ut. Újudvar, up. Magyarszerdahely. 

Bocskay Is'.ván (1557—1606), erdélyi fejede
lem. Básta idején a protestánsok üldözése 
miatt fegyvert fogott a császár ellen és a haj
dúk segítségével csakhamar az egész ország 
hatalmába került. Erdély fejedelmévé, majd 
magyar királlyá választották 1605., amit a 
török is jóváhagyott. B. a királyságot nem 
fogadta el, hanem a protestánsok íogait és az 
alkotmányt biztosító békét (1606) kötötte meg, 
a király és a törökök közt pedig a zsitva-
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BOD 

toroki békét közvetítette. Utána hirtelen 
, meghalt. 

Bod Péter (1712—1769), erdélyi református 
lelkész és egyháztört. iró. Magyar Athenás 
c. könyvében kb. ötszáz magyar író életrajzát 
gyűjtötte egybe. 

Boda kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 
623 1., ut. Szentlőrinc, up. Nagybicsérd. 

Boda Dezső (1863—1918), Bpest főkapitánya. 
Bodajk kísk., Fejér vm., móri j . , 1911 I., 

vasút, távíró, telefon, posta. 
Bode, Wilhelm (184^-1929), német müvészet-

Uörténeti iró, a berlini kir. muz. igazgatója. 
Bódé kisk., Veszprém vm., devecseri j . , 585 

!., ut. és up. Ajka. 
Bódé, kisebb házikó fából. 

%:• Bodega (spany.) a. m. pince, bormérée. 
ν Bodenbach, cseh város az Elbe mellett, 
; 12.000 német 1. 

Badenstedt, Friedrich (1819—1892), német 
költő, szerzője a Lieder des Mirza-Schaffy 
(1850) c. versgyűjteménynek. 

Boden-'ó, Svájc, Ausztria és Németország 
határán, 540 km2, a Rajna keresztül folyik 
rajta. 

Bodley, Sir Thomas (1544—1612), angol tu
dós és államférfi, kibővítette az oxfordi egyet, 
könyvtárát (Bodleyan Library). 

Bodmér kisk., Fejér vm., váli ]., 302 1., 
ut. Vértesboglár, up. Szár. 

Bodnár 1. János, az orvosi vegytan ny. r. 
tanaira a debreceni egyet. — 2. Zsigmond 
(1839—1907), irodalomtörténész és filozófus. _ U. 
n. hullámelmélete szerint a szellemi világ 
fejlődése az eszmeerő ritmikus mozgásának 

; eredménye. 
Bodo 1. Alajos, * 1869, zongoraművész és 

zenepedagógus. — 2. János, * 1866, országgy. 
;képv., a Levente c. folyóirat szerk. 
ν Bodola Lajos, * 1859, ny. bp.-i műegyetemi 
"tanár, geodéziával fogl. A bp.-i műegyetemei) 
a geodézia (földméréstan) tanára. Fontos mun
kája: A mérési hibák elmélete és a legkisebb 
négyzetek módszere. 

Bodon 1. Károly, * 1867, orvos, bp.-i egyet. 
tanár, szív és vérerek betegségeivel fogl. — 
2. Pál, * 1884, zeneszerző. 

Bodonhery kisk., Sopron vm., csornai j . , 
632 L, ut. Rábapordány, up. Rábaszovát. 

Bodony nagyk., Heves vm., pétervásári j . , 
1869' L, ut. Párád, posta. 

Bodor Aladár, * 1880, tanár, költő és iró, a 
Magyarság munkatársa. 

Bodorfa kisk., Zala vm., sümegi j . , 316 I., 
u t Tüskevár, up. Káptalanfa. 

Bodrog, a Latorca, Ung, Labore, Ondava 
é« Topoly egyesüléséből keletkező folyó, To
kajnál ömlik a Tiszába. 

Bodrog kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 
7 ' o j j , ut. és up. Hete! * ' 

Bodroghalász kisk., Zemplén vm., sárospataki 
n - i 2 ' vasut' ut· é s u p · S á r o sPa t ak· 
Bodroghalom kisk., Zemplén vm., sárospataki 

K-.»3íc l;, ut. és up. AlsÓberecki. -

BOGDANFY 

Bodrogi Zsigmond, * 1874, szocialista költő 
és dalszerző. 

Bodrogkeresztur nagyk., Zemplén vm., tokaji 
j . , 2173 1., vasut. távíró, telefon; posta. 

Bodrogkisfalud kisk., Zemplén vm., tokaji j . , 
911 1., ut. és up. Bodrogkeresztur. 

Bodrogolaszi kisk., Zemplén vm., sárospataki 
j . , 1206 1., vasut, távíró, posta. 

Bodrogzsadány kisk., Zemplén vm., sárospa
taki j . , 587 1., ut. és up. Bodrogolaszi. 

Bődvalenke kisk., Abauj-Torna vm., bódva-
szilasi j . , 301 1., ut. és up. Hidvégardó. 

Bődvarákó kisk., Abauj-Torna vm., bódva-
szilasi j . , 332 1., ut. és up. Bódvaszüas. 

Bódvaszilas kisk., Abauj-Torna vm., bódva-
szilasi j . , 873 1., vasut, távíró, telefon, posta. 

Bodvica kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 
559 1., ut. és up. Nagyatád. 

Body Tivadar, * 1868., felsőházi tag, a HÉV. 
elnökvezérigazgatója, v. szfv. alpolgármester. 

Boemm Ritta, * 1868., festőmüvésznő. Leg
kiválóbbak nagy oltárképei és kisebb akvarelljei. 

Boer (holland) a. m. paraszt; holland szár
mazású délafrikai (1. Búrok). 

Boér Elek, * 1872, nyűg. szegedi egyet, 
tan., közig. biró. Főműve: Magyar közig, 
és pénzügyi jog. 

Boerhaave, Hermann (1668—1738), kiváló hol
land orvos. 

Boëthius, Anicius Manlius Severinus (475— 
525), római államférfi és filozófus, akit Theo-
dorik császár összeesküvés gyanúja miatt ki
végeztetett. Főműve: De consolatione philoso-
phiae (A bölcselkedés vigaszáról). 

Bogács nagyk., Borsod vm., mezőkövesdi 
j . , 2036 1., telefon, posta. 

A bogár testrészei: 
1. fej, 2χ a tor első, 2-2 második 

gyűrűje, 3. potroh 

Bogarak, azok az ízeltlábúak, amelyeknek 
kemény szárnyfedőik^ vannak. Testük három 
részre tagozódik: fej, tor és potroh. Három 
pár lábuk van. Fejlődésük: pete — hernyó 
— báb — rovar. 

Bogdan-Duica, Gheorghe, * 1865, erdélyi ro
mán irodalomtörténetiró, egyet, tanár Kolozs
várott. 

Bogdánfy Ödön, * 1863, ny. h. államtitkár, 
műegyetemi rk. tanár, hidraulikával fogl. 
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Bogdány i. Godofred (1661—1710), kassai szár
mazású, oltárképfestő. — 2. Jakab, festő, 
(1660—1724), eperjesi születésű angol udvari 
festő. 

Bogdása kisk., Baranya vm., szentlőrinci 
j . , 77G 1., vasút, ut. Sellye, posta. 

Bogisich Mihály, (1839—1919), c. püspök, 
egyházi zeneszerző és zeneire·. 

Bognár Pál Cecil, * 1883., bp-i egyet. m. 
tanár, filozófus és fizikus. 

Bogotá, Colombia D-amerikai köztársaság fő
városa, 170.000 1. Egyetem, csillagvizsgáló. 

Bogumilok (egyházi szláv) a. m. Isten bará
tai, ujnianicheus szekta, mely a 10. sz.-ban 
jelentkezik Thrákiában. Sokáig megmaradt a 
szekta főleg Boszniában és Bulgáriában. 

Bogya János, * 1880, országgy. képviselő, 
publicista. 

Bogyiszló nagyk., Pest vm., kalocsai j . , 2884 
1., ut. Tolna, posta. 

Bogyoszlő kisk., Sopron vm., csornai j . , 
1482 I., ut. Szil-Sopronnémeti, posta. 

Bohacsek Ede (1891—1916), neoprimitivista 
festőművész. 

Bohém (franc.) a. m. cigány; könnyüvérii 
iró és művész. 

Bóher (héber), a. m. legidősebb fiu, zsidó 
ifjú, talmudista. 

Bohnen, Michael, a drezdai opera basszistája 
és moziszinész. 

Bohóc, cirkuszi komikus. 
Bohózat, a vígjáték rikitóbbszinü, drasztiku

sabb válfaja. 
Bohr, Niels, * 1885, dán fizikus, szilárd ala

pot adott a Rutherford-féle atomelmélctnek. 
1922. Nobel-dij. 

Boieldieu, François Adrien (1775—1834), fran
cia operaszerző. Operái: Bagdadi kalifa, Fehér 
asszony. 

Boileau-Despréaux, Nicolas (1636—1711), fran
cia költő és drámaíró. L'Art poctique-je a 
francia irodalom klasszikus müve. 

Boiotia (Boeotia), Közép-Görögországnak a 
korinthosi öböltől É-ra fekvő tartománya. 

Bois, Jules, * 1868, francia regény- és dráma
író, pszichológus és történész. 

Bois de Boulogne, park Párizstól nyugatra. 
Boiserie (franc.) a. m. fából készült fal

burkolat. 
Boissier, Gaston (1823—1908), francia filológus 

és történész, magy. is megj.: Cicero és barátai, 
Yergil, Archeológiai séták. 

Boito, Arrigo (1842—1918), olasz zeneszerző, 
Richard Wagner hive. 

Bója, hajózási jelzésre és kikötésre szolgáló 
lehorgonyzott úszótest. 

Bojárok (török: bajari a. ni. előkelők; orosz 
hivatali (nem születési) nemesség, hatalmát 
csak Nagy Péter törte meg. Romániában is 
voltak B. 

Bôjer, Johan, * 1872, norvég dráma- és re
gényíró. 

Bojkott, személyek, v. áruk társadalmi kikö
zösítése, Boycott írországi angol kapitány neve 
után (1880). 

Bojt nagyk., Bihar vm., biharkeresztesi j . , 
Ι2Γ4 I., telefon, posta. 

Bókaháza kisk., Zala vm., zalaszentgróti j . , 
629 1., vasút, ut. Zalaapáti, up. Zalacsány. 

Bokányi Dezső, * 1871. szocialista, majd bol
sevista politikus, nagyhatású szónok, mint csere
fogoly Oroszországba került, ott él. 

Bókay 1. Árpád (1856—1919), id. B. János 
fia, orvos, bp. egyet, gyógyszertan tanára, 
balneológiáva!- fogl. A magy. szabadkőművesség 
nagymestere volt. — 2. János id. (1822—1884), 
gyermekorvos, bp. egyet, tanár, a gyermek
gyógyászat úttörője Magyarországon. — .3. 
János, * 1858, id. Β. János fia, gyermekorvos, 
nyűg. bp.·-i egy. tanár, sok tudom, müvet irt. — 4. 
János, ifj. * 1892, iró és műfordító. Müvei: 
Mi férfiak, Herceg Durravardy és társai, 
Mario. — 5. Zoltán, * 1885, orvos, egy. 
tan., gyermekgyógyász. 

Bokhara, közepázsiaí ország, Üzbekisztán 
szovjetköztársasághoz tartozik. 200.000 km2, 3 
millió török-tatár, mohamedán 1. Fővárosa B. 
45.000 1. 

Bokhara-szőnyeg, kézksomózásu keleti sző
nyeg. 

Bókod nagyk., Komárom vm., gesztesi ]'., 
1769 1., vasút, ut. Dad, posta. 

Bokor kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 297 I., 
ut. és up. Buják. 

Bokor 1. József (1843—1917), bp-i egyet c. 
rk. tanár, filozófus és pedagógus, a Pallas 
Lexikon szerkesztője. — 2. József iff. (1862— 
1911), népszínműveket és operetteket irt: Télen; 
A kis alamuszi, Kurucfuríang. — 3. Malvin 
(Szontag Róbertné), ifjúsági és regényíró. 

Bokros-Birman 1. Dezső, * 1889, szobrász és 
grafikus. — 2. Ferenc, * 1891, grafikus. 

Boldog nagyk., Pest vm., aszódi j . , 2878 L, 
telefon, posta. 

Boldogasszony, Szűz Mária, B. hava: január. 
Boldogasszonyfa kisk., Somogy vm., szigetvári 

j . , 966 1., ut. és up. Szentlászló. 
Boldoggá avatás, a szentté avatás előzménye. 
Boldogkőujfalu kisk., Abauj-Torna vm., aba-

njszántói ]'., 806 I., ut. és up. Boldogkővár
alja. 

Bo'digkőváralja ki^k., Abauj-Torna vm., abauj-
szántói j . , 1115 1., vasút, telefon, távíró, posta. 

Boldva kisk., Borsod vm., edelényi ]'., 1559 
1., vasút, távíró, posta. 

Boleman Géza, * 1876, gépészmérnök, bánya-
mérnöki főisk. tanár. Főműve: Elektrotechnika. 

Bolero, 1. spanyol tánc; 2. derékig érő, 
gallérszerü női kabátka. 

Boleyn, Anna (1507—1536), VIII, Henrik 
angol király második felesége, Erzsébet ki
rálynő anyja. Férje házasságtörés címén le
fejeztette. 

Bolfras, Arthur (1838—1922), osztr. tábornok, 
1889—1916 I. Ferenc József főhadsegéde. 

Bolgár Ferenc (1852—1923), katonatiszt, ké
sőbb hírlapíró, 1887—1918. országgy. képv. 

Bolgár nyelv és irodaiam. A bolgár ny. a dél
szláv nyelvek közé tartozik, Ny-i es K-i nyelv
járásra oszlik. Történelmileg megkülönböztet
hető az óbolgár vagy egyházi szláv, amelyre 
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Cyrill és Method szláv apostolok a liturgiát fi r-
diiották, a közé[)bolgár a 13. sz.-tól kezdve 
és az »jbolgár. Az utóbbinak népköltészete 
különösen értékes. Ujabb bolgár írók : Slavejkov 
Petko és Pen so, Karavelov, Botjov, Javarov, 
Trejanov. 

Bolgárok, balkáni nép, amely török eredetű 
hódító és szláv meghódított nép keverékéből 
keletkezett az 5. sz.-ban. Számuk 5 millió. 
Bulgárián kívül Romániában, Oroszországban, 
Jugoszláviában és Kisázsiában laknak. Görög
keletiek és mohamedánok, a bánsági B. pedig 
katolikusok. 

Bolgárország, 1. Bulgária. 
Bolllck, a kétszárnyúak osztályába tartozó 

élősködő, szárnyat'an rovarok. 

Az ember bolhája, erősen nagyítva 

Bolhás kisk., Somogy vin., nagyatádi j . , 1098 
1., vasút. ut. és up. Somogyszob. 

Bollió kisk., Somogy vm., barcsi j . , 2000 1.. 
c.t. és up. íiabócsa. 

Bolingbroke, Henry St. John (1678—1751), 
angol stuarti. ta. államférfi és író. 

Bolivar, Venezuela pénzegysége, too < entavo 
= 1 pengő. 

Bolivar, Sinon (1783—1830), szabadsághős, 
Délamerika fölszabaditója a spanyol ura'om 
alól. 

Bolivia, délamerikai köztársaság, i'/a millió 
km2, 3 millió 1. A forró földövbe esik, de 

Ny-i felének éghajlata 
a nagy magasság miatt 
(3000—6000 m.) mérsé
kelt. K-i fele az Ama
zon legnagyobb mellék
folyójának, a Madeirá
nak felső folyása vidé
kén elterülő fonó és 
mocsaras síkság. A né
pesség; spanyol eredetű 
kreolok, indiárok és 
mesztieek, főleg az An

dok völgyeiben él. Termékei : kai ao. kávé, ki-
nafa, cukornád. Fővárosa La Paz. 

Bollandisták, azok a tudós jezsuiták, akik 
Jean Bóllandus (1596—1665) kezdeményezése 
után az Acta Sanctorum (Szentek élete) c. 
müvet irják, amefy ma 62 folio kötet. 

Bolletta (o!.) a. m. vámban· a. __ 
Bologna, Olaszország Emília tartományának 

fővárosa az Apenninek lî-ί lábánál, 211,000 I., 
régi egyetem. 

Bologna, Giovanni da (1524—1608), flandriai 
származású szobrász. 

Bolognai üveg (bolognai csepp), hirtelen hű
tött üveg, amely csekély karcolásra szétpattan. 

Bolometer (gör.), fizikai mérőeszköz csekély 
hőmérsékletkiilönbségekre. 

Bolond Istók, népies mondák alakja; Petőfi 
és Arany is feldolgozták. 

Bolseviki 1. Bolsevizmus. 
Bolsevizmus, a bolseviki (a. m. maximalisták, 

ellentétben a menseviki a. m. minimalistákkal 
szemben) politikai rendszer neve: proletár
diktatúra tanácsrendszerrel, a termelési eszkö
zök kisajátítása, általános munkakényszer, irtó-
harc a bírzsoázia ellen. 

Bolton, angol város Manchester mellett, 
181,000 1. Vas- és gyapotipar. 

Boltoza*, görbefelületü mennyezet (födém). 
Boltraííic, Giovanni Antonio (1467-1546), ol, 

festő, Leonardo da Vinci követője. 
Boltzmann, Ludwig (1844—1906), német fi

zikus, a gázelmélettel, az elektromosságtannal, 
a hődinamikával fogl. 

Bolus (lat.), fehér v. színes, zsíros tapintani 
ásvány, gyógyszerül, pilulák alapanyagául és 
festékül (terra di Siena) szolgál. 

Bolyai r. Farkas (1775—1856), marosvásárhelyi 
ref. kollégiumi tanár és akad. lev. tag, mate
matikus, a világhírű Tentamen (1833) szerzője. 
Praktikus technikai kérdésekkel és irodalommal 
is foglalkozott. — 2. János (1802—60), B. Far
kas lia, a leghíresebb magyar matematikus. 
az abszolút, (nem euklidcsi) geometria meg
alapozója. Világhírű fölfedezését 21 éves korá
ban tette, munkája atyja Tentamenjéhez csa
lóivá jelent meg Marosvásárhelyen 1833. Mcgj. 
ujabban magyarul, németül és franciául is. 

Bolygó hollandi, elkárhozott hajóskapitány, aki 
hajóján bolyong örökké, Wagner zenedrámát irt 
róla. 

Bolygók, olyan égitestek, amelyek a Nap kö
rül keringenek. Nyolc főbolygó van, ezek a 
Naptól való távolságuk sorrendjében a követke
zők: Mcrcur, Venus, Föld, Mars, Jupiter, 
Saturnus, Uranus és Neptunus. 1930 febr. 
amerikai esi lagászok felfedezték a 9. bolygót. 
"Böíygó tfu, más néven lidércfény, fény tüne

mény, oka. az, hogy a mocsarakban a rothadó 
növényekből mocsárgáz és foszforhidrogén fejlő
dik, utóbbi a levegőn meggyullad s a mocsár-
gázzal együtt kékes lánggal elég, 

Bolygó zsidó, a monda szerint Ahasvérus 
nevű cipész, aki Jézust a Golgotára vezető 
utján nem engedte megpihenni háza előtt s 
ezért az utolsó ítéletig vándorolnia kell. Sok 
költő feldolgozta. 

Bolyok nagyk., Borsod vm., ózdi j . , 2255 I., 
ut. és up. Ozd. 

Bolzano, Bernhard (1781—1848), kat. teo'ógc.s 
és filozófus. Főműve: Wissenschaftslehre. 

Bomba, nagy robbantó erejű, gyújtó- vagy 
robbantószerekkel töltött üreges lövedék. 

Bombardon (franc.), basszusszólamu rézfuvó-
hangszer. 
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BOMBASZT BORBAS 

Bombaszt (ang.) a. m. vattával kitömött, 
átvitt ért. : fellengös, nagyhangú üres beszéd. 

Bombay, Brit India legnagyobb kikötője, B. 
kormányzóság székhelye. Elő-India Ny-i partja 
előtt kis szigeten fekszik, 1,176.000 1., egyetem. 
Indiának Európával való forgalmát bonyo
lítja le. 

Bon (franc), rövidszövegü kötelezvény. 
Bona fides (lat.) a. m. jóhiszeműség. 
Bonaparte (olaszosan: Buonaparte), korzikai 

család, amelyből Napoleon származott. Carlo B. 
(1746—85), Napoleon atyja, ügyvéd. Felesége, 
M. Lelizia Ramolino (1750—1836), akinek Na 
poleonon kívül 4 fia és három leánya volt. 
Fia bukása óta visszavonultan élt Rómában. 
Giuseppe B. (1768—1844), Napóleon bátyja, 
akit ez nápolyi, majd spanyol királlyá tett. 
Lucien Β. (1775—1840), előkészítette a bru-
maire-i államcsínyt, de házassága miatt Napó
leon elfordult tôle. Louis B. (1778—1846), akit 
bátyja Hollandia királyává tett,, de erről lemon
dott, ö volt III. Napoleon atyja, Jerome B. 
(1784—1860), westfaliai király volt, 1813. el
űzték. 

Bonar Law, 1. Law. 
Bonaventura, Szt. (Doctor Seraphkus. 1221 — 

1274), párizsi minorita Aqu. Sz. Tamás mellett a 
skolasztika legnagyobb teológusa. 

Bonbon (franc.) a. m. cukorka, olvasztott, 
színes cukorból. 

Bonbonnière (franc.) a. m. cukorka-szelence. 
Bonc, japán v. kinai buddhista pap. 
Boncodfölde kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 

369 1., ut. Salimvár, up. Alsóbagod. 
Bonctan, 1. Anatómia. 
Bond (ang.), 1. adóslevél, kötvény. Angliában 

és az Ê.-amerikai Egyesült Államokban a be
mutatóra szóló állami kötvény neve. 2. Vám
szabadraktár ( Anglia). 

Bondfield, Margaret, * 1873, angol munkás
párti politikus, 1929. a munkáspárti kor
mányban munkaügyi miniszter, az első női 
miniszter. 

Bondu, nyugatafrikai francia gyarmat Szene-
gambiában. 

Bonfinl, Marco Antonio, (1434—1503) olasz 
humanista, 1468-tól Mátyás király udvari tör
ténésze. Rerum Hungaricarum Decades c. mü
vében megirta Magyarország történetét a hu
noktól a 15. sz. végéig. 

Bon gré, mal gré (franc.) a m. akarva, 
nem akarva. 

Bonheur, Rosa (1822—1899), kiváló francia 
állatfestőnő. 

Bonhomme (franc.) a. m. jólelkű, kedélyes 
ember. 

Bonifácius-ut, 11 km. széles tengerszoros 
Szardínia és Korzika között. 

Bonifatius (Winfried) (680—755), Németor
szág, püspöke, a németek keresztény hitre 
térítője. 

Bonifikáció (lat.) a. m. visszatérítés; kárta
lanítás. 

Bonltás (lat.) a. m. jóság, hitelképesség. 
Bonítz Ferenc, * 1868., hírlapíró, az Alkot

mány, a Nemzeti Újság és most a N. P. 
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Volksblatt fel. szerk. 1919—20, a Huszár és 
Simonyi-Semadam kormányok sajtófőnöke volt. 

Bonkáló Sándor, * 1880, a bp.-i egyetemen 
a rutén nyelv és Írod. nyűg. ny. r. tanára. 
Müvei: A szlávok, Az orosz irodalom tört. 

Bonmot (franc.) a. m. ötletes éle. 
Bonn, porosz egyetemi város a Rajna balpart

ján, 91,000 1. 
Bonnat, Léon (1833—1922), francia festő, az 

École des Beaux-Arts igazgatója; történet-, 
élet-, főleg arckép; freskók. 

Bonne (franc.) a. m. franciául beszélő gyer* 
mekleány. 

Bonnya kisk., Somogy vm., igali j . , 933 1., 
vasút, távíró, up. Kisbárapáti. 

Bonsels, Waldemar, * 1881, német költő, 
regényeket és tanulmányokat ir. Ismert mü
vei: Die Biene Maya, Indienfahrt és War-
talun. 

Bon sens (franc.) a. m. józan értelem. 
Bon ton (franc.) a. m. jó modor. 
Bonvlvant (franc.) a. m. világfi. 
Bonyhád nk., Tolna vm., völgységi j . , 6379 

1., ev. reálgimn., vasút, telefon, távíró, posta. 
Bonyhádvarasd kisk., Tolna vm., völgységi 

j . , 701 1., ut. Tevel, up. Kisdorog. 
BÓnyi Adorján, * 1892., iró, a Pesti Hír

lap munkatársa. Regényei: Játék, Szerenád. 
Köd, Jómadár. 

Bonyodalom, a regény v. dráma cselekmé
nyének szövődése, összeütközésekkel, válságok
kal és katasztrófával. 

Bookmaker (ang.) a. m. könyvcsináló, aki 
hivatásszerüleg köt lóversenyeken fogadásokat. 

Bootes, 1. Jazon fia, az eke föltalálója. ~ 
2. Csillagkép, legfényesebb csillaga az Arc-
turus. 

Booth, William (1829—1912), az Üdv had
seregének (1. o.) megalapítója. 

Bopp, Franz (1791—1867), német nyelvész, 
az összehasonlító indogermán nyelvészet meg
alapítója. 

Bor, szőlőből készült szeszes (6—150/e al
kohol) ital. Hazánkban leghíresebbek a to
kaji, ménesi, villányi, badacsonyi, külföldön 
a champagnei, bordeauxi, rajnai B.-ok. Ma
gyarországon 1928. kb. 3.1 millió hl. bor 
termett. 

Bor 1. Dezső, * 1888, szfv. könyvtári tiszt
viselő, a Szfv. Zenekar karnagya. — 2. Pál, 
* 1889, festő, szobrász és iro. 

B6r, zöldesbarna szinü alaktalan por. Nem 
fémes elem, kristályokban is előállítható. 

Bora, erős ÉK-i szél az Adrián. 
Borah, William Edgar, * 1865, az Egyesült 

AU. szenátusának republikánus-párti tagja. 
Külpolitikai kérdésekkel fogl. 

Borax, a bornak nátrium-vegyülete. Sok 
ázsiai és északamerikai tó vizében található. 
Vizes oldata lúgos, használják forrasztások
nál, mert feloldja a keletkező fémoxidokat, 
gyógyszerül, kozmetikus célokra és a festő-
iparban. 

Borbás Vince (1844—1905), botanikus, ko
lozsvári egyet. tan. Főműve: A Balaton nö
vényföldrajza. 
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BORBÉLY BOROSTYÁN 

Borbély i. György, * 1875, felsőházi tag. 
-- 2. István, * i8<Vi, a kolozsvári unitárius 
kollégium igazgatója; számos irodalomtörténeti 
dolgozata jelent meg. 

Borbély-Maczky Emil, * 1887. Borsod vm. 
főispánja, országgy. képv., a MOVE elnöke. 

Borchardt, Rudolf, * 1877, német költ<í, 
essayista és műfordító. 

Borda, lapos, görbe csont a testüregek kö-
riilfogására. Embernél 12 pár borda van. 

Bordeaux, francia kikötőváros a Garonne 
mellett, 167.000 ]., borkereskedelem, egyetem. 

Bordeaux, Henri, * 1870, francia iró, kri
tikus és regényíró, sok regénye megj. ma
gyarul. 

Bordereau (franc.) a. m. rövid számla, 
jegyzék. 

Bordighera, olasz tengerparti város, 5000 1. 
Bordone, Paris (1500—1571), olasz festő, 

Franciaországban is dolgozott. 
Bordűr (franc: bordure) a. m. szegély. 
Boreas, a görög mitológiában az északi 

szél megszemélyesítője. 
Borecet. Ha a bor levegővel érintkezik, az 

ecetbaktérium a bor alkoholtai talmát ecetté 
oxidálja. A B. kellemesebb izü, mint a kö
zönséges szeszből készült ecet. 

Boréi, Emile, * 1871, fr. politikus, egyet, 
tanár, matematikus. 

Bor gát a kisk., Vas vm., celldömölki j . , 432 1., 
ut. Janosháaa, up. Káld. 

Borghese, római nemes család. 1. Caniilk), 
(1605—21), V. Pál pápa. — 2. Camille, 
(1775—1832) herceg, 1803. feleségül vette Na
póleon nővérét, Paulinát. 

Borghese-vífla, Rómában, a ÍJ. sz.-ból; park, 
képtár, ókori múzeum. 

Borghesei vivó 
Borgia, spanyol eredetű olasz család. Ε 

családból való: Cesare B. (1475—1507), V1-
Sándor pápa nagytehetségű fia, Macchiavelli 
adta jellemzését a Fejedelem c. müvében. Nő
vére Lucrezia B. (1480—1519), rendkívül szép 

• v ? O T e l t η ο voi^ akinek erkölcstelen hírét 
ujabb kutatások kétségessé teszik. 
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Bor gisz, }. Betüfajok. 
Borhamisítás, a bornak vegyi utón való 

előállítása. Λ B.-ról az 1893. évi XXIII. t.-c. 
intézkedik. 

Borhy György, * 1858, földbirtokos, felső
házi tag. 

Boris, III., * 1894, bolgár cár. 1. Ferdi
nánd fia, atyja lemondása óta (1918) ural
kodó. 

Borjád kisk., Baranya vm., mohácsi j . , 829 
1, telefon, posta. 

Borkő, gyümölcsökben, főleg a szőlőben 
fordul elő. A borból lassanként kristályok
ban kiválik. 

Borkum, német sziget az Ems torkolatánál, 
fürdőhely, 3000 1. 

Bornemisza Géza, * 1884, festőművész, l í
rai hangulatú képeivel számos tárlaton vett 
részt. 

Borneo, a Föld harmadik legnagyobb szi
gete Kelet-Indiában, 754.000 km , 21/» millió 
1. Magas hegyei vannak (Kinibaíu 4175 m.), 
éghajlata nedves és forró. Kétharmada hol
landus, egyharmada angol birtok. 

Borneol, kámforszerü illatos anyag. 
Bornholm, dán sziget a Keleti-tengerben, 

583 km2, 41.000 I. 
Bornírt (franc.) a, m. korláto'.t eszű. 
Bornu, szudáni mohamedán néger ország, 

most francia és angol gyarmat, 133.800 kmä, 
5 millió 1. Főv. Kuka, a Csád-tó mellett. 

Borodin, Alexander Porfirievics, (1833—1887), 
orosz zeneszerző. 

Borodino, falu a moszkvai kormányzóság
ban. 1812 szept. 7. a franciák és oroszok 
közti csata, amelyben Napoieon Kutusovot 
legyőzte. 

Boroevlcs Szvetozár báró (1856—1900), tá
bornagy, Przemyslt az ő hadserege mentette 
|föl s a Kárpátokban harcolt sikeresen az 
oroszok ellen, 1915-től az 5. Isonzó-hadse
reg, 1918. a Piave-csata főparancsnoka. 

Boróka, a fenyőfélékhez tartozó cserjenö
vény. Bogyójából a borovicska-pálinkát lőzik. 

Boromisza Tibor, * 1880. Festőművész. 
Eleinte naturalista, későbbi munkáiban erő
teljes dekorativitást és szimbolizmusra való 
hajlandóságot mutat. 

Borona, a földmivelésnél a talaj előkészí
tésére (porhanyitására, felaprózására, egyen-
getésére és a, gyom irtására), továbbá a vető
magvak alátakarására szolgáló, vontatott ke
reteken megerősített fogak v. forgótárcsák 
torából álló eszköz. 

Boronka kisk., Somogy vm., marcali j . , 
564 1., ut. és up. Marcali. 

Boros 1. Ferenc, * 1893, tanár, lírikus és 
novellista, a Nyugat és Élet munkatársa. 
Verskötete: Napkeltekor. — 2. György, * 1885, 
unitárius teol. tanár és egyháztörténetiró. --
3. László, * 1893, iró és hírlapíró, az Esti 
Kurír felelős szerkesztője. — 4. László, * 
1892, íiirlapiró, a 8 örai Újság munkatársa. 
— 5. Mihály (1815—1899), iró, elbeszélő-
és ismeretterjesztő munkákat irt. 

Borostyán, felfutó örökzöld növény. 
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BOROSTYÁNKŐ BOSQUETTE 

Borostyánkő, harmadkori fenyőfák gyantája. 
Sárgaszínű, áttetsző vagy átlátszó. A Keleti-
tenger mentén vízből halásszák. Dohányzó-
eszközöket és ékköveket készítenek belőle. 

Boroszló (Breslau), l'orosz-Szilézia fővárosa 
a hajózható Oder-folyó mellett, 528.000 1. 
Egyetem, sokoldalú ipar, szénkereskedelem. 

Borota nagyk., Bács-Bodrog vm., jánoshal
mai j . , ^22^ 1., ut. Jánoshalma, posta. 

Borovszky " Samu, (i860—1912), történetíró, 
a Tud. Ak. tagja, a Századok szerk. 

Borromeo, Carlo, gróf, szent (1538—1584), mi
lanói püspök, reformálta a szerzetesrendeket 
és megalakító'ta a 7 kat. svájci kanton B.-
szövetségét. 

Borromin', Francesco, (1599—1667), o.'asz 
ëpitész, a bárok egyik megteremtője. 

Borroughs, Edgar Rice, angol iró, a Tar
zan-regénysorozat tette népszerűvé. 

Bors, forró égövi cserje, éretíenctí ieszecíetí 
bogyója szolgáltatja a csípős izü fekete B.-ot. 

Bors 

Borseprő, a bor teljes kierjedése titán 
hordó fenekén maradt üledék. 

Borsfa, kisk., Zala vm., letenyei j . , 830 
ut. Letenye, po;ta. 

Borsó, felfutó hüvelyes növény, magja sok 
fehérjét tartalmaz. 

Borsod kisk., Borsod vm., edelényi j . , 568 
]., ut. és up. Edelény. 

Borsodgeszt nagyk., Borsod vm. 
vesdi j . , 786 1., ut. és up. Sály. 

Borsodivánka nagyk., Borsod vm 
vesdi j . , 944 1., telefon, posta. 

Borsodnádasd kisk., Borsod vm., ózdi j . 
22S1 1., ut. Borsodnádasdi lemezgyár, posta 

Borsodszemere nagyk., Borsod vm., mező
kövesdi j . , 1947 1., telefon, posta. 

Borsodszentmárton kisk., Borsod vm., sajó-
1., ut. és up. Bélapát-

1-, 

mezőko-

mezőkö-

szentpéter 
falva. 

Borsodszirák 
732 1., ut. és 

}·, 425 

Lisk., 
up. 

Borsod vm., 3576 km2, 250.000 1. Szék
helye Miskolc. 

Borsóka, borsónagyságu hólyagok, a/. em
berben élősködő galandféreg, fiatal fejlődési 
formái a szarvasmarha és sertés izomrostjai 
között. Rosszul sütött vagy főzött hússal pe
téje az emberbe jut s galandféreggé fejlődik. 

Borsos József (1821 —1883), genre- és arc
képfestő. 

Borsosberény kisk., Nógrád vm, nógrádi j . , 
882 1., vasút, távíró, pesta. 

Borsosgyőr kisk., Veszprém vm., pápai j . , 
582 1., ut. és up. Pápa. 

Borszék (Borsec) község, Csik vm., 2000 1. 
Hozzátartozik B. fürdő (B.-i viz). 

Borsz.ky 1. Frigy:s, * 1880, festőművész. — 
2. Károly, * 1875, orvos, bp.-i egyetemi rk. 
tanár, sebészettel fog . 

Borszesz, 1. Alkohol. 
Borszorcsök kisk., Veszprém vm., deve-

cseri j . , 841 1., nt. Devecser, up. Somló-
vásárhely. 

Bortnyik Sándor, * 1893, festő, neoprímí-
tiv és kubista illusztrátor. 

Borussia, Poroszország latin neve. 
Boruth Andor, * 1873, festő, kül. arckép

festésben kiváló. 
Borvendég Ferenc, * 1876, szkfőv. tanai s-

no'c, a vizvezet. és vi ág't. ügyoszt. vezetője. 
Borvirág, a. nem jól elzárt bor felszínén 

megjelenő élesztő-gomba. 
Bory Jenő, * 1879, szobrász, a Képzőmüv. 

Főisk. r. tanára. 
Borz, szürkebundáju, fehérhasu, ragadozó 

cmlős-áliat. Föh'a'atri üregekben ia'ulc, nálunk 
ma már ritka. 

Borz 

Borsod 
Finke. 

vm,, edelényi j . 

Bor/a Te.iő, orvos, urológus, bp.-ι egy. m. 
tanár. 

Borzavár kisk., Veszprém vm., zirci j . , 
κ 36 1., ut. és up. Zirc. 

Bosch, llieronymus van Aken, (1460—1516), 
németalföldi festő. 

Bosco, 1. Barlolommeo (1793—1863), hires 
olasz bűvész. — 2. Don Giovanni (1815—1888), 
a sz;iléziánusok rendjének mega'apitóia, akik árva 
gyermekek nevelésével foglalkoznak s ha
zánkban is működnek. 

Bosnyák 1. Géza, * 1863, fe'söházi tag — 
2. Zolán, * 1861, ny. h. államtitkár, iró. 

Bosquette (franc.). a kertépítésben erdő-
szerü tömör ültetés. 
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BOSSANYI 

Bossányi Andor, orvos, a gyermekkor alkati 
rendellenességei, bp.-i egy. m. tanár. 

Bossard, Johannes, * 1874, német szob
rász, iparművész és grafikus. 

Bosselt, Rudolf, * 1871, német szobrász, 
finom plakettjei vannak. 

Bossi, F.nri ο (1861 — 1925), olasz zene
szerző és orgonaművész. 

BofSuet, Ja ques Bénigne (1627—1704), XIV. 
Lajos korában Franciaország legjelentősebb 
teológusa, szónoka és egyházpolitikusa. Küz
dött a prot.-ok ellen. 

Bosia kisk., Baranya vm., pécsi j . , 2S2 I., 
ut. Szalánta, up. Garé. 

Boston, 1. Ny.-angliai kikötőváros, 16.000 
1. — 2. Az Egyesült Államok Massachusetts 
államának fővárosa, tengeri kikötő, Amerika 
egyik leggazdagabb és legműveltebb városa, 
748.000 1. 

Bosznay István, * 1868, tájképfestő, a bp.-i 
Képzőművész. T'öisko'a tanára. 

Bosznia és Hercegovina, a Β a'kán-félsziget 
ËNy-i tartománya, 1463—1878 Törökországé, 
1878—1910 a Monarchiáé, azóta Jugoszláviáé, 
51.000 km-, I,8O.O.OOJ I. É.-i része termé
keny síkság, egyébként hegyes, karszt JS. Fo
lyói: a Narenta, Una, Vrbas, Bosna, Drina. 
Lakosai délsz'ávok, vallás szerint gör.-kele
tiek, r. katolikusok és mohamedánok. 

Boszorkány, a néphit szerint kártékony va
rázslást űző nő, az ördög szövetségese. B·-
pöröket 1484-től a 18. sz. végéig folytattak. 
Nálunk Mária Terézia 1768-ban beszünt-Jt; 
a B.-pöröket. 

Boszporus, a Fekete- és Márvány-tengert 
összekötő tengerszoros. 30 km. hosszú, 2/3--3 
km. széles. 

Bot kisk., Fejér vm., váli j . , 536 1,, ut. 
és up. Etyek. 

Bóta kisk., Borsod vm., ózdi j . , 682 1., 
ut. és up. Sáta, posta. 

Botanika (gör.), 1. Növénytan. 
Botanikus kert, növénykert, egyetemi inté

zet a növénytan gyakorlati tanítására. 
Botbüntetés, ná'unk az 197,0-. 26. t.-c. állította 

vissza, de e törvény hatálya 1921. IX. 29. lejárt. 
Botfa kisk., Zala vm., zalaegerszegi ]'., 8}7 

1., ut. és up. Zalaegerszeg. 
Botha, Louis (1862-1919), a bur hadse

reg főpar., az angolok ellen, 1910. a dél-
afrikai közt. min, elnöke, a világháborúban 
elfoglalta a délafrikai német gyarmatokat. 
Résztvett a párizsi békekonferenciái s az 
enyhébb békeföltételek mellett küzdött. 

Bothmer, Felix, gr., * 1852, bajor tábor
nok, 1915. a galíciai déli hadsereg parancs 
noka. 

Botokudok, délamerikai indián törzs Bra
zília őserdeiben. 

Botond, a vezérek korában élt magyar 
hős, aki, a krónikák szerint, Konstantiná
poly érckapuját bárdjával bevágta. 

Botpalád kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati 
j . , 914 1., posta, ut. Kölese. 

Botticelli, Sandro (1445—1510), olasz festő, 
a legnépszerűbb ma az összes firenzei fes-
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tők között majdnem modern közvetlensége 
miatt. 

Bottlik, 1. István báró, * 1879, országgy. 
képv. — 2. József, * 1873, országgy. képv., 
volt borsodi főispán. 

Bottni-öböl, a K-i tenger legÉ-ibb része. 
Bottrop, wcstfaliaí város, híres szénbá

nyákkal, 77.000 1. 
Bottyán János (1640—1709), Rákóczi Fe

renc egyik legvitézebb és legnépszerűbb tá
bornoka, mióta félszemét egy ütközetben el
vesztette, katonái Vak B.-nak nevezték. 

Botyka kisk., Baranya vm., szentlőrind j . , 
429 !.. ut. Szigetvár, up. Nagypeterd. 

Boucher, François (1703—1770), XV. L i i s 
korának egyik legjellegzetesebb, legnépszerűbb 
és legtehetségesebb festője. 

Bougie (franc. a. m. gyertya), a gyógyá
szatban félkemény szonda. 

Bouillon (franc.) a. m. huslev.es. 
Bouillon, Gottfried (1061—mo), AIsó-Lotha-

ringia hercege, az első keresztes hadjárat 
folytán pedig 1099. jeruzsálemi király. Tasso 
tette halhatatlanná Megszabadított Jeruzsá
lem-ében. 

Boulanger, Georges Ernest (1837—91), fran
cia tábornok, 1886. hadügyminiszter, 1887. 
hadtestparancsnok. Köztársasági elnökségre tö
rekedett, a hadsereg segítségével államcsínyt 
teívezett, port indítottak ellene, 1889. Bel
giumba menekült, in contumaciam deportá
lásra ítélték. Öngyilkosként fialt meg. 

Boulevard (franc.) a. m. körút. 
Boulogne-sur-Mer, francia fürdőhely és ki

kötő a La Manche-csatorna partján, 55.400 1. 
BouIogne-sur-Seine, francia város, Párizstól 

Ny. ra, 68.000 1., villák, vászonszövés. 
Bourbon, francia fejedelmi család, amely 

.Szí. Lajos 6. fiától, Clermonti Róberttől szár
mazik. Több vitéz hadvezért és számos ki
rályt adott a franciáknak. Az idősebb ág 
IV. Henrikkel került a trónra (1589), tőle 
származtak az 1830-ig uralkodó királyok, ki
halt 1883. Chambord gróffal. Az ifjabb ág, 
a B.-Orléans, X1II. Lajos Fülöp fiától szár
mazik, ehhez tartozott Orléansi Fülöp, XV. 
Lajos gyámja és trónra került Lajos Fü
löppel (1830—1848). A spanyol B.-ok őse 
XIV. Lajos unokája, V. Fülöp, ma is ural
kodó család, ugyancsak tőle származnak a 
nápolyi B.-ok (uraik. 1860-ig) és a pármai 
B.-ok (uraik. 1859-ig). 

Bourda'oue, Louis (1632—1704), francia je
zsuita, a »királyok szónoka és a szónokok 
királya«. 

Bourgeois (franc.) 1. Burzsoá. 
Bourgeois, Leon, (1851—1925), francia po

litikus, többizben miniszter, 1895—6 miniszter
elnök, kétizben elnökjelölt, a szenátus el
nöke, 1920. Nobel-díj békepolitikájáért. 

Bourget, Paul, * 1852, francia író, aka
démikus, számos, magyarra is fordított regé
nyében a pszichológiai irányt művelte. 

Bourgogne (franc), Burgundia (1. o.). 
Bournemouth, tengeri fürdő Anglia D-i 
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partján, a La Manche-csatorna mellett, 
92.000 I. 

Beutet, Fréderk, * 1874, francia novellista, 
több müve magyarul is megj. 

Bouton (franc.) a. m. gomb, I. Buton. 
Boutroux, Emile (1845—1921), a Sorbonne

on volt a filozófia tanára. Jelentősebb müve: 
Science et religion dans la phil. cont. (Ma
gyarul is.) 

Box (ang.) a. m. doboz; páholy; lóistálló 
elválasztott része egy ló számára. 

Boverl, Theodor, (1862—1915), kiváló né
met sejtkutató. 

Bowie-kés, rövid szúrófegyver, vadászkés, 
Tim Bowie, texasi ezredes neve után. 

Bowle (ang.), borból, gyümölcsből és cu
korból készített ital; igy nevezik a hozzá
tartozó edényt is. 

Boxcalf (ang.), kikészített borjubőr, kül. 
cipőfelsőrész készítésére szolgál: 

Boxerek, a 18. sz.-ban keletkezett kinai 
titkos társaság eleinte a dinasztia, majd az 
idegenek eltávolítására. 1900. a B. lázadást 
indítottak, ezt az európai hatalmak együt
tesen verték le. 

Boxolás (ang_.) a. m. ökölvívás, bizonyos 
szabályok szerint (csak homlok és gyomor 
közt szabad ütni) űzött sport. 

Boy (ang.) a. m. fiu, fiatal szolga, kifutó. 
Boycott 1. Bojkott. 
Boy-Ed, Ida (1852—1928), német írónő, 

sok csekély értékű elterjedt regényt irt. 
Boyesen, Hjalmar (1848—95), norvég szü

letésű amerikai esztétikus, Faust-kommentárja 
magy. is megj. 

Boyle, Robert (1627—1691), angol fizikus 
és vegyész, a kísérleti fizika és vegytan ki
váló müvelője. Nevét máig 13 őrzi a Boyle-
Mariotte-féle gáztörvény, mely szerint a gá
zok nyomása — egyenlő hőmérséklet mellett 
— fordítva arányos a térfogattal. 

Boylesve, René, * 1867, francia regényíró, 
a vidéki életnek, a finom érzelmességnek áb
rázolója. . Müvei : Mlle Cloque (magyarul is), 
La leçon d'amour stb. 

Boy-scout, 1. Cserkészet. 
Bor, 1. Dickens. 
Bozen (ol. : Bolzano), város D-Tirolban, 

25.500 1. 1919 óta Olaszországé. Téli klima
tikus gyógyhely. 

Bózóky 1. Alajos (1842—1919), egy. rk. 
tanár, főleg a római és osztrák joggal 
fogl. — 2. Ferenc, a. statisztika és közgazd. 
egyet. r. tanára Debrecenben. — 3. Géza, 
* 1875, a pécsi egyetemen a polgári perjog 
ny. r. tanara. 

Bozsok nagyk., Vas vm., kőszegi j . , 721 L, 
ut. Kőszeg, posta. 

Bozzai kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 337 
1., ut. és up. Vép. 

Bő (Böe), hirtelen, erős szélroham, esővel, 
hóval. 

Bő kisk., Sopron vm., csepregi j . , 1214 1., 
vasút, ut. Bük, posta. 

Böcklin, Arnold (1827—1901). svájci festő, 
a mitológia képzelt mesevilágának ábrázolója. 

BÖLÉNY 

Főművei: Holtak szigete, Kentaurok harca, 
Tengeri kastély, Diana vadászata, Kentaur 
kovácsműhely előtt (Szépmüv. Muz.). 

Böde kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 507 
1., ut. Zalaegerszeg, up. Alsóbagod. 

Bödeháza kisk., Zala vm., alsólendvai j . , 
261 1., ut. és up. Rédics. 

Bögöly, a kétszárnyúak rendjébe tartozó 
rovar-csoport, álcáik az emlősök testében 
élősködnek. 

Bögöt kisk., Vas vm., sárvári j . , 409 I, 
ut. Porpác, up. Pecöl. 

Bögöte kisk., Vas vm., sárvári j . , 726 1, 
telefon, posta. 

Böhlau, Helene, * 1859, jónevü német re-
gényirónő Weimarban. 

Böhm, 1. Dezső, * 1887, leányisk. igaz
gató, pedagógiai és zenetörténeti iró. — 2. Já
nos Dániel (1794—1865), szepesolaszi-i szárma
zású érmész. — 3. Fia., József Edgár (1834 
—1890) Londonban mint »a királynő szob
rásza« világhírre tett szert. — 4. Károly 
(1846—1911), magyar filozófiai iró, 1896-tól 
egyetemi tanár. Főműve: Az ember és vi
lága. — 5. Pál (1839—1905), festő, kivált
képpen a magyar népéletből vette tárgyát. — 
í. Vilmos * 1880, a Berinkey- kormányban 
hadügyminiszter, a kommün alatt hadügyi 
népbiztos, majd hadseregfőparancsnok. 

Böhm-Bawerk, Eugen (1851—1914), osztrák 
közgazd. iró, többizben pénzügyminiszter. Fő
műve: Kapital u. Kapitalzins. A határhaszon
elmélet, megalapítója. 

Böhme, Jacob (1575—1624), misztikus és 
teozófus. 

Böhm-Ermoüi, Eduard, * 1856, a háborúban 
íz osztrák-magyar hadsereg egyik vezére, 1914. 
\z orosz fronton a 2. hadsereg par., győzött 
vírodeknél, Sambornál, Lembergnél és Dub-
lonál, 1918. Ukrajna megszállása. Bécsben él. 

Böhmerwald, erdős hegység Cseh- és Bajor-
orsz. között; legmagasabb csúcsa 1457 m. 

Böhönye nagyk., Somogy vm., marcali j . , 
3091 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Böjt, zsidóknál, katolikusoknál és mohame
dánoknál a gyász, bűnbánat és szellemi fe
gyelem jele. Van teljes és nem teljes (pl. 
hústól való tartózkodás pénteken) B. 

Böke Gyula (1832—1918), fülgyógyász, egy. 
rk. tanár. 

Bököny nagyk., Szabolcs vm., nagykállói j . , 
261 1., ut. Téglás, posta. 

Bölcsek köve, az alkímiában (1. o.) az a kő, 
amely a nem nemes fémeket arannyá változ
tatná át s minden betegséget meggyógyítana, 
az öregséget megfiatalítaná és az élete^. meg
hosszabbítaná. 

Bölcsészet, I. Filozófia. 
Bölcske nk., Tolna vm., dunaföldvári j . , 

4301 l , vasút, táviró, posta. 
Bölcsőde, feladata a munkába járó. anyák 

csecsemőit gondozni ä munkaidő alatt. 
Bölény, valamikor egész: Európában el volt 

terjedve, igy nálunk is még a 19. sz. elején. 
A bp.-i állatkert példányait, a visegrádi .vadas-: 
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kertbe telepítették. Az amerikai B. fél század-
dal ezelőtt is százezres csordákban kóborolt, 
de ma már csak védett területen tartanak 
néhány száz példányt. 

Bölömbika, más néven dobosgém, a gólyához 
hasonló gázló madár. 

Böldiíi György, * 1882, iró és hírlapíró. Pá
rizsban él. 

Bölsche, Wilhelm, * 1861, német népszerűsítő 
természettudományi iró. Müvei: Szerelem az 
élők világában. A természet titkaiból. Az 
ősember. Az ősvilág. 

Bőnyréfa'ap nagyk., Győr vni., pusztai j . , 
2743 1., telefon, posta. 

Bör, az emberi és állati testet boritó szerv, 
2 főrétegből áll: 1. a külső felhámréteg, 2. 
az irha, kötőszövet. - A bőr függelékeihez tar
toznak a körmök, szőrök és a haj, szarvak, 
toll. csőr, védőpáncél (békateknő), ameJyek 
a hámréteg képződményei. 

Bőrbetegségek, lehetnek vagy kísérőjelenségei 
általános megbetegedéseknek (lues, vörheny, 
himlő stb.) vagy csupán helyi B. (táplál
kozási és vérkeringési zavarok stb.). 

BSrcs kisk., Győr vm., tószigetcsilizközi j . , 
725 1., ut. öttevény, up. Abda. 

Barcsök Andor, * 1872, az O. F. B. másod
elnöke. A földbirtokrendezésről több munkája 
jelent meg. 

B5rd6ce kisk., Zala vm., novai j . , 270 1., 
ut. Páka, up. Csömödér. 

Bfiripar, a nyers állati bőröket a rothadás 
meggátlásár ι cserzik. Vannak növényi cserző-
anyagok (vöröstimárság) és fámsók (ásványi 
cserzés.) Cserzés után mechanikai müvelettel 
a . bőrt simulékonnyá és egyenlő vastagságuvá 
teszik. 

Börne, Ludwig (ered. Lőb Baruch, 1786— 
'837). német szatirikus, iró és liberális pub
licista. 

Bőrönd kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
306 1., ut. Zalaegerszeg, up. Zalaszentgyörgy. 

Börtön, 6 hótól io évig terjedhető szabadság-
vesztésbüntetés. B. a szó tágabb értelmében 
általában szabadságvesztésbüntetést jelent. Ná-
^ ώ a Btk. a fokozatos börtönrendszerre van 
ÍS i? 1' ά ι η β 1 ν 3. esetleg 4 fokozatból (magán-
W j » , közös munka, éjjeli elkülönítéssel, köz
vetítő intézet, feltételes szabadság) áll. Alap-
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gondolata, hogy az elitélt jó magaviseletével 
és munkaszorgalmával küzdje ki az átmenetet 
a büntetés fokozatos enyhülésével a szabadságra. 

Börze, 1. Aru- és értéktőzsde. 
Börzönce kisk., Za]a vm., nagykanizsai j . , 312 

1., ut. Gelse, up. Zalaszentbalázs. 
Börzsöny kisk., Tolna vm., völgységi j . , 

439 1., ut. és up. Bonyhád. 
Bősárkány kisk., Sopron vm., csornai j . , 2022 

1., vasút, táviró, telefon, posta. 
Bösendorfer, Ignaz (1796—1859), osztrák zon-

gorakészitő. 
Böszénfa kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 

858 1., vasút, ut. és up. Gálosfa. 
ßöttger (Böttinger), Johann Friedrich (1682— 

1719), a porcellán állítólagos feltalálója, a 
meisseni gyár igazgatója. 

Brabançonne a. m. brabanti, a belga nem
zeti himnusz. 

Brabant, a belga-holland alföld középrésze, 
É-i része Hollandiáé, D-i része Belgiumé. 
Termékeny, ipari vidék. 

Brabanti csipke, 17. sz.-beli vertcsipke. 
Brabek, Frantisek (1848—1916), cseh hó, a 

prágai egyet, a magy. nyelv, és.irod. tanára, 
sok magy. irót fordított csehre és cseh-magyar 
szótárt szerk. 

Brachium (lat.) a. m. karhatalom, a közható
ságok határozatainak végrehajtására és intéz
kedéseinek foganatosilására szolgáló fegyvores 
erő. 

Brachy . . . (gör.) a. m. rövid. 
Brachykephal (gör.) a. m. rövidfejü, az em

bertanban olyan koponyák, amelyeknek hosszu-
sági átmérője csak kevéssel nagyobb a szé
lességi átmérőjénél. 

Brácsa (ol. viola da braxio a. m. karhegedü; 
viola, viola alta a. m. mély hegedű), négy 
hurja van, (c, g, d, á), valamivel nagyobb, 
mint a hegedű. 

Bradford, gyárváros Angliában, a nagy ipar
vidék É-i szélén, 290,000 )., gyapjú- és vas
ipar, 

Bradley, James (1692—1762), angol csillagász, 
meghatározta a fény sebességét és felfedezte 
a fény aberrációját. 

Braga, portugál város, ϋ,οοο ι. 
Braga, Theophilo, portugál költő (1843— 

1924), közlárs. elnök 1910—η és 1915 — 19. 
Braganza-család, Portugáliában 1640—1853, 

Braziliában 1889-ig uralkodott. Mindkét helyütt 
forradalom vetett végét uralmának. 

Bragg, William Henry, * 1862, angol matema
tikus és fizikus, a kristályok szerkezetét tanul
mányozta Röntgen-sugarakkal, fiával, William 
Lawrence B.-gal (* 1890) együtt. 1915. mind
kettőnek Nobel-dij. 

Brahe, Tycho (1546—1601), korának legki
válóbb csillagásza, uj világrendszert állított föl. 
melynek középpontjául azonban ő is még a 
Földet tette meg. 

Brahma {szanszkrit), eredetileg varázs-mon
dás, azután mint »egy«, »osszehasBnlithatatlan« 
isten az összes többiek felett, végül ind. férfi 
főisten. 

Brahmanizmus, indiai vallás, amely szerint 
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az élet célja a világszellemmel vaíó egyesülés, 
sőt a benne való teljes elmerülés (nirvána). 

Brahmaputra (a. m. Brahma fia), Dél-Ázsia 
egyik legnagyobb lolyöja (2900 km.), a Hima
lájában ered és a Ganges dt hajába ömlik. 

Brahms, Johannes (1833—1897). német zene
szerző. Irt 4 szimfóniát és számtalan egyéb 
zenekari müvet, kamarazenét, zongoraszonátá
kat és Ungarische Tänze c. magyar népdal
feldolgozásokat. 

Β raid, James (1795—1860), angol orvos, a 
hipnotizálás fölfedezője. 

Braila, kikötőváros Romániában az Alduna 
mellett, 65.000 1. Itt rakodnak át a folyami 
hajók a tengeri hajókra. 

Braille-írás, Louis Braille (1806—1852), francia 
tanár által föltalált Írásmód vakok számára, 
amelynek betűi pontalaku kidudorodásokból áll
nak. Hat ily pont kombinációja a B. ábécéje. 

Β rá j jer Lajos, * 1865., hírlapíró, magyar
es német műfordító. 

Brakteata (lat. bractea, a. m. bádog), egyik-
oldalukon sajtolt ónémet pénzek ezüstbádogból 
a 12—16. században. 

Bramah, Joseph, angol mérnök (1749-18/-(), 
a hidraulikus sajtó és a B.-zár feltalálója. 

Bramah-sajtó, víznyomásos sajtó. 
Bramante, Donato d'Angelo (1444—1514), 

olasz építész, a római Szt. Péter templom ter-
vezó'je. 

Bramarbas, nevetséges nagyzoló, szájhős, Hol* 
berg egyik vígjátékának címszereplője. 

Brambach, szászorsz. falu és rádiumfürdő. 
2000 1. 

Brana János, * 1881, szemorvos, egyet. m. 
tanár. 

Branche (franc.) a. m. ág (üzletág), szakma. 
Brandenburg, porosz tartomány Berlin kör

nyékén, a mai Poroszország magva, 39.000 
km2, 2.446,000 1. Sivár, homokos, aránylag gyé
ren lakott föld. 

Brandenburg (egykor Brennabor), porosz vá
ros a Havel mellett, 59.000 1. Kerékpár- és 
autógyártás. 

Brandenburg, Erich, német történetíró, * 
1868., lipcsei egyet, tanár. (Von Bismarck zum 
Weltkrieg). 

Brandenstein Béla báró, * tgoi, a bp.-i egye
temen a filozófia ny. ik. tanára. 

Brandes, Georg (1842—-1927), dán iró, a fian-
cia materializmus, Ibsen, Strindberg, Björnson 
és Nietzsche harcosa. Főműve: Haupfstn'immi-
gen in der Lit. des 19. Jalirh. 

Brandsch, Rudolf, * 1880, vezető erdélyi 
szász politikus, a háború előtt a magyar, 
most a román parlament tagja. 

Brandström, Elsa, * 1888, a svéd vörös
kereszt szolgálatában a szibériai hadifoglyok 
védője 1914—20; 1929 okt. Ulrich szász min. 
tanácsoshoz ment feleségül. 

Brandt 1. József Gyula, * 1877, kúriai biró. 
— 2. Vilmos, * 1888, országgy. képviselő, ny. 
főispán. 

Brandy (ang.) a. m. pálinka. 
Brangwyn, Frank, * 1867., angol festő és 

grafikus. 

Brankovícs 1. György, szerb fejedelein (uraik. 
1427—56), Zsigmond királytól nagy birtokokat 
kapott és magyar zászlósúr is volt. — 2. György 
(1830—1907), 1890-től karlócai szerb érsek. 

Branly, Edouard, * 1846, francia fizikus, 
1890. feltalálta a drótnélküli távíró tort.-ben 
fontos B.-féle kohérert, a beérkező villamos 
hullámokat jelző készüléket. 

Brans (franc: branche) a. m. üzletág, 
szakma. 

Β rant, Sebastian (1457—1521). Bolondok ha
jója (Narrenschiff) c. szatirikus mii írója. 

Branting. Hjalmar (1860—1925), svéd szocia
lista államférfi, 1921—2, 1923—5 miniszterelnök, 
nemzetközi politikában békebarát, 1921. Nobel 
békedij. 

Brantôme, igazi névéi Pierre de Bourdeilles 
(1534—1614), francia memoáriró. 

Branyiszkói csata, 1849 febr. 5. Amikor Gör
gey Sáros felé vonult vissza, a branyiszkói szo
rost osztrákok állták el. Guyont küldte ellenük 
és az újoncokból álló magyar sereg kiverte 
az ellenséget állásából. 

Brassai Sámuel (1800—97), kolozsvári egyet, 
tanár, a Tud. Ak. tagja, a legnagyobb magyar 
polihisztor, kül. nyelvészetben és filozófiában 
tűnt ki. 

Brassó, Erdély első ipari és kereskedelmi va
rosa. Ősrégi posztóipara melleit még fa- és 

Brassó: a városháza 

fémárui nevezetesek. . B.-t 1211-ben kapta meg 
a német lovagrend II. Endre királytól. Trianon 
óta Romániáé Brasov néven. 

Bra;só vm., 1492 km2, 101.000 1. Székhelye 
Brassó. 

Bratianu, 1. Joan (1822—91), román pol., 
1876-88. miniszterelnök. — Fia: 2, Joan (1864-
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1927), román államférfi; mérnök, 1897. bel
ügyminiszter, 1910—11. min. elnök, a buka
resti bekében a Balkán-hámora után meg-
sz rzi Romániának Dobrudzsát. 1914—8. mi
niszterelnök, hadat üzen a központi hatalmak
nak, 1916—18. külügyminiszter, ő köti meg 
az entente-tal a megállapodást Magyarország 
földarabolására. 1922—26. és 1927. újból mi
niszterelnök. — 3. Vintila, * 186/, az előbbi 
öccse, nférnök, a Román Bank igazgatója, 
1916 óta hadügy-, majd többször pénzügymi
niszter, 1927—8. min. elnök. 

Bratislava, 1. Pozsony. 
Braun. 1. Karl Ferdinand (\i 

met fizikus, strassburgi tanár, 
távíróra vonatkozó kutatásaiért 
nival megosztva Nobel-dij. — 
von Kretschman (1865—1916), 
Magyarul i; megj. müve: 

50—1918), né-
a drótnélküli 
1909. Marco-

- 2. Lily, szül. 
szocialista irónő, 

»Memoiren einer 
Sozialistin«. — 3. Ôtto (1897—1918), Lily Braun 
fia, sleseít, hátrahagyott iratai »Aus nachgelas
senen Schriften eines Frühvollendeten«. — 4. 
Otto, * 1872. nyomdászból 1918. földmivelés-
ügyí iiiii/i-ztcr. 1920 óta többizben min. elnök, 
legutóbb 1925. IV. óta. —- 5. Róbírt, * 1879, 
a Fővárosi Könyvtár volt aligazgatója. Henry 
George müveit fordította és eszméit terjesz
tette. 

állam Németországban. 
Fejle't mezőgazdaságai 

nevezetesek : barnaszén, 
Ipara so';oldalu. — ? 
1. Műegyetem. Ipari és 

Braunschweig, 1. 
3672 km3, 480.000 1. 
kivül bányatermékei 
vasérc, kősó, kálisó. 
Fővárosa, B., 140.000 
kereskedelmi gócpont. 

Bravo (olasz) 1. bérgyilkos, 2. helyes! 
Bravúr (franc: bravour) a. m. bátorság 

ügyesség. 
Brazília, D.-Amerika legnagyobb állama, δ1/»-

millió km-, 30.636,000 l.-a közül 360/0 fehér, 
9 néger, 9 indián, 36 

ceverék. B. túlnyomó 
öv D-i felére esik. 
B. egész felszíne 
DK-ről ÊNy-ra lejt': 
táblaföld. DK-eti 
van legmagasabb 
pontja: az Itat'ava, 
2712 in. Az Amazon 
és sok egyéb folyója 
hajózható. A fe! ér 
lakosság legnagyobb 

része portugál eredetű, ez a hivatalos nyelv. 
D-en nagy számmal vannak o'asz és német 
telepesek. Terményei: kává (a világtermés na
gyobbik fele), kaucsuk, kakaó, dohány, ujab-
oan a pamut; D-en a narancs és gabona-félék. 
Ipara a háború alatt lendült fel. Vasúthálózata 
TJK-en jelentékeny, ÉNy-on semmi. Fővárosa 
Rio de Janeiro, nagy vároai Sao Paolo, S. 
Salvador (Bahia), Recife (Pernambuco), Belem 
(Para), B.-t a portugál Cabrai fedezte fel 
1500-ban. Portugál gyarmat 1550-ben, füg
getlen császárság 1822-ben, szövetséges köztár
saság 1889 óta B.-i Egyesült Államok néven. 

Brazza, dalmát sziget, 395 km2, 24.000 1. 
Szőlők. 

Brazzaville, a francia Kongo fővárosa, 
4000 1. 

Break (ang.), nyitott fiajtókocsi két Jiosz 
szanti ülőpaddal. 

Breccia (ol.), szögletes darabkákból álló ho
mokkő. 

Brecker, Gus'.av, * 1879, német zeneszerző, 
a lipcsei operaház igazgatója. 

Breeches (ang.) a. m. lovaglónadrág. 
Bregenz, Vorarlberg fővárosa, a Bodeni-tó 

mellett, 12.000 1. 
Brelim, Alfred (1829—1884), német zoológus. 

Müve: Tierleben (magy. Az állatok világa, 10 
kötet). 

Breit József, * 1865, altábornagy, katonai 
i ó . Főműve : Magyarország 1848-49. független
ségi haranak ka'onai története. 

Breite (német), a. m. szélesség, tőzsdei ügy
leteknél a bizományos által elért tényleges 
vételi vagy eladási ár és a megbízójának el
számolt ár közötti különbség. 

Breitkopf u. Härtel, könyv-, mii- és zenemű
kiadó cég Lipcsében. Alapította Bcrnh. Chris
toph Breitkopf (1695—1777). 

Breitner, Hugo, * 1873, Bé(S szociáldemokrata 
párti pénzügyi tanácsnoka. 

Breitscheid, Rudolf, * 1874. német független 
szoc.-dem. politikus. 1918—19. porosz belügy
min. 

Breloque ("ran«.), láncról lelógj apró dísz
tárgy. 

Bréni Lőrinc, * 1877, kanonok, felsőházi 
tag. 

Bréma (Bremen), német állam és kikötőváros 
a Weser mellett, a folyó torkolatától kb. 75 
km. távolságban. B. államnak 311.00D, B. vá
rosnak 260.000 1. van. A Norddeutscher 
Lloyd székhelye, hajóépítés és gyarmatáru
feldolgozás. 

Bremerhaven, Bréma tengeri kikötője, 22.000 1. 
Brennberg, barnaszénbánya és telep Sopron 

város határában. 
Brenner, a K-i Alpok hágója Innsbrucktól 

délre, 1370 m. magas. 1919. óla D-i oldala 
Olaszországé. 

Brenner József, I. Csáth Géza. 
Brenner-va>ut, a Bozcnt és Innsbruckot össze

kötő 125 km hosszú vasút. 
Brennus, ga'lus (kelta) vezér, aki 390. az 

Allia-folyónál megverte a rómaiakat. 
Brenta, az Adriai-tengerbe ömlő kis folyó; 

900. a kalandozó magyarok győzelme Beren-
gár király fölött. 

Brentano 1. Franz (1838—1917), német filo
zófus. — 2. Kletnens (1778—1842), német 
költő. Achim v. Arnimmal kiadta a Des Kna
ben Wunderhorn c. népdalgyüjteményt. - - 3. 
Lujo, * 1844, német közgazdaságtani iró, a 
német u. n. katedraszo eialisták egyik vezér
alakja, müncheni egyetemi tanár. 

Brenzkatechin (dioxybenzol), előhívó a fény
képezésben. 

Brescia, É.-olasz város, 95.000 3. Vasgyártás, 
selyemkereskedés. 

BresciaJ Arnold, Abélard tanítványa, 1155. 
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megégették, mert meg akarta szüntetni a 
pápa világi hatalmát. 

Breslau, 1. Boroszló. 
Brest, Franciaország legnagyobb hadikikö

tője Bretagne Ny-i csúcsán, 74.000 I. 
Breszt-Litovszk (lengy. : Brzesc-Litewski), len

gyel város a Bug mellett, 56.000 1. 1918 
márc. 3. B.-i béke Oroszország és a közp. 
hatalmak közt. 

Bresztovszky 1. Béla, * 1872, gépészmérnök, 
müegy. tan., anyagvizsgálattal foglalkozik. — 
2. Ernő (1882—1922), szocialista iró és hír
lapíró, a Népszava munkatársa, verseket, no
vellákat és regényt is irt. 

Bretagne, Franciaország legNy-ibb tartomá
nya, 35.000 km2, 3V3 millió kelta breton I. 
Mezőgazdaság (almabor, rétek), halászat, ha
józás. 

Β re tan Miklós, * 1887, erdélyi operaénekes 
és zeneszerző, a kolozsvári román opera ren
dezője. 

Bret Harte, I. Harte, Bret Francis. 
Bretll (ném.), orfeum, variété színpada. 
Breton nyelv, a kelta nyelvcsaládba tartozik, 

Bretagne lakói beszélik. 
Breuer Szilárd, * 1863, mérnök, Bpest szfv. 

tüzoltófőparancsnoka. 
Breughel, I. Brueghel. 
Breve (lat.) a. m. rövid (irat), a bullává! 

ellentétben kevésbé ünnepélyes pápai irat. 
Brevet (franc), kegyelemlevél, kinevezés, sza

badalom. 
Breviárium (Romanum), órára osztott imád

ságos könyv a r. kat. papság számára. Hasz
nálatos a nagy irók életfelfogását szemel
vényekben bemutató összefoglaló müvekre is, 
pl. Goethe-breviárium. 

Brevl manu (lat.) a. m. rövid utón. 
Brewer (Breuer) Lőrinc, a lőcsei nyomda 

megalapítója, 1623—64. működött. 
Brewster, David, s:r, angol filozófus (1781 — 

iS63), a kaleidoszkóp feltalálója. 
Breyer Gyula (1894—1921), mérnök, magyar 

sakkmester. 
Brezina, Ottokár (ered. Vaclav Jebary), 

(1868—1929), aktivista irányú cseh költő. 
Breznay László, * 1864, felsőházi tag. 
Breznóbánya város, Zólyom vm., a Garam 

mellett, 4000 1. Trianon óta Csehszlovákiáé 
Brezno néven. 

Briand, Aristide, * 1862, francia politikus, 
előbb szocialista, majd köztárs. radikális párti, 
1906. mint közokt. miniszter végrehajtja az 
állam és egyház szétvá'asztását, igazságügy-
miniszter, miniszterelnök, külügyminiszter. 1925. 
IV. külügymin., 1926. VII.-ig min.-elnök, utána 
külügyminiszter, 1929. miniszterelnök. 

Bricsesz 1. Breeches. 
Bridge, angol kártyajáték. 
Bridgeport, kikötőváros az Egyesült Álla

mok Connecticut államában, 144.000 1. Varró
gép és fegyvergyártás. 

Brieux, Eugène, * 1858, francia dráma
író. Müvei; A bölcse"., A vörös talár, A 
métely. 

Briey, francia város Metz közelében, 3000 1. 
Nagy vasbányák. 

Brlg, svájci városka a Simplon-alagut be
járatánál, 3200 1. 

Brigád (franc), taktikai egység 2—3 ezred
ből. 

Briganti (ol.), mai értelemben rablók, ré
gente zsoldos katonákat jelentett. 

Brigg (ang.), kétárbocos vitorláshajó» 
Briggs, Henry (1556—1630), angol mate

matikus. A logaritmusok "tízes számrendszeré
nek megalapítója. 

Bright-kôr, krónikus veselob, először Bright 
angol orvos irta le. 

Brighton, kikötő- és fürdőváros Londontól 
D-re, 142.000 I. 

Brikett (franc), kockákba sajtolt szénpor 
vagy fém. 

Brillât-Savarin, Anthelme (1755—1826), fran
cia gasztronómus, müve: Physiologie du gout. 

Brillláns, mindkét oldalán mértani alakra 
csiszolt gyémánt. így csak a vastagabb és 
tisztább köveket csiszolják. 

Brillíroz (franc.) a. m. ragyog, remekel. 
Brimborium, jelentéktelenségek, fecsegés. 
Brindisi, kikötőváros, 29.000 1., az otrantói 

szoros adriai kijáratánál. 
Brioni-szigeíek, az Adriai-tengerben, Pólától 

ÉNy-ra. 1919 óta Olaszországé. 
Brisbane, Queensland ausztráliai állam fő

városa, 261.000 1. 
Bristol, DNy-i angol kikötő, 386.000 1. Egye

lem, csillagvizsgáló, börze, gyáripar, szénbá
nyák, gyógyforrások. 

Britannia, a mai Anglia és Skócia kelta 
eredetű latin neve. 

Britannia-fém, platinához hasonló szinü, rend
szerint 90— 92% ónból és 8—100/0 antimonból 
álló ötvözet, amelyből főleg evőeszközök ké
szülnek. 

Britannicus, Claudius római császár é3 Mes-
salina fia, Nero 55. megmérgezte. 

Brit birodalom, 1. Nagybritannia. 
Brit-Columbia, Kanada legNy-ibb tartománya 

a Csendes-óceán partján, kb. 900.000 km2, 
1/2 millió 1. Legnagyobb részét magas hegyek 
és erdők borítják. A D-i részeken a gabona 
is megterem. Halászata jelentékeny. Fővárosa 
Victoria. 

Britek, Anglia legrégibb ismert lakói, akik 
a kelta nyelvet beszélték. Ma a Brit biroda
lom lakosságát nevezik B.-nek. 

Brít-Honduras, 1. Honduras. 
Britishgumi, a kukorica keményítőjéből ké

szült dextrin. 
British Museum, a világnak talán legna

gyobb és leggazdagabb gyűjteménye London
ban, 1753. alakult. 

Brixen (ol.: Brissanone), város Tirolban, 
70DO 1. 1919 óta Olaszországé. 

Brtzáns (franc.) a. m. romboló (robbanó
anyagokról). 

Öriusszov, Jakovlevics Valér (1873—1924), 
orosz szimbolista költő és író. 

Brno, 1. Brunn. 
Broadcasting (ang-) a. na. hírszóró (rádió). 
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Broca, Paul (1824—1880), francia orvos és 
antropológus, a koponyamérések rendszerének 
kidolgozója, megtalálta az agyvelőben a be
széd központját (B.-féle tekervények). 

Broche (franc.) a. m. nyárs; melltü. 
Brockdorff-Rantzau, Ulrich, gróf (1869— 

x929), német dipl., 1918—19. a köztárs. kor« 
mány külügym., a versaillesi tárgyalásokon a 
német kormány képv. 1922. moszkvai követ, 
Emlékirata : Dokumente. 

Brocken, a Harz-begység legmagasabb csú
csa, 1142 m. 

Brockhaus, lipcsei német könyvkiadó cég, 
alapította Friedrich Arnold B. 1772—3. 

Brocky Károly (1807—1855), magyar arc-
képfestő, Londonban dolgozott. 

Brod (szláv) a. m. gázló, városok neve 
Boszniában és Csehszlovákiában. 

Brod, Max, * 1884, expresszionista német 
költő, regény- és drámaíró. 

Brodv Í . ErnO, * 1875, ügyvéd, ország-
gy, kép/., vezető bp.-i városi politikus. — 
2. István, * 1882, több bp.-i színháznak 
volt igazgatója, a filmszakmában dolgozik. — 
3. Lajos, *' 1857, hírlapíró és lapkiadó, a 
Neues Pester Journal főszerkesztője volt. —. 
4. Miklós, * 1877, zeneszerző; a kolozsvári 
román opera karmestere, sakkmester. —-
5. Miksa (1875—1924), hírlapíró és iró. 
— 6. Sándor (1863—1924), a magyar 
naturalizmus első megszólaltatója. Regényei; 
Faust orvos, Az ezüst kecske, A nap lovagja, 
Rembrandt. Drámái: A dada, A tanítónő, 
— 7. Zsigmond (1840—1906), hírlapíró és 
kiadó, a Hölgydivatlap, majd 1879 óta halá
láig a Neues Pester Journal tulajdonosa és 
főszerkesztője. A főrendiház tagja volt. A 
Β. Adél gyermekkórházat alapította. 

Broglle, Louis Victor de, herceg, * 1892, 
francia fizikus, 1929. Nobel-dij. 

Brokát, kiemelkedő mintázatú selyemszövet 
v. ágynemükhöz való fehér, finom pamutszövet 

Brokendown (ang.) a. m. letört, tönkre
ment. 

Brőm, halogén elem, barnásvörös, kellemet
len szagú folyadék, már 63°-nál forr. A bórt 
megmarja, gőze mérgező. Vízben rosszul, al
koholban és éterben jól oldódik. Fémekkel 
közvetlenül egyesül. Vegyületei fontos gyógy
szerek. 

Bromberg (lengyelül: Bydgoz), város a B.-i 
csatorna mellett, 88.000 1. Gépipar, folyam
hajózás. 

Bromkálium, színtelen, sósizü, vízben oldódó 
kristályok. Használják a fotografáláshoz és 
csillapító gyógyszerül idegbetegségeknél. 

Bromural, csillapító- és altatószer. 
Bronchiák (bronchusok, gör.), a légcső ágai, 

amelyek a léghólyagocskákban (alveolus) vég* 
ződnek. 

Bronchitis (gör.), a tüdő légcsöveinek gyul
ladása. 

Bronte, r. Charlo'te (du re r Bell, 1821 — 1855), 
angol_ regényirónő. Főműve: Jane Eyre, a h> 
woodí árva, amely világsikert aratott. — 2. Emily 
(1823—1848), Charlotte nővére, főműve: Wuthe-

£17 

ring Heights. — 3. A harmadik nővér, Anne 
szintén irónő volt, 

Brontosaurus (gör.), őshüllő, a Jura-korszak
ban élt E-Amerikában. 20 m hosszura is meg
nőtt. 

Bronz, a réz és ón örvénye. A cink 
hozzákeverése önthetőbbé, az ólom tömöttebbé 
és kovácsolhatóbbá, a vas vagy nikkel szi
lárdabbá, arzén, antimon vagy kén mere
vebbé, szilícium nyújthatóbbá teszik. Megkülön
böztetik a különböző összetételű és tulajdonságú 
szobor-, ágyú-, acél-, harang-, tükör- és gep-
B.-ot. 

Bronzfesték, finomra őrölt fémpor. 
Bronzkorszak, az emberi kultúrának az a 

szaka, amely a kőkorszakot a vaskorszakkal 
összeköti. A B. Európában a Kr. e. második 
évezredet tölti ki, Mezopotámiában jóval ré
gebbi. Ε-Európában a Kr. e. 5. évszázadig 
tartott. 

Díszes kapcsok a bronzkorszakból 

Brooklyn, New York egyik városrésze Long 
Island szigetén, 2 millió 1. A kontinens
sel 1800 m hosszú lánchíd köti össze. 

Brosúra (franc.) a. m. füzet, röpirat. 
Brouillon (franc.) a. m. első vázlat, tervezet. 
Brouwer, Adriáén (1605—1638), németalföldi 

paraszt- genrefestő. 
Brown, Ford Madox (1821—1893), prerafae-

lista angol festő. 
Brown-féle mozgás, folyadékokban és gá

zokban lebegő igen kicsiny szilárd részecs
kék sajátságos (molekuláris) mozgása, amelyet 
Robert Brown ang. botanikus (1773—1858) ész
lelt először. 

Browning, 1. Elisabeth (szül. Barrett, 1806— 
1861), Robert Β. neje. Müvei: Poems, Son
nets from the Portuguese, Aurora Leigh. — 
2. Robert (1812—1889), angol költő. Számos 
lirai, drámai és elbeszélő munkát irt. (Para
celsus, The Ring and the Hook.) 

Browning-pisztoly, önműködő, 7 töltény az 
agyban. 

Brown-Sequard, Charles Edouard (1817— 
1894), francia orvos, a mirigyek belső ki-
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választásával és az idegrendszer élet- és kór-
tanával fogl. 

Brózik ι. Engelbert, * 1880, hírlapíró és 
grafikus. — 2. Károly (1849—1911), tanár és 
népszerű földrajzi iró. 

Bröger, Kari , * 1884, német munkásköltő. 
Bruant, Aristide (1851—1925), párizsi kabaré-

költő. 
Brück a. d. Leitha, osztrák város, óooo 1. 

A világháború előtt osztrák-magyar határ
állomás. 

Brück, 1. Lajos (1846—1910), festő, a leg
különbözőbb műfajban dolgozott. — 2. Miksa 
(1863—1920), festő, táj-, genre- , városképek 
és intérieur. 

Bruckner, ι . Anton (1824—1896), osztrák ze
neszerző. — 2. Győző, * 1877, történetíró, 
egy. m. tanár, főleg a Szepesség történetével 
fogl. 

Brudermann Rudolf lovag, * 1851, lovas
sági tábornok, a vi lágháborúban Lembsrge t 
föladta, ezért 1914 s íept . fölmentették. 

Brueghel, németalföldi festőcsalád. 1. Pieter, 
idősb (1525 —1569), a parasztélet nyers jele
neteit ábrázolta (paraszt-B.) . — 2. Ennek fia, 
Pieter, ifjabb (1561—1638), apja fantasztikus 
modorában festett (pokol-B.) . — 3. Másik 
fia, Jan (1568—1625), modoros eleganciára tö
rekedett (bársony- v. virág-B.)· 

Bruges (flamandul Brügge) , régi város Bel
gium Ny-i részén, a tengerpar t közelében, 
53.000 I. 

Bruitizmus (franc.) futuristák é ; dadaisták 
által kultivá't zene, zörejhangot adó eszkö
zökkel: autót ilükkel, szirénával, kövek között 
forgatott kocsikerékkel, Írógéppel. Ilyen zene-
mii: Egy világváros ébredése, amelyet Párizs
ban adtak elő. 

Brukenthal Sámuel báró (1721—1803), erdé
lyi szász ál'amférfi, erdélyi kormányzó. Sokat 
költött a szász iskolákra és nagy tud. és 
müv. gyűjteményt és könyvtárt hagyott hátra 
Nagyszebenben. 

Brumaire, francia forradalmi naptári hó
nap (okt.—nov.), 1799 B . 18. (nov. 9,) volt 
az az államcsíny, amellvcl Napoleon megbuk
tatta a direktóriumot é , első konzullá kiál
tatta ki magát . 

Brunellescm", Filippo (1377—1446), szobrász 
és építész, a renaissance előkészítője. Fő-
müve a firenzei székesegyház kupolájának a 
terve, amely holta után épült fel. 

Brunetière, Ferdinand (1849-1906) , francia 
irodalomtörténctiró és kritikus, az École nor
male tanára, 1893 óta főszerkesztője a Re
vue des deux Mondesnak. Főműve: Évolu
tions des genres dans l 'histoire de la litté
ra ture . 

Brunhiide, a Nibelung-mondában Gunter fe
lesége, aki Siegfried halá 'át okozza. A skandi
náv mondában és Rich. Wagnerné l valkür. 

Bruno, Giordano (1548—1600), olasz pan
teista filozófus, dominikánus, kiszolgáltatták a 
római inkvizíciónak, mely 1603 febr. 17. pan
teista tanításáért megéget te t te . A renaissance 
legjelentékenyebb bölcselője. 

Brunolein, terpentines viaszoldat bútorok tisz
títására. 

Bruns, Paul (1846—1916), német sebész-
lanár. Hadisebészet . 

Brussza, török város Kis-Azsiában, a Már
vány-tenger közelében, 65.000 1. Selyemszö
vés, olaj- és borkereskedelem. 

Bruszilov, Alexandrovics Alcxej (1853— 1926), 
orosz hadseregparancsnok, több offenzívát veze
tett, a szovjet szolgálatában maradt , de ké
sőbb állásából elbocsátották. 

Brutális (lat.) a. m. durva, erőszakos. 
Brutto (ol.) a. m. csúf, piszkos. B.-suly 

a. m. nyerssuly, az árusuly a burkolat tal 
együtt. B.-bevétel: nyersbevétel vagy össz
bevétel. B.-jövedelem : összjövedelem. Rövidí
tése: Bt 'o vagy Bo. 

Brutus, 1. Lucius Junius, a római köztár
saság legelső consulja (Kr. e. 50;) , a királyok 
elűzője, aki összeesküvés vádja miatt saját 
fiait is kivégeztette. — 2. Marcus Junius 
Β. (Kr. e. 85—42.), fi'.ozólus, előbb Julius Cae
sar barátja, majd az ellene szőtt összeeskü
vés egyik szervezője, 44 március 15-én Cae
sar egyik gyilkosa. Állítólag neki mondta 
Caesar halála pi l lanatában: És te is fiam, 
Brutus? Philippoi meLetti csata utá'i kardjába 
dőlt. 

Bruun, Laurids, * 1864, dán regényíró. 
Magyarul is megj . Van Zantcn boldog évei. 

Brücke, E rns t (1819—1892), kiváló fizioló-
gus, bécsi egyet. t m . 

Brügge, belga város, 1. Bruges . 
Brünett, ( f r anc ) , barna, sötétbarna (haj) . 
Brünn (Brno), Morvaország fővárosa, 222.003 

1. Posztóipara legnagyobb Középeurópában. 
Brüsszel (Bruxelles), Belgium fővárosa, 

214.0^0 1., az elővárosokéval együtt 850.000. 
Sokoldalú iparának termékei közül leghíre
sebb a csipkéje. Kereskedelme és vasúti, vizi 
és légi közlekedése igen fejlett. B . igen 
gazdag eredeti művészi épületekben és a fla
mand képzőművészet egyéb emlékeiben. 

Brüsszeli csipke, tülíalapon készült, rend
kívül finom vert csipke; legszebbek a 18. sz.-
ban készültek. 

Brüszk (franc.) a. m. durva, érdes . 
Brüx (csehül: Most), város Csehszlovákiában, 

a Biela mellett. 27.000 1. Barnaszén. 
Bryan, William Jennings (i860—1925). ame

rikai demokratapár t i államférfi; többször vo't 
elnökjelölt. 1913. Wilson kormányában a kül
ügy vezetését vállalta, de 1915. lemondott. 

Bryce, James (1838—1921). angol al'amfevfi 
és iró. Oxfordi egyetemi tanár volt, ismételten 
volt a liberális kormány tagja. 1907—12. 
nagykövet az Egyesül t Államokban: klasz-
szikus müve : The American Commonwealth. 

Buber, Martin, * 1878, zsidó vallástörténész 
és iró. 

Bubics Zsigmond (1821—1907), kassai róm. 
kat. püspök, szépmüv. iró. 

Buccari (Bakar ) , kikötőváros Fiume mellett, 
2IOO 1. 

BucentorOt diszhajó, amelyen a dogé egy 
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gyűrűnek a tengerbe dobása által magát a 
tengerrel eljegyezte. 

Buchanan, ι. Sir George (1854—1924), an
gol dipl., 1910—19. pétervári nagykövet. 
1919. római nagykövet. — 2. James (1791 — 
1Í6S), az Egyesült Al'amok elnöke 1857—61, 
I-incoln közvetlen előde, pártolta a rabszolga
ságot. 

Buchara, 1. Bokhara. 
Buchböck Gusztáv, * 1869, vegyész, bp.-i 

egyet. ny. r. tanár, analízissel fogl. 
Buchinger Manó, * 1875, szociáldemokrata 

politikus, a kommunizmus után emigrált, 1929, 
hazajött. 

Buchner, Eduard (1860—1917), német vegyész. 
Erjedési kémia, 1907. Nobel-dij. 

Buckingham, angol hercegi család, 1889. ki
halt. 1. George Villiers (1592—1628), I. Ja
kab kegyence. — 2. Fia George Villiers 
(1628—1688), I. Károly hive, Cromwell a 
Töwerbe záratta, II. Károly száműzte. 

Buckle, Henry' Thomas (1821-1862), ango! 
történetíró, a természettudományi rendszer kép 
viselője. Főműve: Anglia művelődésének tör-
téiete (magy. ford,). 

Buckskin (ang.) a. m. bakbőr; gyengén 
bolyhos gyapjúszövet. 

Bucsu, a kat. teológia szerint az ideiglenes 
büntetések elengedése, amelyeket a bűnök meg
bocsátása után el kellene szenvedni. Van tel
jes B., azaz a büntetések teljes elengedése. 

Bucsu kisk., Vas vm„ szombathelyi j . , 6% 1., 
vasút, ut. Torony, posta. 

Búcsújárás, zarándoklás olyan helyekre, ame
lyekhez jámbor emlékek vagy csodás hatások 
kegyelme fűződik. 

Bucsuszentlászló kisk., Zala vrn„ pacsai ]., 
515 1., vasút, távíró, posta. 

Bucsufa kisk., Zala vm„ letenyei j . , 591 1., 
ut. Söjtör, up. Bánokszenlgyörgy. 

Bucuresti, 1. Bukarest. 
Bud Jáncs, * 1880, statisztikus, müegyet. 

tan., 1922. a Bethlen-kormány közélelmezési, 
1924. XI. pénzügyminisztere, 1929. gazdasági 
és keresk. miniszter. 

Buda, a kelta Ak-ink, a rónaiak Aquincuma 
helyébe épült a magy. B. (később Óbuda). 
π 56. kir. lak. 1241. tatárok elfog'alják, N. 
Lajos idején az ország első \ árosa, 1413— 
21. jogát Írásba foglallak. Mátyás alatt fény
korát éli, utána hanyatlik. Szulejman 1526. 
elfoglalja. 1541. végleg' a töröké és a ma
gyarországi török kormányzat székhelyévé lett. 
Lotharingiai Károly 1686 szept. 2. vissza
foglalja. 1720-ig lakossága 300-ról 13.000-re 
emelkedik. 1749. megépült az uj kir. ' palota, 
5777· ebbe költözött az egyelem. II. József 
ide helyezte Pozsonyból az orsz. fűhivatalo-
kat. A 19. sz. elejétől Pesttel szemben el
marad, 1849 jan. 5. osztrák kézre kerül, máj, 
21. Görgey visszafoglalja. Az abszolutizmus 
alatt az orsz. kormányzat székhelye, 1872. 
egyesítik Pesttel és Óbudával Budapestté, de 
konzervatív jellegét máig is megtartotta Pest
tel szemben. 

Budafa kisk., Zala vra,, zalaegerszegi j . , 
326 1., vasút, ut. és up. Salomvár. 

Budafok rt. város, Pest vm. központi 
járásában, 13.470 1. Pompás borpincék, pezsgő-, 
sör-, konyaké, zománc-, edény- és gyufa
gyárak. 

Budai-Goldberger, budapesti nagyiparos csa
lád. Ferenc (1750—1830), az óbudai Gokl-
berger Sám. F. és fia kékfestőgyár alapi
tója. A gyár első felvirágoztatója fia, Sá
muel (1787—1848). A vállalat 1905. részvény
társasággá alakult át. (L. Buday-Goldberger). 

Budai krónika (Chronica Hungarorum), az 
első magyarországi nyomtatvány, 1473. készült 
Hess András nyomdájában Budán. 

Budajenő kisk., Pest vm., biai j . , 992 1., 
ut. Páty, posta. 

Budakalász nagyk., Pest vm. pomázi járásá
ban, a szentendrei villamos mellett, 2439 1. 
Mészkőbánya. Vasút, posta, telefon. 

Budakeszi nagyk., Pest vm., biai j . , 5362 1., 
Nyaraló, tüdőbetegszanatórium. 

Budanovits Mária, operaénekesnő, a M. Kir. 
Operaház tagja. 

Budaörs nagyk.. Pest vm., központi j . , 
7774 1. 

Budapest, Magyarország székesfővárosa, Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vin. székhelye, a Duna két 
partján és két szigetén, 961.000 1., Nagy-B. 
[,262.000 1. (1929). A jobbparti rész túl
nyomóan dombvidék, a balparti inkább síkság. 
A város határának legmagasabb pontja a 
Jánoshegy: 529 m, legmélyebb pontja a Duna 
ο pontja: 65 m. A jobbpart két síksága: 
Öbuda és Kelenföld, majdnem különálló kis 
városok települő helye: Óbuda régi, Kelen
föld uj. Fő völgye a belső körút mentén hú
zódik, amelynek legszélesebb része a Krisz
tinaváros. A tetők közül csak a Várhegy 
platója van sűrűn benépesítve; a többieken, 
valamint a hegyoldalakon leginkább csak nya
ralók épültek. A balpartra nyúlnak a tétényi 

Budapest: a par'amcnt épülete 

plató ellaposodó magaslatai; Kőbánya egyes 
pontjai elérik a Várhegy magasságát. A bal
part többi része a Duna kavii sterrasza, amely 
szintén hasonló magasságra emelkedik; ebbe 
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Budapest: a Mátyás templom 

vágódott bele a Duna és a Rákos-patak mai 
medre és ártere. A Nagykörút feltöltött holt 

.Duna-ág. B. átlagos magassága n o m (a 
Duna ο pontja fölött 14 m). B.-en a nagy
városnak majdnem minden kelléke megtalál
ható. A város É-i részében és a szomszédos 
Békásmegyeren (Dunakeszi határában) hatal
mas kavicsrétegek természetes utón megszűrik 
a beléjük szivárgó Dunavízet és a beléjük 
hírt kutak pompás ivóvízzel látják el a fő· 
várost. Kőbányán, Újlakon és sok egyéb he
lyen téglaégetésre alkalmas agyag van. A budai 
hegység márgájából cementtel iehet égetni. 
A hárshegyi homokkő, a közeli Sóskút és 
Budakalász mészkövei a monumentális építkezés 
céljait szolgálják. A visegrádi hegység vul
kanikus kövei vizén érkeznek ide és az uc-
cák burkolására kitűnő anyagot szolgáltatnak. 
A város határában sok forrásvíz fakad fel, 
termál-források, forróvizü artézi kuíak látják 
el számos gyógyfürdőjét. B. törzslakossága 
túlnyomóan idegen, leginkább német eredetű. A 
mai lakosság zömét azonban a legutolsó év
tizedek bevándorlása szolgáltatta. B. az ujabb 
időben is sokat magyarosodott. B. 194 km2-nyi 
határában jelentéktelen földmivelés folyik. Ipara 
jelentékeny. Európa első malomvárosa, jelenté
kenyek még gép-, kocsi-, hajó-, elektrotech
nikai, sör-, dohány-, tégla- és ujabban textil
gyárai is. B. Magyarország kereskedelmének 
központja. B. modern európai város, mert 
miiemlékeinek legnagyobb részét a török el
pusztította. Leggazdagabb még e tekintetben y 
Vár. Sok ízléses épülete van, de az egységes 
sti'us és a művészi eredetiség hiányzik. Híd
ja, párjukat ritkítják a földkerekségén. Óbudá
tól Ê-ra már a rómaiaknak volt jelentős 
telepük: Aquincum. A tatárjárás után a meg
erősített Várhegyen épült a fő/áros, de a 
kereskedelem központja a szemben levő Pest 
lett. A török idők alatt mindkét város sokat 
szenvedett. Az igazi fellendülés a kiegyezés 
után vette kezdetet, miután 1872. Pest, Buda 
és Óbuda egyesítéséből keletkezett a mai B. 

BUDAPEST STATISZTIKAI ADATAI 

Épületek száma : 
Lakóház · · · · 
Egyéb épületek · 

1900 
15.103 
1.151 

1920 
17.625 
2.395 

1927 
19.506 
2.510 

10.254 20.020 22.010 

Épületek magassága 
Év fftldsz. 

1900 9.169 
1920 10.367 
1927 Π.623 

4-5 
e m 

2.708 
3.245 
3.770 

e i e t 
1.835 
2.131 
2.231 

e s 
2.181 
2.821 
2,910 

333 
1.367 
1.430 
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Lakeürüség 1925 

Szoba nélkül 
1 szobival 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Több 

Cbs 

Lakások 
száma 

627 
112.931 
55.333 
24.110 
10.755 
3.869 
1.325 

513 
183 
208 

Ezeknek 
népessége 

1.975 
425 603 
233.424 
113 288 
55.779 
22.408 
8.444 
3.623 
1.396 
1.986 

Szobénkénti 
lakeürüség 

374 
209 
1-54 
127 
1 12 
1*00 
0*93 
087 
021 

209.847 868.016 2'29 

Szobánként Lakások száma 
1 lakóval 30.235 
2 72 864 
3 „ 44 523 
4 .. . . . . 27.368 
5 „ 16.217 
ö 9.255 
7 (. 4.695 
8 2.362 
9 1.179 

10 „ 618 
11 .. 267 
12 ,. 207 
13 ., 37 
14 „ 15 
15 ., 14 
16 8 
17 ., 2 
18 „ 3 
19 1 
20 „ 3 
2i „ : ι 

Összesen · . · 209.874 

Lakosság száma: 1720-ban 12.00; 1810-ben 1900-ban 733.358; 1910-ben 880.371 ; 1920-ban 
.60.259; 1851-ben 178.062; i8So-ban 370.767; 928,996, 1925-ben 960.995. 

Kerületek népessége : 
Kerület 1910 1920 1925 

1. 71.501 96.609 101.553 
II. 41.429 48.705 50.746 

111 49.412 51.164 55.422 
Jobbpart 162.342 196 478 207.721 

IV. 25.268 28.306 26.389 
V. 53.800 72.149 73.095 

VI. 156.284 160.361 163.925 
VI . 181.863 176.321 180.961 

VIII. 151.845 145.408 146.241 
IX 88035 91.128 97.752 
X. 51.034 58845 64.911 

Batpait • • • 718029 732.518 753.247 

Együtt. . - 880.371 928.996 960.995 
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Anyanyelv (1925-ben) : Magyar 897.262 (93 40/0), 
német 39.625 (4.10/0), szlovák 8.322 (0.90/0); 
román 704, rutén 95, horvát 1065, szerb 706, 
eseh-morva 1947, egyéb és ismeretlen 7934. 
Összesen 960.995. 

Hitfelekezetek (1925-ben): Róm. kat. 575.437, 
gör. kat. 9240, gör. kel. 4016, ág. ev. 45,736, 
ref. 109.761, unit. 2603, izr. 207.563, egyéb 
és ismeretlen 6630. 

Műveltségi állapot (f920-ban): Az összlakos
ságból ir-olvas 385.141 férfi (89.30/0), 434-668 
nő (87.41/0); csak olvas 1079 fe'rfi (0.3O/0), 
3595 nő (0.70/0), analfabéta 45.004 férfi (10.4O/0), 
59-334 nő (11.90/0); összesen ir-olvas 819.809 
(88.30/0), csak olvas 4674 (0.5%)) analfabéta 
104.338 (11 20/0). 

Élveszülöttek száma ·. 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Fíu 
11.977 
11.880 
9,910 
7.774 
7.574 
7.757 

10.062 
10.951 
10.096 
9.736 
8.848 
8.299 
8.964 
8.615 
8.111 
8.818 

Házasságkötések száma : 

Házasság- 1000 
kötések sz. lakóra 

Házasság- 1000 
kötések sz. lakóra 

1910 8.275 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

10.144 
7.614 
6.357 
6.691 
9.041 
22.942 
11,677 

9'5 
10*6 78 66 
6-8 
9'3 
240 
122 

1921 10.819 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

11.444 
10.960 
9.892 
9.731 
9.866 

10.537 
10.894 

Születések száma (1928).· 17.680. 

Leány 
11,338 
11.377 
8.635 
7,199 
7.125 
7.011 
9.426 

10.117 
9.531 
9,005 
8.311 
7.985 
8.366 
8.152 
7.698 
8.319 

Együtt 
23.315 
23.257 
17.825 
14.973 
14.699 
14.768 
19.488 
21.068 
19.627 
18.741 
17.159 
16.284 
17.330 
16-767 
15.809 
17,137 

1000 
lakóra 
24-9 
242 
18*3 
152 
14*9 
152 
20-4 
22'4 
210 
199 
18Ί 
17*1 
18Ί 
17-4 
16-3 
17-5 

Ebből 
törvénytelen 

6.329 
5.975 
4.600 
3.986 
3 995 
3.959 
3.910 
3.770 
3.650 
3.526 
3.321 
3.104 
3.422 
3.338 
3 039 
3.290 

«/0 

27 1 
257 
25-8 
26-8 
27.2 
26-8 
20-1 
17.9 
18*6 
18*8 
19:3 
191 
197 
199 
19*2 
192 

1Γ6 
122 
1Γ6 
lű'4 
10Ί 
10*2 
10-8 
111 

Ezer lakóra született: 1874-ben 44.1. 1880-ban 
36.2, 1890-ben 34.2, 1900-ban 32.6, 1910-ben 
25.5, 1920-ban 22.4, 1928-ban 17.5. 

A népesség természetes szaporulata (a szü
letések többlete a halálesetek fölött): 1901 — 
10-ig 65.5^3, 1911—20 ig —14.387, 1920—25-ig 
-1.836. 

Halandóság. Elhaltak 
Fi 

1913 . . . . . 9,513 
1914 10.689 
1915 12.635 
1916 12.059 
1917 14.075 
1918 16769 
1919 10.662 
1920 11.221 
1921 9.885 
1922 9.971 
1923 9.877 
1924 9.823 
1925 8.243 
1926 7.860 
1927 . . . . · 8.455 
1928 8 527 

Kk-er lakóra meghalt: 1874-ben 43.0, 1880 ban 
33.5, 1890-ben 29.2, 1900-ban 20.6, 1910-ben 
18.5, 1920-ban 23.5, 1928-ban 16.7. 

száma : 
Nő 

7.928 
8.074 
8.515 
8.795 

10.296 
13.134 
10.225 
10.832 
9.096 
9.083 
8 672 
8.821 
7.506 
7.441 
8.074 
7.788 

Együtt 
17.441 • 
18 763 
21.150 
20.854 
24 371 
29.903 
20.887 
22.053 
18.981 
19.054 
18,549 
18.614 
15.749 
15,301 
16.529 
16.315 

Ezer 
lakóra 

186 
196 
217 
211 
24 6 
307 
21*9 
235 
20-3 
203 
196 
196 
16-4 
159 
17Ό 
167 

A népesség növekedése : E b b ő l 
összes természetes beván-

növekedés szaporulat dorlás 
1891-1900. . . 226.974 67.547 159.427 
1901-1910 . . . 147.013 65.553 81.460 
1911-1920. . . 48.620 -14.387 63.012 
1921-1925. . . 31.999 -1.836 33.835 

Budapesti helyiérdekű vasutak, régebben a 
bp.-i közúti vasút tulajdonában, ma a Nova 
rt.-éban lévő h. é. villamosvasút. Négy fővo
nala: r. Budapest—Dura) araszti. Csatlakozik 
hozzá a Haraszti—Ráckeve gőzüzemű h. é. 
vasút. 2. Bp.—Gödöllő. Szárnyvonalak: Rákos
szentmihály, Rákospalota, Csömör. 3. Bp.— 
Szentendre. 4. Bp.—nagytétényi vonal. Szárny
vonal Törökbálint felé. 

Budapesti Hírlap, pol. napilap, 1883. alapí
tották Rákosi Jenő és Csukássy József. 1924-ig 
Rákosi Jenő szerkesztette, most fel. szerkesz
tője Surányi Miklós. 
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Budapest! Szemle, a Magyar Tud. Ak. tu-
clományos és szépirodalmi folyóirata 1840-től. 
Szcrk. Voinovi h Géza. 

Budapest Székesfőváros Elektromos Müvei, 
Magyarország legnagyobb közcélú áramszolgál
tató telepe, amelyet a főváros a kelenföldi 
háromfázisú váltóáramú teleppel igt2. a'apitott. 
Megváltás utján beolvasztották 1914. a Ma
gyar Villamossági rt. telepeit (Vá:i uti -váltó
áramú telep) és 1918. a Budapesti Általános 
Yillaíiiossági rt.-éit (Berzenczei u., egyenáram). 

Budapest Székesfőváros Gázmüvei. A bp.si 
gázszolgáltatást 1855. kezdte meg az »Altalá
nos osztrák-magyar légszesztársula'«, ettől 19:0. 
váltotta meg a székesfőváros. A gázt két 
gyárban (Óbuda. Ferencváros; állítják elő. A 
B. látja el Újpestet is. 

Budapest Székesfővárosi Közlekedési rt. 
(Beszkár). A budapesti villamos közúti vasutak 
(BKVT-, BVVV). a földalatti vasút, az új
pesti, szentlőrinci villamos vasutak és a bp.vj 
helyiérdekű vasút (BHÉV~) 1918 nov. egye
sült bp.-i egyesitett városi vasutak (BEVV) 
<ég alatt és 1923 jan. 1. megalakult a B. 

Budapest Székesfőváros Vízmüvei. A fő
város a vízmüveket 1866. kezdte építeni. A mai 
vízmüvek 1293 és 1901 között épültek fel Ká-
posztásmegyercn. Kutjai · Káposztásmegyeren, to. 
vábbá a szentendrei és a rákospalotai szigete
ken vannak elhelyezve. A telep szolgáltatása, 
napi 203.000 m;j. fejenként 200 liter. 

Budatétény nagyk., Pest vm., központi j , , 
1741 1., vasút. ut. Budafok, posta. 

Buday 1. Árpád, az érem- és régiségtan 
egyet. r. tanára Szegeden. — 2. Barnít, 
* 1874, közgazdasági iró, az OMGE tit-
kára. — 3. Béla, * 1865, mérnök, ny. 
kereskedelemügyi államtitkár, felsőházi tag;, 
1925 óta a »Magyar Mérnök és Építész Egy
let« elnöke. Fiatalabb éveiben szépiroda'om-
mal, később mérnöki szakirodalommal foglal
kozott. — 4. Dezső, egyet. m. tan,, 
kecskeméti jogak. tanár, 1919. áldozatául esett 
a kecskeméti tömcggyilkosságoknak. Jogtudo
mányi müvein kivül a szépirodalommal is 
foglalkozott. — 5. Dezső, * 186S, mérnök, or. 
szággy. képviselő, az Ébredő Magyarok Egye
sületének orsz. elnöke. — 6. Gyula, * 1883, 
ügyvéd, bp.-i egyet, a keresk. jog m. tanára.. 
— 7. Kálmán, * 1863, a kórbonctan ny. 
r. tanára, a bp.-i egyetemen. — 8. Lászíf) 
(1873—1925), a KÖzp. Statisztikai Hivat il igaz
gatója, a műegyetemen a közgazdaságtan ny. 
r. tanára. Fó'munkái: Agrárpolitika; A meg
csonkított Magyarország. 

Buday-Goldberger Leó, * 1878. nagyiparos, a 
magyar textilipar vezető egyénisége. 

Buddha (a. m. megvilágosult), családi nevt· 
Gautama Sziddhartha (550—470 Kr. c.), a 
buddhizmus alapitója, nemes származású, meg
vetette az élvezetet, és fájdalmat, miáltal az 
ember a túlvilági, lelki nyugalomhoz (nirvana) 
jut. Istenekről nem vett tudomást, szerzetes, 
rendeket alapított, amelyekben nem volt 
casztkülönbség. A buddhizmus Elő- és Hátsó-
Indiában, Tibetben, Kínában, Japánban és 

Mongolországban a többség- vallása. Híveinek 
száma kb. 200 millió. 

Budenz József '(1836—1892), német születésű 
magyar nyelvész, a bp.-i egyet, az uralaltáji 
ö.szehaso:ili!ó nyelvtud. tanára volt. Munkái: 
Magyar-ugor szótár és Ugor alaktan. 

Budget, 1. Állami költségvetés. 
Budoár (franc. : boudoir), a. m. női öltöző 

v. fogadó-szoba. 
Budweis (csehül Budejovice), város Cseh

országban a Moldva-folyó mellett, 45.000 1. 
llardtmuth-ceruzagyár. 

Buenos-Aires, Argentina fővárosa. D.-Ame
rika legnagyobb városa és kikötője, 1,780.0001. 
Nagy vágóhidak, husfagyasztók, terménykivitel. 

Buffalo, város az É-amerikai Unió New 
York államában, az Erie-tó partján, 507.000 1. 
Nagy vágóhidak, malmok, terménykereskedelem. 

Buffet v franc.) a. m. pohárszék; ma kül. 
étkezőhely, aho! hideg ételeket szo'gálnak föl. 

Buffo (ol.) a. m. komikus, kül. operai 
komikus. 

Buffon, George Louis (1707—1788), francia 
természettudós, »His'oire naturelle générale et 
particulière« c. munkája utt'irője volt a ter
mészettudományok népszerűsítésének. 

Bug, 1. a Visztula jobboldali mellékfo
lyója, Orojzorsz.- és Lengyelovsz.-ban, 645 
km. — 2. Fo'yó DNy-Oroszországban. 

Bugarszky István, * 186Ï, a bp.-i egyet 
a kémia ny. r. tanára. Főmunkája Kémia c. 
tankönyve Liebermann Leóval. 

Bugát Pál (1793—1865), orvos, természet
tudós és merész nyelvújító. 

Bugyi nagyk., Pest vm., alsódabasi j . , 3591 
]., telefon, posta. 

Buitenzorg, város Jáva szigetén. Batávia 
közeiében, 33.00 J í. Hires növénytani kert. 

Buj nagyk., Szabolcs vm.. dadái felső j . , 
3280 1., vasút, telefon, posta. 

Buják kisk., Nógrád vm., szirákt j . , 2220 1., 
telefo.i, posta. j 

Bujakor, 1. Lucs. 
Bujama;or kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 

up. és ut. Kisunyom. 
Bukarest (Bueurcsri), Kománia fővárosa a 

Dimbovica- folyó mellett, 000.000 1. Modern 
város élénk kereskedelemmel és fejlődő ipar
ral. Van tudományos akadémiája, egyeteme, 
á'la'.orvosi iskolája. 

Bukephalos, Nagy Sándor hires lova. 
Bukolikák (gór.) a. m. pásztorköltemények. 
Bukovira, tartomány a Kárpát )k ËK-i lej

tőin, lo.oeo km3, 812.00.) 1. ; egyik fele ru
tén, másik román. Van néhány magyar 
(csángó) faluja. Fővá'osa Csernovic, 1572. 
Ausztriához került, 1918 óta Romániáé. 

Bulé, a görög képviselőház neve. 
Bulgaria, királyság a Ba' kán- félsziget ÉK-i 

részén. Területe 103.OCO km3, 5,034.000 1. 
B. É-i része az Alduna medencéjéhez tar
tozik, közepén húzódnak a Balkán-hegység 
gyűrt láncai, majd a Felső Marica termé
keny medencéje következik, végül a balkáni 
masszívum rögei. Ez utóbbiban van B. leg
magasabb csúcsa, a Muss Alla, 2930 m. B. 
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túlnyomóan mezőgazda-ál lam. Hires termékei 
a dohány és rózsaolaj. Ipara és kereskedelme 
kezdetleges. Vasúti hálózata ritka. Fővárosa 
Szófia. — A régi B. 679—1014. és 1186— 
'393· volt virágjában. A magy. királyok V. 
István óta melléktartományul tekintették, 1393. 
Bajazid szultán meghódítja, államisága 1879-ig 

szünetel. A berlini kon-
* gresszus (1878) önálló fe-ejedelemségül ismeri el B.-t. 

Első fejedelme Battenberg 
Sándor hg. volt, aki 
1885. annektálta K.-Ru-
méliát. Ezért Szerbia meg
támadta B.-t, de ez visz-
szaverte. Sándor utóda, 
Koburg Ferdinánd (1887). 
1908 okt. 5. királysággá 
proklamálja B.-t. 1911 — 
íz. vezérszerepet játszik a 
balkánszövetségben (török 
kiűzése), de a szövetsé

geseivel vivott 2. háborúban súlyos vesztesé
geket szenvedett, ami a világháborúban a köz
ponti hatalmak oldalára vitte B.-t; ezekével 
együtt eldőlt B. sorsa is /neuilly-i béke, 1910 
nov. 27.). Ferdinánd 1918 okt. 3. leköszön fiâ  
Boris javára. Azóta a forradalmi parasztpárt 
(Sztambulinszkij), ujabban Cankovnak a pol
gárságra támaszkodó pártja kormányoz. 1926 
jan.-töl Liapcsev a min. elnök. 

Bull, John, 1. John Bull. 
Bulla (lat.), ered. okiratnak tokba öntött 

pecsétje, ma a legünnepélyesebb formájú pá
pai irat. 

Buüarium (lat), pápai bullák, brévék gyűjt. 
Bulldog, angol kutyafajta, rövidorru, elülső 

fogai kilátszanak. 
Bulletin (franc.) a. m. jelentés. 
Bulwer, Edward George, Earl of B.-Lytton 

(1803—1873), angol államférfi és iró. Leg
híresebb müve: Pompeji utolsó napjai. 

Bulyovszky Lilla (1833—1909), színésznő és 
irónő, a bp.-i Nemzeti, majd a drezdai ud
vari színházban volt, számos novellát és úti
rajzot irt magyarul és németül. 

Bumeráng, az ausztráliai benszülöttek ha-
jitófegyvere, amely elhajítás után visszatér 
oda, ahonnan dobták. 

Bund Károly, * 1869, kir. közalapitv. fő-
erdőtanácsos, erdészeti szakíró. 

Bundschuh, német parasztszövetség a pa
rasztháborúkban. 

Bungalow (ang,), könnyű épitményü, föld
szintes ház K-Indiában. 

Bunsen, Robert Wilhelm (ι8π—1899), né
met vegyész és fizikus, heidelbergi egyet, ta
nár. Felfedezései: a villamosságot termelő B.-
elem; a B.-lámpa. Kirchhoffal együtt fedezte 
föl a színképelemzést. 

Bunsen-elem, elektromos elem, pozitív elek
tródja szénhenger, mázat'an porcellánhenger
ben, tömény salétromsavoldatban, negatív elek
tródja dnkhenger, mely nagyobb üvegedénybe 
állifcra, hígított kénsavbau van. Feszültsége 
t.9—1.96 rol t 

« W í 

Bunsen-lámpa, gázégő, amelynél vascsövön 
világitógáz áramlik ki, ez alulról vezetett 
levegővel keveredik s így magas (1200 C°) 
hőmérséklettel ég el. 

Bunyan, John (1628—1688), baptista prédi
kátor. Főműve: The pilgrim's progress (A 
zarándok útja) c. vallásos elbeszélés. Minden 
nyelvre lefordították. 

Bunyevácok, Bács-Bodrog vm. déli részében 
lakó katolikus vallású jugoszlávok, akik a 17. 
sz. jötték be a törökök elől Dalmáciából. 

Bunyin, Ivan, * 1870, orosz költő és iró. 
Bunzlau, szász város, 17.000 1. 
Btionarotti, 1. Michelangelo. 
Burano, város Velence közelében, kis szi

geten 5000 1. Halászat, csipkekészités. 
Burány Gergely Imre, * 1852, prépost-prelá

tus, felsőházi tag. 
Burbank, Luther (1849—1926), amerikai nö-

vénytermesztő (tüske tien kaktusz, magva thn 
szilva stb.). 

Burckhardt, Jacob (1818—97), történetíró, 
előbb zürichi, majd baseh egy. tanár. Főmű
vei : Die Kultur der Renaissance in Italien, 
Griechische Kulturgeschichte. 

Bureau (franc.) 1. Büro. 
Burgasz, bolgáí keresk. és hadikikötő 31.000 

lakossal. 
Burgenland, Mosón, Sopron és Vas várme

gyék Ny-i határsávjából a trianoni békében 
Ausztriához csatolt terület osztr. neve. 4000 
km2, 1/3 millió 1. Gazdag vidék, terményei: 
cukorrépa, takarmányfélék, vetemények. Gabona
fölöslege nincs. Igen sok cukorgyára van, 
ipara is számottevő. 

Burghardt Rezső ( Zsombolya- B.), * 1884, 
festőművész. 

Burgkmair, Hans (1473—1531), német festő 
és fametsző. 

Burgonya, fontos emberi és állati táplálék, 
keményítő- és szeszgyártásra szolgál. Peruból 
került a i6. sz. Európába, hozzánk a 18. 
sz. közepén. Termelés: Oroszorsz. 54.7, Né-
metorsz. 37.5, Lengyelorsz. 31.8, Franciaorsz. 
17.1, Egyes. AH. 10.9, Csehszlovákia 9.1, 
Nagy-Britannia 5 millió tonna, Magyarorsz. 1.8. 

Burgos, spanyol város, 32.000 1. Hires ka
tedrális. 1812. Wellington ostromolta. 

Burgszinház, bécsi színház, alapította Mária 
Terézia, 1918-ig csak klasszikus darabokat 
játszottak színpadán. A császárság megszün
tetése után ÍI B. továbbra is első színháza 
maradt az osztrák köztársaságnak. 

Burgundia (Bourgogne), tartomány K. -Fran
ciaországban, jórészt a Saóne-folyó völgyé
ben. B.-t a népvándorlás idején a germán 
burgundok foglalták el, akik csakhamar el-
latinosodtak. B. sokáig önálló ország volt, 
leghíresebb fejedelme Merész Károly 1433— 
—77, 1678. került végleg Franciaországhoz. 

Burgundi bor, nehéz vörös bor az egy-
kiri Burgundia területéről. 

Burgund) répa, egyik válfaja a cukorrépá-
iak, de cukortartalma kisebb; takarmányuí 

termesztik. 
Butiitt István gróf, ((£51-1922), osztr.-
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magy. diplomata, kéthsben közös pénzügymi
niszter, 1915—16. és Czernin bukása után 
ismét külügyminiszter, Wilsonnak δ tett béke
ajánlatot. 

Buridan, Jean, francia skolasztikus, párizsi 
egyet, rektora, t 1350 után. Sokat emlegetett 
szamara, amely két egyforma minőségű és 
mennyiségű szénacsomó előtt állva, nem tud 
választani és éhenpusztul, sehol írásaiban 
nem fordul elő. Valószínű, hogy ellenségei 
ezzel gúnyolták ki B.-nak a szabad akaratról 
szóló elméletét. 

Burjétek, kb. 400.000 főnyi mongol nép a 
Bajkál-tó D-i részén, az Autonóm Mongol-
Burjét szovjet-köztársaságban (378.000 km2, 
484.000 1.). 

Bürke, Edmund (1729—179), angol iró és 
államférfi. Az észak-amerikai gyarmatok és 
a sajtószabadság mellett, de a francia for
radalom ellen volt. 

Burleszk (ol.) a. m. bohózatos (színdarab 
vagy koitenífcny). 

Burmester, Willy, * 1869, német hégedü-
virtuóz és zeneszerző. 

Burne-Jones, Sir Edward (1833—1898), an
gol festő, prerafaelista. 

Burnett, Frances Hodgson (1849—1924"), ame
rikai írónő. Legnépszerűbb regényei: That 
Lass o'Lowries és Little Lord Fauntleroy 
(A kis lord). 

Burnley, város Angliában, Lancashire gróf
ságbán, 103.000 1. Pamutipar, szövőszékgyár
tás, szénbánya. 

Burnót, finomra őrölt dohánypor : tubáko-
lásra használták. 

Burns, 1. John, * 1858, az angol mun
kásmozgalomnak egyik vezére, 1892. liberális-
párti' képviselő, 1905—14. keresk. min., Ί914. 
a hadüzenet miatt lemondott és azóta vissza
vonult a politikától. — 2. Robert (1759—96), 
skót nemzeti költő, témája : szabadság, haza, 
természet, szerelem. Népies költészetével a 
romanticizmus egyik előfutárja az angol iro
dalomban. Magyarra ford. Lévay. 

Burnusz (arab), a beduinok csuklyás, fe-
' hér gyapjuköpenyege. 

Burok, az a hártya, amelyben az emlős
állat embriói a méhben kfejlődnek. Szülés 
előtt a B. megreped s a magzat világra
jövetele után a placentával együtt távozik. 
Néha a magzat a B.-kal együtt jön vi
lágra : burokban születik. 

Búrok (hollandul: boers, boeren), délafrikai 
holland eredetű benszülöttek, számuk (1921.) 
839000 volt. 

Burrlan, Karel (1870—1924), tenorista, hosz-
szabb ideig szerződtetett tagja a bp.-í Ope
rának. 

Bursch (néni.) a. m. fia; egyetemi hall
gató, a Burschenschaft (diákegyesület) tagja. 

Burzsoá (franc.: bourgeois) a. m, polgár, 
szocialista szóliasználatban mindenki, aki nem 
munkaerejéből él: a vagyonos osztály. 

Busch, Wilhelm (1832—1908), német hu
morista és rajzoló. (Max und Moritz; Die 
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fromme Helene; Der heilige Antonius von 
Padua stb.). 

Buschan, Georg, * 1863, német antropo
lógus és etnográfus. 

Btisento, olasz folyó Cosenza tart.-ban, 410. 
ebben temették el Alarich Ny-i gót királyt. 

Bus Fekete László, * 1895, regény- és 
színműíró; müvei: Baba, Mihályiné két leánya, 
Búzakalász, Árvácska. 

Bushel, űrmérték; az angol B. = 36.35 1., 
az amerikai B. = 35.238 1. 1 angol B. = 8 
gallon. 

Busmanok, törpe népfaj DNy-Afrikában. Ter
metük 140^-144 cm., bőrük sötétsárga, rán
cos. Számuk 5—10.000. 

Busoni, Ferruccio (1866—1924), olasz zene
szerző és zongoraművész, az ujabbirányu zene 
egyik úttörője. 

Busse, Karl, * 1872, népies és népszerű 
német költő, elbeszélő és kritikus. 

Busszola (franc: boussole) a. m. iránytű. 
Butler, 1. Samuel (1612—1680), angol bur

leszkköltő a 17. sz.-ban. — 2. Samuel (1835 
—1902), angol regényíró és filozófus. 

Buton (franc. : bouton) a. m. gyémántos 
fülbevaló. 

Buttykay Ákos, * 1871, magyar zeneszerző 
és zongoraművész. 1907—1923. tanított a Zene
akadémián. 1905. a Király Színház A bolygó 
görög c. operettjét, két évvel később A 
csibészkirályt mutatta be. Ujabb operettjei: 
Ezüst sirály; Olivia hercegnő; operája: Ha
mupipőke. Sikereket ért el szimfonikus köl
teményeivel is. Felesége Kosáry Emma opera-
és operetténekesnő. 

Búvár, a viz alá merülő s ott munkát 
végző ember. Legújabban alumíniumból ké
szítenek olyan B.-öltözéket (B.-páncél), amely-
Iyel 100—150 m. mélyre is le lehet szállni, 
mert a viznyomást felfogja. 
• Buys-Baltot, Christoph, (1817—90), hqllandi 
meteorológus. 

Búza, a pázsitfélékhez tartozik, valószínűleg 
Perzsiából származik, most minden földrészen 
terem. 1927. évi termés: Egyésült Államok 
237, Oroszország 204, Kanada 120, Brit-In
dia 91, Franciaorsz. 77, Argentína 65, Olasz-
orsz. 53, Spanyolorsz. 39, Németorsz. 33, 
Ausztrália 30, Törökorsz. 30, Románia 26, 
Magyarország 21, "Nagy-Britannia 15, Jugo
szlávia 15, Lengyelország 15, Bulgária 13, 
Egyiptom 12, Csehszlovákia 10 millió q. 

Búza 1. Barna, * 1873, politikus. 1905 óta 
függetlenségi képviselő, a Károlyi-kormány 
földmivelési minisztere, a földreformjavaslat elő
készítője. Jelenleg ügyvéd Bp.-en. — 2. László. 
* 1885, a szegedi egyet, a nemzetközi )o{ 
ny. r. tanára. 

Buzáth János, * 1870, Budapest alpolgár
mestere. 

Buzér (festő buzér), gyökeréből állítják elő 
az alizarin festéket. 

Buzlásfürdő, község és fürdőhely, Temes 
vm., 3000 1. Szénsavas; vasas aavanyuvtefor» 
rások. Trianon óra Romániáé. 
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BUZOGÁNY BYRD 

Buzogány, régi magyar fegyver, amely ke
letről jött hozzánk kb. a 13. sz. táján. 

Buzsák kisk., Somogy vm., lengyeltóti j . , 
2474 1., vasút, távíró, posta. 

Bücher, Kari, * 1817, német közgazdász; 
lipcsei egyet, tan.; főinüvs: Entstehung der 
Volkswirtschaft. 

Büchíer ;. Józ;ef, * ι ."86, szociáldemokrata 
párttitkár, a bp.-i törvényhatósági bizottsági 
szo \ den. frakció titkára. — 2. Sándor, 
zsidó történé z, bp.-i egyet m. tanár. 

Büclimann, Geor,' (1822—1884), német ta
nár. Müve: »Geflügelte Worte« a neveze
tesebb szólásmondásokat tartalmazza. 

Büchner, 1. Georg (1813-1837), ^ német 
drámaíró, a mai expressz:onista drámaírók 
őse. Müvei: Dantons Toil, Woyz;k stb. — 
2. Ludwig (1824—1899), nemet természet
tudományi író. »Kraft und Stoff« c. m. (megj. 
magy. is »Erő és Anyag« c l , a legszél
sőbb materializmus álláspontja. 

Büdösbarlang, a Bodoki-hegységben ( Há
romszék vm.!. Be'scjében szénsav- é< kén-
hidrogéngázok, cuz és köszvény ellen haszn. 

Büdszenlmihály nagyk., Szabolcs vm., dadái 
alsó j . , 8249 1., vasút, távíró, telefon, posta 

Büdzsé (ang. budget), 1. Allami költség
vetés. 

Büifé (franc: buffet), a. m. edény-szek
rény, felszolgáló asztal, étkező-helyiség. 

Bük nagyk., Sopron vm., csepregi j . , 2793 
1., vasnt, távíró, telefon, posta. 

Bükk, nálunk nagy erdőségeket alkotó erdei 
fa. Fáját ipari célo'.ra és tüzelőfáuak haszn. 

Bükkaranyos nagyk., Borsod vm., miskolci 
j . . 126) 1., ut. é; up. Ernőd. 

Bükk-hegység, 1. a Magyar Középhegység 
ídv-i tagja, legmagasabb csúcsa a Bálványos, 
937 ni. 2. A Biharhegység ÉK-i nyúlványa, 
legmagasabb pontja 575 ni. 

Bükkmogyorósd kisk., Borsod vm., óz.li j . , 
300 1., ut. és up. Csermely. 

Bükköny, a. hüvelyesekhez tartozó pil'angós 
virágú növény. Takarmányul termelik, amel
lett kitűnő a talaj nitrogéntartalmának eme
lésére. 

Bükkösd kisk., Baranya vm., szenilőrinci j . , 
734 1., vasút, tíviró. telefon, posta 

Bükkszék kisk., Heves vm., pétervásári j , 
yj4 1., ut. és up. Terpcfi. 

Bükkszenterzsébet kisk.. Heves vm.. pétervá,-
sári j . , 1283 1., ut. Pét Teására, ρ sta. 

Bükkzsérc nagyk., Borsod vm., mezőkö
vesdi j . , 1316 1., ut. Bogács, up. Cserép
falu. 

BUlbiil (perzsa) a. 111. fülemile. 
BÜlow, 1. Bernhard hg., (1849—1921)), né

met államférfi, dipl., 1897. külügyi álamtit-
kár. 1900—1909. kancellár. A központi hatal
mak körülkerítése B. alatt történt meg s a 
világháború kitörése után, mint római nagy-
köveinek sem sikerült megakadályozni '-Olasz
ország belépésit a háborúba. A forradalom 
után Kómába költözött. Főműve : Deutsche 
Politik. — 2. Hans von (1830—1894), német 
zeneszerző és zongoraművész, Wagner mü

veinek legfőbb propagálója. — 3. Kari (1840 
—1921), német tábornok, ő vezette át had
sereget Belgiumon és nyomult előre a 
Marnc-ig. 1915. vezértábornagy lett. Emlék
irata: Mein Bericht zur Marneschlaeht. 

Bűn, a kat. teológia szerint szabad áthá
gása az isteni törvénynek, vagy szabad el
lentmondás az isteni akarattal szemben. Az 
egyház megkülönböztet halálos és bocsána
tos B.-t. 

Bűnbak. A régi zödóknál engesztelési ün
nepen a főpap egy eleven bakra ruházta a 
nép bűneit s a pusztába hajttatta. Innen 
ered a B. kifejezés. 

Bűncselekmény, minden a tételes törvény 
szerint büntetendő cselekedet. Tételes jogunk 
a büntetés súlya szerint a B.-nck három 
csoportját különbözteti meg: büntettet, vét
séget és kihágást. 

Bünha.'mazat, több olyan bűncselekmény, ame
lyet egy bűntettes követett el s amely együtt 
kerül elbírálás alá. 

Bűnpártolás, valamely bűntett v. vétség elkö
vetőjének nyújtott segítség, büntetése egy évig 
terjedhető fogház. 

Büntetés, az állam által büivsclckinények 
következményekép alkalmazó't kénysz· r, amely 
az egyen javainak csorbításába'! áll. Kultur-
államokban az élet, szabadság, vagyon és be
csülés megvonása szo'gál B.-ül. Ehhez képest 
különböztetik meg a halál-B.-t, a szabadság-
vesztés-B.-eket, a vagyoni és becsület B.-eket. 

Büntetőjog, azoknak a jogszabályoknak a rend
szere, amelyek a bűncselekményekre és a bün
tetésekre vonatkoznak. 

Bűntett, a bűncselekménynek a Blk. 20. jó
szerint meghatározott legsúlyosabb faja, amelyet 
a törvény halál-, fegyház-, börtön- v. legalább 
ötévi allamfogházbüntetéssel sújt. 

Bűretta (franc), laboratóriumi készülék folya
dékok mérésére. 

Bürger, Gottfried August (1747—1794). német 
költő, népies költeményeket irt, kül. balladá
kat (Lenore). 

Büró (franc: bureau), a. in. íróasztal, i ró -
ízoba, hivatalszoba. 

Bürokrácia (franc.) a. m. irodauralom, kicsi
nyeskedő, szűkkeblű hivatalo>kodás, amely a 
megszabott formaságokra helyezi a fősúlyt. 

Bürök v. büdös B., az ernyős virágnak 
családjába tar:ozó, igen közönséges növény. 
Minden részében megtalálható a co.iiin nevű 
mérges alkaloida. 

Bürüs kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 327 
1., ut. Némctujfalu -Szeiitimhályfapuszra, up. 
Teklafalu. 

Büssü kisk., Somogy vm., ígali j . , 1019 1. 
ut. Somogyszil, posta. 

Büttner, Helene * 1861, német festőnö. 
Magyar alföldi pusztákon sokat dolgozott, fő
ként' állatképekkcl szerepelt pesti és kült'ödi 
kiállításokon. 

Büttös kisk., Abauj-Torna ναι., encsr /., 498 
1., ut. és up. Krasznokvajda. 

Byrd, Richard Evelyn, * 1888, amerikai sark
kutató. 
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BYRON CAILLAVET 

Byron, George Noel Gordon (1788—1824), 
a 19. sz. legnagyobb hatása angol költője, 
akinek pesszimista költészete s világfájdalmas 
életfilozófiája a modern költészetre igen erős 
befolyással volt. 1815-ben megnősült s egy 
év múlva nagy botránnyal elvált. Ennek 
következtében kellett Londont elhagynia. 1819—• 
23-ban Itáliában élt, 1823-ban Görögországba 
ment, résztvett a szabadságharcban s ott halt 

meg. Legkiválóbb müvei: a Childe Harold c. 
verses regény, Don Juan, befejezetlen szatirikus 
eposz, The prisoner of Chillon, Mazeppa köl
tői elbeszélések, Manfred, Kain drámai köl
temények. 

Byssus, 1. az ókorban finom lenszövet. — 
2. Tengeri kagylók fona'as váladéka (kagyló
selyem). 

Ο 
Nem találtakat keresd Κ alatt! 

C, mini római számjegy: Centum rövidítése 
--— 100. Zenében a C dur skála első hangja, 
fizikában C = Celsius; C. vagy Cal = : 
raloria (hőegység). 

Cab (ang. ), egyfogatú bérkocsi. 
Caballero (spany.) a. m. gavallér, lovag. 
Cabaret, 1. Kabaré. 
Cabet, Étienne {1788—1S56), francia szociá* 

lista ügyvéd, 1831. képviselő. Legismertebb 
iniive a »Voyage en Icarie« c. utópista regénye, 
1847-ben Texasban, 1849-ben az Illinois állam'-
béli Nauvooban szervezte meg kommunista 
gyarmatát, amelyek egyike sem volt életképes, 

Cabinet noir (franc, a. m. fekete iroda), 
olyan hivatal, anvelynek célja titkos levélcenzura. 

Cable (ang.). 1. Kábel. 
Cable Code (ang.) a. m. távirati szótár. Táv* 

iratok költségeinek kímélésére szótárt állitottak-
össze, amelyben minden szó előre megállapított 
egész mondatnak felel meg. A szókat és meg
fejtésüket a C. tartalmazza. 

Cabot, Giovanni (1420—1526), olasz hajós, í\-
Amerika felfedezője. 

Cabrai, Pedro Alvarez, (1460—1526), portu
gál hajós, 1500. felfedezte Brazíliát. 

Cabriolet (franc.) a. m. kétkerekű kocsi. 
Cache-nez (franc.) a. m. orrtakaró, igy 

hivják a nyak, orr és száj betakarására szol
gáló kendőket. 

Cachiroi, 1. Kasíroz. 
Caehin, Marcel, * 1869, a francia kommu

nista párt feje, a Humanité c. napilap 
szerk. 

Cachou (franrO, cukorka, illatosított éds -
gyökér-készítmény. 

Cadix (Cadiz), spanyol kikötőváros Andalu* 
ziában. 78,000 1. A föníciaiak alapították, 
később karthágói, majd római birtok lett. 
Most hadi kikötő. 

Cadmium, cinkszerü fémes elem. 
Cadorna, Luigi, gróf, (1850—1928). 1912—7. 

az olasz vezérkar főnöke s a háború alatt fő
parancsnoka 1918. jan.-ig, amikor a tolmeini át
törés miatt elmozdították. Mussolini rehabili
tálta és marsallá tette. 

CaeJJus mons, a hét római halom egyike. 
Caesar, Caius Julius (Kr. e. 100—44) ró

mai államférfi, hadvezér és történetíró. 60. 
tagja volt az első triumvirátusnak, 59. consul, 
58—51 meghódította s a római birodalomhoz 
csatolta Galliát, Germaniát s Britannia egy 
részét. Hadseregével hazajövet 49. átlépte a 
'Rubicont s Róma ellen indult. Pompeiust 
Pharsalosnál 48. leverte. Ekkor már diktátor, 
utóbb imperátor s 10 évre consul, úgyszólván 
egyeduralkodó. A köztársasági párt Brutus 
és Cassius vezetésével összeesküvést szőtt 
ellene s 44. márc. 15. egy gyűlésen meg
gyilkolták. Megírta galliai s germániai had
járatainak s a polgárháborúnak történetét. 

Caesarea, 1. Kaisarie. 
Caesar non supra grammaticos (lat.) a. m. a 

császár nem parancsol a nyelvtudósoknak. — 
(Zsigmond császár akarta, hogy a schisma szó, 
amelyet ő tévesen nőneműnek használt, nőnemű 
legyen.) 

Caesura (lat. a. m. metszet), a verstanban 
sovmetszet, amely a verssort a versláb kö
zepén kettéosztja. 

Café (franc.) a. m. kávéház. C-chantaiU 
zenés kávéház. 

Cagliari (Caliari), 1. Paolo Veronese. 
Caglíarí, Sardinia sziget fővárosa, 62.000 1. 

Egyetem, kikötő, sótennelés. 
Cagliostro, Alessandro (1743—1795), eredeti 

nevén Giuseppe Balsamo. Bejárta Keletet . s 
visszatérve már C. gróf néven szerepelt. Alki
mista és bűvész volt. Mindenütt a legelőkelőbb 
társaságban forgott. Belekerült a nyaklánc-bot
rányba s emiatt a Bastilleba zárták. Kiszaba
dulása után Rómába ment. ahol életfogytiglani 
fegyházra ítélték. 

Caillaux, Joseph, * 1863, francia pénzügymin., 
1911—2. min. elnök, s mint ilyen a békepolitika 
hive. 1918. I. Clemenceau hazaárulás cimén 
elfogatta, 1920. IV. a szenátus három évi bör
tönre Ítélte, melyet azonban kitöltöttnek vett. 
1924. nov. amnesztiát kapott, 1925. és 1926. 
pénzügyminiszter. 

Caillavet, Georges Armand de (ti69—1915), 
francia vigjátékiró, Robert Fiers társaságában 
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több bohózatot irt, ezeket a Vígszínházban 
adták. 

Caine, Thoraas Henry;, Sir Hall, * 1853, 
angol regényíró. Man szigetén él. Legkiválóbb 
munkái: The Deemster, The Manxman. 

Ca ira (franc: menni fog), 1790. francia 
forradalmi dal. 

Caisson (franc), vizi építkezéseknél lesüllyesz
tett szekrény, ül. munkakamra. 

Cák kisk., Vas vm., kőszegi j . , 276 1., up. 
Kőszegszerdahely, ut. Kőszeg. 

Cakes (ang.), 1. Keksz. 
Cake walk (ang.), a. m. kalácstánc, Floridá

ból ered. 
Cakóháza kisk., Győr vm., tószigetcsilizközi 

j . , 211 1., up. Markotabödöge, ut. Bősárkány. 
Calabria, Itália DNy-i félszigete. 15.000 

km2, 11/2 millió 1. Közepén az Apenninek hú
zódnak végig, a partvidék igen termékeny. 

Calais, kikötőváros É.-Franciaországban, a 
C.-i szoros partján, 72,000 1. A london-párizsi 
vonalon C-n vezet át a legrövidebb tengeri-ut. 

Calamus, a régiek irónádja; rotangpálma, 
szolgáltatja a spanyolnádat. 

Calas, Jean (1698—1762), francia kereskedó, 
bírói tévedés áldozata, fia meggyilkolásának 
vádja miatt kerékbetörték. Voltaire keresztül
vitte a pör revízióját 1765. 

Calcium, sárga, fényes, könnyen nyúló fém. 
Fajsúlya 1.6. Levegőn oxidálódik, a vizet 
közönséges hőmérsékleten elbontja. Legfonto
sabb vegyületei a műtrágyául szolgáló C -
foszfát, a C-hidroxid (oltott mész) és a C -
kloíid, amelyet szárításra és hiitőkeverékek 
készítésére haszríalnak. 

Calciumcarbid, 1. Karbid. 
Caldera (spany. a. m. tlít), beomlás v. ró6-

ba'nás Utján kibővült tűzhányó-tölcsér. 
Calderon, Don Pedro C. de la Barca (1600— 

1681), spanyol drámaíró. Katonai és írói életét 
50 éves korában a papi pálya váltja fel. 
Történelmi, filozófiai és va'lásos drámáikat irt 
a 17. sz.-i spanyol életből. Leghíresebb darab
jai: Az élet álom. Saját becsületének orvosa. 
A zalameai bíró. Két szék közt a pad alatt. 

Calembourg (franc), szójáték, hasonló hang
zású szavakra alapított szellemesség. 

Calendae, a régi rómaiaknál a hónap első 
napja. Belőle származik a calendarium szó. 

Calepinus, Ambrosius (1435—1511), oLnsz szer
zetes, a róla elnevezett hatalmas szótár szer
kesztője. 

Calgary, város Alberta kanadai tartományban, 
63.000 1. 

Caliban, Shakespeare-alak, a kannibál-ember-
evő elferdítése, primitiv, vérszomjas embert 
jelent. 

Calicut, város az angol-indiai Madras tarto
mányban, 82.000 1. Elérik kereskedelem. 1498. 
itt kötött ki Vasco da Gama. 

California, É-Amerika DNy-i partvidéke, a 
Cordillerák lábánál és hegyeiben. Éghajlata 
tgen enyhe. Valaha egész C. Mexikóhoz tarto
zott, D-i része a C.-i félsziget, ma is Mexi
kóé; területe 150.000 km2, 50.000 1. Gabona-, 
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gyümölcs- és szőlőtermelése nevezetes. C. fő
városa Sacramento. 

Caligula, Gaius Caesar, római császár, (37— 
41), nagyzási mániában szenvedő kegyetlen 
zsarnok. 

Calixtus, négy pápa. II. C. (1119—24), Π22. 
V. Henrikkel megkötötte a wormsi konkordá
tumot. — III. C., 111. Sándor ellenpápája 
1168. 

Callao, Peru fő keresk. és hadi kikötője, 
CJ.OOO 1. Ólom-, ezüst-, borkivitel. 

Cailes, PlutaiTo Elias, * 1870, néptanító, 
majd Mexico polgármestere, miniszterelnök, 
1924—28. köztársasági elnök Mexicoban. 

Callor, Jacques (1592—1635), francia rézkar-
coló, fantasztikus, humoros lapok rajzolója 

Callus (lat.), csontképződmény, amely az 
eltört csontot összeforrasztja. 

Calo (ol.), az áruban bekövetkezett hiány, 
technikai átalakítás folyamata, vagy szállítás 
alatt. 

Caloria (lat.), vagy hőegység, az a meleg
mennyiség, amely 1 g, 14.5 fok C vizet 
i5^| fokra melegít. 

Caltagirone, olasz város Szicíliában, 43.000 
1. Terracotta-gyár. 

Caltanissetta, olasz város Szicíliában, 60.000 
I. Kénbányák. 

Calumet (franc.) a. m. békepipa. 
Calumniare audacter, semper aíiquld haaret 

(lat.) a. ni. rágalmazz bátran, valami nyoma 
mindig marad. 

Calvin, Johannes (Jean Cauvin 1509—1564), 
genfi reformátor. Az .egyházi és társadalmi 
életet egészen teokratikus módon rendezte, uj 
liturgiát vezetett be s felállította a konziáz-
tóriumot, mely az egész polgári és családi 
életre felügyelt. Servet Mihályt elégettette szent· 
háromságellenes nézete miatt. C. nagy szervező 
talentum volt, államférfi és törvényhozó, hi
deg, logikus fő. Eltér Luthertől az abszolút 
predesztinációban és az úrvacsora tanában. 
Magyarországon az 1557-i csengeri zsinat 
kálvinista hitvallást fogadott el, az 1567-1 deb
receni zsinat a 2. helvét hitvallást. 

Calwer, Richard, * 1868., német közgazdász, 
Jahrb. d. Weltwirtschaft szerk. 

Camaldoli, olasz kolostor Nápoly mellett. 
Cambio (ol.), a. m. váltó. 
Cambon, Jules, (1845—1924), francia állam

férfi, berlini követ. 
Cambrai, város Ë-Franciaországban, 28.000 

1., az Escaut (Scheide) folyó mellett. Csipke-
és batiszt-gyártás. 

Cambridge, 1. angol egyetemi város, London
tól É-ra, 59.000 1. — 2. Város az Egyes. Ali. 
ban, Boston mellett, 113.000 1., a Harvard-
egyetem székhelye. 

Camelot (franc.) a. m. rikkancs. Les C-s 
du roi, a francia royalista ifjúság szervezete. 

Camembert, lágy, francia sajt. 
Camera, lucida (lat.), készülék tárgyak le

rajzolásának megkönnyítésére. A tárgy képét 
prizma vetíti a rajzpapirra. 

Camera obseura (lat.) a. m. sötét kamara, 
a fényképészeti készülék főrésze. Minden ol-
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CAMERLENGO 

dalról fénymentesen elzárt szekrény, a lefény
képezendő tárgy felé eső, mellső oldalán az 
objektívvel (tágylencse v. lencserendszer), hátsó 
oldalán homályos üveglappal, melynek helyére 
a kazettában tartott fényérzékeny lemezt v. 
filmet tesszük. A C . a kép éles beallithatása vé
gett szét- ill. összetolható és az expozíció 
(megvilágítás') vagyis a lencsét érő fénybe
hatás idejének megszabása céljából zárókészü
lékkel van ellátva. 

Camerlengo, annak a bíborosnak a hiva
talos neve, aki a Szentszék anyagi ügyeit 
rendezi. 

Cammeo, I. Gemma. 
Camoes, Luiz (1524—1580), a portugál iro

dalom legnagyobb alakja. Főműve az Os Lusia-
dos c. eposza; magy. Greguss Gy. ford. 
Szonettjei, elégiái, ódái is világirodalmi érté
kűek. 

Camorra, nápolyi titkos társaság, amely 
csempészettel, rablással, gyilkossággal és zsa
rolással icgl. 

Camouflage (franc), a. m. megtévesztés (kül. 
háborúban.) 

Carnpagna (ol. a. m. mezőség) ai Roma, a 
régi Latium, a tenger és az Apenninek közt 
elterülő sik és halmos, fátlan, termékeny, de 
maláriás vidék. 3000 km2. 

Campagne (franc.) a. m. hadjárat; harc (pL 
választási C ) , idény. 

Campanella, Tommaso (1568—1639), domini
kánus filozófus. 27 évig börtönben ült. Leg
híresebb müve a Città del sole c. utópisztikus 
/egénye, amely teljes kommunizmust hirdet. 

Campania, D.-Olaszország egyik legtermé
kenyebb tartománya, Nápoly környékén. 16.000 
km2. 3^2 millió 1. Vulkáni kitörések és föld
rengések gyakran nagy pusztításokat okoznak. 
Területén fekszik a Vezúv. Fővárosa Capua. 

Campanile (ol.) a. m. harangtorony. 
Campbell-Bannermann, sir Henry (1836—1908), 

angol pol., 1905—8. a liberális kormány mi
niszterelnöke. Kormányzása idején alakult . ki 
az angol-frantia barátság, az u. n. entente-
politika. 

Campoformio, falu Olaszországban, Udine 
közelében. 3000 1. 1797. békekötés Ausztria-
és Franciaorsz. között. 

Campo santo (szent mező), a temető olasz 
neve. 

Campus Martius (lat.) a. m. Marsmező, tér
ség Rómában a Tiberis mellett. 

Canada 1. Kanada. 
Canaille (franc.) a. m. csőcselék. 
Canal du Midi, a Földközi-tengert és a 

Garonne-folyót összekötő csatorna Délfrancla-
országban* 240 km. hosszú. 

Canaletto, Antonio (1697—17Ó8), velencei táj
képfestő és rézkarcoló. 

Canberra, az ausztráliai államszövetség uj 
fővárosa, 6,000 1. 

Cancan (franc), merész mozdulatú tánc, a 
19· sz. második felében. 

Candia, 1. Kréta sziget olasz neve, 1. Kreta. 
. *· Kreta sziget legnagyobb városa, a sziget 
Es·*-· partján, .25.000.-...1.-

l-m 

CAPET 

Candidatus (lat.) a. m. pályázó, jelölt. 
Canisiue, Peter, szt. (1521—1597), az első né

met jezsuita. Kátéja 400-nál több kiadást ért. 
Szenttéavatták Γ925. 

Cankov, Alexander, * 1879, bolgár politikus. 
1923. puccsal megbuktatta Sztambulinszkijt, az
óta δ van kormányon. 

Cannae, római város Apuliában; Hannibal 
nagy győzelme Kr. e. 216. 

Cannelirozás, oszlopokon, bútorlábakon egye
nes v. csavarvonalveset. 

Cannes, klimatikus téli üdülőhely a francia 
Riviérán, 30.000 1. Faolaj és illatszerek. 

Canoe (ang.), vad népek fatörzsből kivájt 
csónakja, könnyű, egyszemélyes csónak. 

Canon, 1. Kánon. 
Canon (spanyol), szűk, meredek falu folyó

völgy. É-Amenkában a Colorado-C. 1600 m. 
mély. 

Canossa, falu Emilia tartományban, ahol 
IV. Henrik német császár 1077. alávetett*· 
magát a VU. Gergely pápától reámért meg
alázó vezeklésnek. 

Canova, Antonio (1757—1822), olasz szob
rász, a női szépség és antik témák mesteri 
ábrázolója. 

Cant (ang.) a. m. tolvajnyelv; kenetteljes 
álszenteskedés. 

Cantabile (ol.), a. m. énekelhető. 
Cantata (ol.), zenei műszó, a. m. magán

ének zene- v. énekkar kísérettel. 
Canter (ang.) a. m. könnyű, rövid galopp. 
Canterbury, Anglia érsek-prímásának szék

helye Anglia DK-i sarkában, 25.000 1. 
Cantilena (ol.) a. m. dal. 
Canton, város az Egyes. All. Ohio államá

ban, 87,000 1. Gépgyártás. 
Cantor, Georg, (1845—1918), német mate

matikus, hallei egyet, tanár, a halmazelmélet 
megalapítója. 

Cantu, Cesare (1804—95), olasz történetíró, 
akinek 35 köt. kát. irányú világtörténelme 
magyarul is megjelent. 

Cantus (lat.), a. m. ének, dallam. 
Canzi Ágost Elek (1808—1866), badeni szü

letésű magyar festő, a magyar genre (Váci 
szüret) és arcképek szorgalmas mivelője volt. 

Capablanca, José Raoul, * 1888, kubai sakk
mester, a világbajnokságot 1921. vette el Las-
kertől és 1927. elvesztette Aljechin ellen. 

Cápák, az őshalak rendjébe tartozó, porcos 
vázu ragadozó halak. 

Cape (ang.) a. m. hegyfok; ujjatlan kö
peny. 

Capek, Karéi, * 1890, cseh iró, Európa-
szerte ismertté lett R. U. R. c. társadalmi 
színmüvével. Nálunk a Vígszínház mutatta be. 

Capella (lat. a. m. kecske), elsőrendű álló
csillag az Auriga csillagképben. 

Capesius, Bernhard Karl, * 1889, erdélyi 
szász iró és költő. 

Capet, Hugo, a Capeting dinasztia megala
pítója,, kit az utolsó francia Karoling: V. La
jos halálával a mágnások királlyá választottak 
(uraik. 987—996); a legyengült királyi ha
talmat ..-megerősítette. . -
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Cape Town, Í. Fokváros. 
Capidan, Teodor, * 1879, román nyelvész. 
Capitoliuin, Róma fellegvára; DK-i meredek 

oldala a tarpi?ji szikla. 
Capituíárék, a frank királyok törvenyköny

vének fejezetei. 
Cap Martin, hegyfok Monaco mellett, hi

res üdülő. 
Capodisfria, olasz kikötő Isztriában, 12.000 1. 
Cappella (ol.) a. m. kar. Λ C. a. m. ének

kar. 
Caprera, olasz sziget Szardínia közelében. 

Garibaldi lakóhelye vo'.t. 
Capri, kis sziget a JMápolyi-öbölben, 10.4 km'-, 

7,500 i., üdülőhelyek, görög és római műem
lékek, »kék barlang«. 

Capriccio (ol.) a. m. szeszély; zenében: sze
szélyes modorban. 

Caprivi, Georg Leo, gróf (1831—99), német 
államférfi; admirális, hadtestparancsnok, 1890— 
94. német kancellár, Bismarck utóda. Meg
újította a hármasszövetséget, Oroszországgal 
az ugynevezett viszontbiztosító szerződést fel
bontotta s ezzel lehetővé tette a francia-orosz 
szövetséget. 

Caproni, Giovanni, * i8t'6, olasz mérnök, 
a róla ein. bombavető-repülőgép feltalálója. 

Laptat ío benevol-nfae (lat.) a. rn. a jó
indulat elnyerésére való törekvés, kül. szó-
noklásban. 

Capua, Campania tartomány fővárosa D.
Olaszországban, 14.000 1. 

Capus, Alfred (1858—1922), francia dráma-
és regényíró, kiváló akadémiai conférencier. 
A Figaro-ban megjelent párbeszédes cikkei nagy 
hatásúak voltak. 

Caput (lat.) a. m. fej; fejezet. 
Caput mortuum (lat. a. m. holt fej), vörös 

festék, izzilott vasoxid. 
Cár, az orosz uralkodó Caesar-ból képzett 

neve. Először 1125. haszn. Cárevics a trón
örökös neve. Cárica a. m. cárné. 

Caracalla í. Marcus Aurelius Antoninus. 
Caracas, Venezuela fővárosa, 92.000 1. Egye

tem. 
Caraffa, Antonio (f 1693), olasz szárm. 

osztfák csász. tábornok, a török ellen harcolt; 
kegyetlensége tette hírhedtté, amikor az eper
jesi vértörvényszéken számos protestánst be-
börtÖnöztetett és kivégeztetett. 

Caran d'Ache, valódi nevén Emanuel Poiré 
(1858—1909), Oroszországban született francia 
grafikus és karikaturista. 

Caravaggio, Michelangelo da (Merisi) (1569— 
1609), olasz barokfestő, erős naturalista ha
tást ért el sötétfekete árnyalással, számos 
követője és utánzója volt. 

Carbonari (ol.) a. m. szénégetők, olasz tit
kos társaság a 19. sz. elején, amelynek célja 
az olasz egység megteremtése volt. C.-köpeny, 
ujjatlan, kerek köpeny, vörös béléssel, a C -
mozgalom idején volt divatban. 

Carbonium, a szén kémiai elnevezése. 
Carburator 1. Karburálás. 
Carcassonne, délfrancia város, 30.000 1,, a 

13. sz.-ból származó hatalmas erődítmények. 

Carco, Francis, * 1886, fr. író, a mont-
martrei-i apachc-élet modem ábrázolója. Mü
vei: Jcsus-la-Caille, Vérotchka (magy. is), 
stb. La Bohème et mon coeur (versek). 

Cardano, Gcronimo (1501—1576), enciklopé
dikus tudású természetbúvár, korának leghíre
sebb orvosa, filozófus, matematikus. 

Cardiff, Anglia egyik legnagyobb szénki-
vitcli kikötője Wales D-i részén, 226.000 1. 
Egyetem. 

Carducci, Giosué (1835—19071, olasz költő. 
Lírai költeményei a klasszikus formát realisz
tikus és modern tartalommal" töltik meg. Fő
művei: Himnuszok a sátánhoz, A forradalom 
szonefíjei, Barbár ódák, stb. 1906. Nobeldij. 

Carey, Henry Char!es (1793—1879), ameri
kai közgazdász. 

Carícin, orosz város a Volga mellett, 108,000 
1. Vasúti csomópont, átrakodó kikötő, vas
e's malomipar. Most: Stalingrad. 

Carlisle, angol város, 42.000 ]., szövőipar. 
Carlos, 1. Don C , (1545—68) II. Fülöp 

spanyol király fia, valószínűleg elmebajos, alak
ját a költészet idealizálta (Schiller drámája). 
— 2. C. Maria Isidoro (1788—1855), spanyol 
trónkövetelő, VIII. Ferdinánd öccse, aki 
1833—36. tett sikertelen kísérletet a trón meg
szerzésére, hasonlóan fia (i860) és unokája 
(J868 és 1873—75. Karlista polgárháborúk.) 

Carlyle, Thomas (1795—1881), angol iró. A 
német irodalmat, kivált Schiller, Goetne és 
Jean Paul ismerefét közvetítette Angliába, 
majd történelmi müveket irt színes, szeszélyes 
stílusban, amelyek közül magyarul meg], : A 
francia forradalom, Hősökről, Gyémánt nyak
lánc, valamint Cromwellről és Nagy Frigyesről 
irt müvei. 

Carmagnole (franc.), a francia forradalom 
táncai egybekötött népdala. 

Carmen (lat.) a. m. költemény. 
Carmen Sylva, Erzsébet, Wied hercegnő 

(1843—191Ö), Hohenzollern I. Károly román Ki
rály nejének költői álneve. Finom költemé
nyein kivül elbeszéléseket és regényeket irt. 

Carnarvon lord (1866—1923), angol egyip
tológus, fáraósirok kutatója, aki Howard Car-
térrel felfedezte a 18. dinasztia utolsóelőtti 
királyának, Tut-enkh-amonnak sirját. Mérges 
légy csípésétől halt meg. 

Carnegie, Andrew (1835—1919), skót születésű 
amer, acélgyáros, az acéltröszt megteremtője. 
Óriási vagyonából többszázmillió dollárt köz
érdekű alapítványokra, főként könyvtárakra, tu
dományos intézetekre és a világbéke előmozdí
tására hagyott. 

Carnivora (lat.) a. m. ragadozók. 
Carno*, 1. Lazare (1753-1823). matematikus, 

a francia konvent, a jóléti bizottság tagja, 
szervezte a köztársasági hadseregeket (általá
nos hadkötelezettség). A direktórium tagja és 
Napoleon hadügymin. volt, a restauráció szám
űzte. — 2. Fia, Hippolyte C. (iSoi —1888), po
litikus, az 1848. forrad, után közoktatásügyi 
miniszter, 1871. köztársasági képv., majd sze
nátor. — 3. Bátyja, Léonard Sadi C. (1796— 
1832), fizikus, a mechanikai hőelmélet 2. téte-
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lének felfedezője: a hő csak akkor alakitható 
át munkává, ha hidegebb testre megy át. ·— 
4- François Sadi C. (1837—94), Hippolyte fia, 
közmunkaügyi és pénzügymin., 1887 óta elnök. 
Caserio anarchista megölte. 

Carolina, 1. Észak-C. és Dél-C. 
Carp, Petrache (1837—1919), román konzer

vatív pol., többizben volt min. és kétszer 
min. elnök. A monarchiával való szövetség 
hive volt s 1914. VIII. ő vitte keresztül a 
semlegességi politikát. 

Carpaccio, Vittore (1450—1525), olasz festő, 
a velencei étet elbeszélő festője. 

Carpe diem (lat.) a. m. használd fel, él
vezd ki a napot. 

Carpia, o'asz város a Secchia folyó mel
lett, 33.000 ]. 

Carracci, olasz festőcsalád, a bolognai ba-
íokfestészet akadémikus letéteményesei. — 1. 
Lodovico (1555—1619). — 2. Agostino (i557 — 
1602). — 3. Anrábale (1560—1609). — A két 
utóbbi a rézmetszési is müveké. 

Carrara, olasz város Toscanában, 50.000 1. 
Fel.ér márványa világhírű. 

Carrara, Francesco (1805—1888). kiváló olasz 
büntetőjogász. Főműve: A büntetőjog pro
gramja (magy. is). 

Carreau (franc) a. m. négyszög; a fran
cia kártya egyik színe (megfelel a töknek). 

Carrel, Alexis, * 1873, francia sebész. 1905 
óta New Yorkban, a Rockefeller intézetben 
dolgozik. Legfontosabb fölfedezése, hogy élő 
testből kivágott szövetek mesterséges tápfolya-
dékban életben tarthatók. 1912. Nobel-díj. 

Carreno, Tereza (1853—1917), délam. zongora
művésznő és komponista. 

Camera, Rosalba (1675—1757), olasz pasztell
es miniatür-festőnő. 

Carrière, Eugène (1840—1906), francia festő 
és litográfus, Egytónusu képei szuggesztív 
erejűek. 

Carszkoje-Szelo (cári falu), városka Szent-
Pétervár közelében, a cárok nyaralóhelye volt. 
mai neve Decskoje-Szelő (Gyermekfalu). 

Cartagena (Uj-Karthago), 1. spanyol hadi-
és kereskedelmi kikötő. 97.030 1. — 2. C. de 
las Indias, dé'amerikai columbiai kikötőváros, 
5I.ODO 1. 

Carte (franc.) a. m. lap, étlap. 
Carte blanche (franc) a. m. feliéi· lap; 

teljhatalom. 
Cartesius, 1. Descartes. 
Carthago, 1. Karthago. 
Cartouche (franc), a. m. tekercs. Ken t-

a'aku, csigás, íüzéres diszitőforma, különböző 
stílusban. 

Cartwright, Edmund (1743—1823I, angol mér
nők, 1786. fe'találta a mechanikus szövőszéktt. 

Caruso, Enrico (1873—1921), kiváló olasz te
norista, leginkább Verdi- és Puccini-operák 
hősszerepeit énekelte. 

Casa (ol.) a. m. kunyhó, mezei lak, palota, 
Casablanca, kikötőváros francia Marokkóban, 

102.00 1. 
Casagrande, Marco (1804—1880), olasz szob

rász, az egri és esztergomi székesegyház szá
mára dolgozott. 

Casale, olasz város a Po mellett, 35.000 1. 
Casals, Pablo, * 1876, spanyol gordonka

művész és zeneszerző. 
Casanova, Giovanni Jacopo de Seingalt (1725 

—1798), olasz kalandor. Egész Európát be
járta, élete végét mint Waldstein gróf könyv
tárosa Duxban töltötte. Világhírűek cinikus 
emlékiratai (magyarul is megj.). 

Cascade (franc.) a. m. mesterséges, lépcső
zetes vízesés. 

Cascade-hegység, É-amerikai hegység. a 
Sierra Nevada folytatása. 

Casement, Roger (18Ó4—1916), ir politikus, 
a háború elején Németországba szökött, 1916. 
titokban vissza'.ért Írországba, elfogták, halálra 
ítélték c's fölakasztották. 

Caserta, középolasz város, 18.000 1. 
Cash (ang.) a. m. pénztár; készpénz. 
Casimir-Périer, Jean Paul Pierre (1847— 

11,07), 1893—4. francia min. elnök, 1894. α köz-
társ. elnöke, de. egy évi elnökség után lemon
dott. 

Cassa (ol.) a. m. szekrény, pénztár, kész
pénz. 

Cassatio (lat.) a. m. ítélet megsemmisítése. 
Cassel, város 1. Kassel. 
Cassel, Gustav Karl, * J866, svéd köz

gazdász, matematikus. Kül. pénzelmélettel fogl. 
Cassia, több forróégövi növény neve, szá

rított levelei adják az enyhén hashajtó szenna
leveleket. 

Cassini, francia csillagászcsalád. — 1. Gio
vanni Domenico (1625 —1712) fedezte föl a 
Jupiter, Mars és Venus tengelyforgását. — 2. 
Jacques (1677—1756), az előbbi fia. elsőnek 
állapította meg az állócsillagok saját moz
gását. — 3. César François (1714—1784), az 
előbbinek fia, először mérte föl háromszöge
léssel Franciaországot. Mind a hároín· a párizsi 
csillagvizsgáló igazgatója volt. 

Cassiodorus, Flavius Magnus Aiirelius (4"o — 
575), szenátor, államférfi és tudós, megírta 
kora történetét. 

fassius, Caius C. Longinus, Julius Caesar 
hadvezére, elfordult Caesartól, résztvett meg-
öletésébeu s a PhiJippoi melletti ütközet után 
(Kr. e. 42) szolgájával agyonsztiratta magát. 

Castagnetta (ol.), táncközben ujjak között 
csattogtatott falapocskák. 

Castaldo, Gio\anni (15C0—62), olasz tábornok 
I. Ferdinánd szo'gálatában, aki Fráter Györ
gyöt meggyilkoltatta. 

Castelar, Emilío (1832—99), spanyol állam
férfi és iró. A köztársaság hive volt és 
1873. rövid időre elnöke lett a spanyol köz
társaságnak. Több müve magyarul is megj. 

Casteliamare, olasz város a nápolyi öböl
ben, 34.000 1, 

Castiglioni, Camillo, * 1879, clasz szárma
zású pénzember Ausztriában. 

Castis omnia casta (lat), a tisztáknak min
den tiszta. 

Castro, Cypriano (1858—1924), Venezuela el
nöke içoi— 08. 
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Castrum (lat.), római tábor. 
Casufstlca (lat.) a. m. tudományokban az 

egyes esetek tárgyalása. 
, Casus (lat.) a. m. esemény, eset. 

Casus belli (lat.) a. m. ; a háború esete; 
a nemzetközi jogban a háborúra indító okot 
jelenti. 

Casus foederis .(lat.) a. m. a szövetség esete; 
államok közötti szövetségi szerződés értelmé
ben oly esemény, amely az egyik szövetségest 
arra kötelezi, hogy a másiknak segítséget 
nyújtson. 

Catalaunumi Ütközet, Attila hadai Catakii-
numnál (Chalons sur Marne) ütköztek össze 
451. az Aëtius vezérlete alatt álló római 
hadakkal; az ütközet Attila visszavonulásával 
végződött. 

Catania, kikötőváros Szicília K-i partján, az 
Etna tövében, 250.000 1. A földrengés több
szőr elpns2titotta. Régi egyetem (1434). 

Catarrhus (gör.), nyálkahárryalob, hurut. 
Cathrein, Victor, * 1845, jezsuita atya, ter

mészetjogász. 
Catilina, L. Sergius (Kr. e. 108—62), el

szegényedett római patrícius, forradalmat készí
tett βίο, ezt Cicero leleplezte. C. seregét lever
ték, ő maga is elesett. C. összeesküvését 
Sallusűus irta meg. 

Cato, 1. Marcus Portius (C. Major, Kr. 
e. 234—149), végi szabású római ügyvéd, jog
tudós és iró, a fényűzés és Karthago (1. 
Ceterum censeo) halálos ellensége. Müve: De 
agricultura (A földmiveíésről). — 2. Marcus 
Portius (Uticai C , C. Minor, Kr. e. 95— 
45), Caesar eilenfeie. Pompejus híve. 

Cattaro, hadikikötö D-Dalmáciá'oan, a Bocche 
di C. partján, 6oao 1. Jugoszláviáé Kotor 
néven. 

Catullus, Gaius Valerius (Kr. e. 87—54), latin 
lírikus. Szerelmi dalai az érzés közvetlensé
gével hatnak ma is. 

Caudiumi iga. Gaudium mellett a sarum-
tek a rómaiakat Kr. e. 321. megverték s 
az egész sereget három lándzsából összerótt 
iga (— kapu) alatt hajtották át, ami az 
antik hadviselésben a legnagyobb megszégyení
tés volt. 

Causa (lat.) a. m. ok; jogeset. 
Causalitas (lat.) a. m. okság, az ok és 

okozat összefüggése. 
Causerie (franc.) a. m. csevegés. 
Cavalcade (franc.) a. m. lovasfelvonulás. 
Cavalfíer József, * 1891, újságíró, az LTj 

Nemzedék c. napilap szerkesztője. 
Cavatina (ol.), olasz operákban a rövid 

áriák neve. 
Cave (lat.) a. m. vigyázz! C. canem a. 

m. vigy&zz a kutyára (római kapubejáratok-
ná! szokásos figyelmeztetés). 

Caveant Consules . . . (lat.) vagy : Videant con-
sules ne quid res publica detriment) capiat 
(gondoskodjanak a konzulok, hogy az államot 
baj ne érje). Nagy veszedelem idején ezzel 
a formulával ruházta rá a szenátus a konzu
lokra a diktátori hatalmat. 
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Caveat emptor (lat.) a. m. vigyázzon a 
vásárló. 

Cavendish, Henry (1731—181Q), skót vegyész 
és fizikus. Ö igyekezett először megmérn: 
a föld tömegvonzását és sűrűségét, ő fedezte 
föl az oxigént, 

Cavour, Camillo Benső, gróf (1810—1861), 
olasz államférfiú; Piemontban mint miniszter, 
majd min. elnök liberális politikai és gazda
sági elveket valósított meg. Az olasz egy
ség megteremtője. 

Cawnpore (Canpur), É-indiai váró.-; a Ganges 
mellett, 216.000 1. Bőr- és ékszeripar. 

Caxton, William (1422—1491), az első angol 
nyomdász. 

Cayenne, francia Guayana fővárosa és ki
kötője D-Amerika ÉK-i partján, 13.000 1. 
Fegyenctábor. 

Cazotte, Jacques (1720—1792), francia iró, a 
rémuralom áldozata. Le Diable Amoreux r. 
müve magyarul is megj. 

Ceara, brazíliai kikötőváros, 79.000 1. 
Cece nagyk.> Fejér vm., sárbogárdi j . , 

3809 1., vasút, táviró, telefon, posta. 
Cech, Svaíopluk (1846—1908), korának leg

népszerűbb cseh költője, humoros elbeszélései 
egész Európában ismertté tették. (A halha
tatlanság jelöltje.) 

Cecil, Robert, Lord of Chelwood, * 1864. 
lord Salisbury fia, a háború alatt blokád
miniszter, a népszövetségi gondolat egyik kép
viselője, többizben Anglia delegátusa a nép 
szövetségben. Nagy nemzetközi jogi tekintély. 

Cecilia, szt., mártír Rómában (kb. 229); 
az egyházi zene patrónája. 

Cedálni (lat.) a. m. követelést átruházni. 
Cedille (franc), vessző a C betű alatt, 

unnak jeléül, hogy sz-nek kell ejteni. 
Cédrusfa, Kisázsiában és Afrikában élő ro

kona a fenyőnek. Igen magasra megnő. Fája 
becses butorfa s a legfinomabb ceruzákhoz 
is ezt használják. 

Cédrusolaj, illatszerekhez használt illóolaj. 
Cefre, minden cukortartalmú folyadék, amely 

erjesztésre van · szánva. Erjedés előtt édes 
iC. a neve, erjedés után érett C. 

Cég, az a név, amely alatt a kereskedő 
(egyén v. kereskedelmi társaság) üzletét foly
tatja s amelyet aláírásul használ (K. T. 
10. §). 

Cégbitorlás, a kereskedelmi törvénybe v. 
magánmegallapodásba ütköző cég használata, 
amelytől a bitorló pénzbírsággal tiltható el. 
A C. vétség, ha a cégbitorló tisztességtelen 
verseny céljaira használja. 

Cégénydányád kisk., Szatmár vm., fehér
gyarmati j„ 904 1., posta, ur. Fehérgyarmat. 

Cégjegyzés, a cég nevének aláírása az erre 
a cégjegyzék szerint jogosított személy v. sze
mélyek által. A C.-sel az aláírásra jogo
sult a cég részére szerez jogot v. vállal 
kötelezettséget. 

Cegléd, r. t. város Pest vm., 39.000 1. 
Gabona- és gyümölcstermesztés, gyümölcsfa
iskola, gázmalom; áll. reálgimn. 
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Cegléd nagytemploma 

Ceglédberce), nagyk., Pest vm., monori j . , 
3658 1„ vasút, távíró, posta. 

Cégvezető, aki főnökétől cégvezetési meg
hatalmazást nyer, a céget »per procura« je
gyezheti, a kereskedelmi üzlet folytatásával 
járó ügyletekre és jogcselekvényekre külön meg
hatalmazás nélkül fel van jogosítva. 

Céh, az ipari szervezet középkori formája. 
Minden szakma C-ben szervezkedett, amely
nek élén a C.-mester állt. A C. magában 
foglalta az illető szakma mestereit, segédeit 
és inasait. A mesterséget csak a C. tagjai 
űzhették. A C. megszabta a tagok számát, 
a termeivények árát, minőségét és a tagok 
anyagi és erkölcsi életével behatóan foglalko
zott A C.-rendszer nálunk 1872-ig állt fönn. 

Céhbeliek, képzőművész-társaság különböző 
művészi irányok képviselőiből. Első kiállítá
sukat 1914 tavaszán tartották a Nemzeti Sza
lonban. Húsvét címmel könyvet is kiadtak. 
Egyik vezetőjük Körösfői Kriesch Aladár volt. 

Cekeháza kisk., Abauj-Torna vm., abauj-
szántói ) . , 244 1., up. és ut. Abaujlszántó. 

Cékla, bordószínű répafajta, salátának eszik. 
Celebes, a négy Nagy-Szunda sziget kö

zül a legkeletibb ; 180.00 km^, β » 1 0 0 · 0 0 0 1· 
Felszíne hegyes-völgyes, éghajlata forró és ned
ves. Rizs, kávé, fűszerek. Fővárosa Makasszar. 
1660 óta Hollandiáé. 

Celebrál (lat.) a. m. ünnepélyesen végez 
vmit, pl. misét C. 

Celibátus (lat.) a. m. nőtlenség, kül. a 
rom. kat. papok nőtleasége. A pápák a 4. sz,-
ban elrendelték, de csak VII. Gergely vitte 
keresztül (1074). A keleti egyházban a pa
pok a felszentelés előtt megnősülhetnek. 

Celldömölk nagyk., Vas vm., celldömölki j . , 
5534 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Cellhíl, Benvenuto (1500—1571), olasz ötvös 
» szobrász, sokoldalú remesszánsz típus, ka-
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iandos életét önéletrajzban irta meg (magyarul 
is megj,). 

Cello, J. Cselló. 
Cellofán, átlátszó, hajlékony, filmszerű le

mez. 
Celloidin, sűrű kollódium-oldat. 
Cellon, nem tűzveszélyes celluloid, össze

tétele ecets;tvas cellulózé és kámfor. 
Celluloid, szaru, teknősbéka, korall, csont, 

elefántcsont és hasonló anyagok pótlására hasz
nált áttetsző, rugalmas műanyag, mely kollo-
diumgyapotból és kámforból készül. A villa
mosságot jól szigetelő, jól festhető, kellemes 
fényű, tetszetős anyag, de igen gyúlékony. 

Cellulózé, a növényi sejtek falának anyaga. 
Színtelen és szagtalan, áttetsző fehér anyag. 
Gyapotból állítják elő, salétromsavval kezelve 
lőgyapot, koliodiumgyapot (nitrocellulóze). A 
facellulóze (fából, szalmából) a papírgyártás 
fontos nyersanyaga. 

Celsius, Anders (1701—1744), svéd fizikus, 
csillagász és utazó. Ó osztotta be a hőmérő 
fagypontja és forrpontja közti távolságot 100 
egyenlő részre. 

Cembalo (ol.), pengető zongora, a billen
tyűkkel párhuzamos hurozattal. 

Cement, vizi építkezésekhez és szárazföldi 
betonépítményekhez habarcsként használt hid
raulikus, vagyis vízben is megkeményedő kötő
anyag, égetett agyagtartalmú mészkőből áll 
(természetes márga) v. mészkő és agyag mes
terséges keverékének égetett terméke. Az 
első román C., a második portland-C. L. még: 
Beton, Vasbeton. 

Censor, 1. Cenzor. 
Census, 1. a római köztársaság idejében a 

polgárok családi állapotának és vagyonának 
ötévenkénti lajstromozása, később a vagyon
becslés. — 2. A régi magyar jogban adó, 
ujabban a választói jogosultságnak meghatá
rozott adófizetéstől való feltételezettsége. — 3. 
Angliában és Ê-Amerikában a. m. népszámlálás. 

Cent (lat. centum, a. m. száz"), 1. Amerika- · 
ban 1/10 dollár = 5 aranyfillér. 2. Hollan
diában I/JO hollandi forint = 2 aranyfillér. 

Centenárium (lat.) a. m. századik évforduló. 
Center kisk., Borsod vrn., ózdi j . , 209 1., 

vasút, távíró, posta. 
Centesimo, V10 része az olasz lírának. 
Centiliter a. m. a liter Vioo része. 
Centime, 1/10 része a franknak. 
Cento (ol.) a. m. száz. 
Centralizáció (lat.) a. m. központosítás, kül. 

az államhatalomé, amely mellett minden ön
kormányzat megszűnik. A C. tipikus példája 
Franciaország. A centralisták nálunk 1840— 
48. a vármegyék közigazgatását akarták egy
ségesíteni és szorosabb parlamentáris ellen
őrzés alá helyezni, a kiegyezés u'án pedig 
az állami közigazgatás hívei voltak. 

Centrifuga (lat.), forgó tartány, amelyben 
valami anyagot centrifugálnak. 

Centrifugális erő (lat.) a. m. középpont
futó erő, amely a görbe pályán mozgó testet 
(pl. parittya) a középponttól eltávolítani igyek
szik. A C. igen nagy szerepet játszik az 
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égitestek mozgásában és számtalan alkalmazása 
van a gyakorlati technikában, pl. mint for
dulatszabályozó (centrifugál-regulátor). 

Centrifugál-regulátor 

Centripetális erő (lat.) a. m. középpont
kereső erő, amely a görbe pályán mozgó 
testet állandóan a középpont felé vonzza. 
Mivel minden ilyen mozgásnál a centrifugá
lis erő is működik, a két erő ellenhatása 
tartja meg a testet a görbe pályán. 

Centrum (lat.) a. m. középpont. C.-párt, 
amely a parlamentben a középső üléseken 
foglal helyet; Németországban a katolikus 
néppárt. 

Centuria, a régi Rómában száz főből álló 
csapattest. Élén a centurio. 

Centweight (ang.), röv. : Cwt., 50-802 kg. 
Cenzor (!at.: censor), 1. Rómában két köztár

sasági tisztviselő elnevezése, akik a po'gárck 
általános becslésével (census) s az állam pénz
ügyeinek intézésével foglalkoztak. — 2. A 
cenzúrát gyakorló hivatalnok v. megbízott neve. 

Cenzúra, 1. a római jogban a censor fel
ügyelete az erkölcsökre, az általa alkalmazott 
fenyíték. — 2. Az egyházjogban az egyházi 
büntetések egyik neme. — 3. A sajtójogban 
a sajtóközlemények előzetes vizsgálata az erre 
kijelölt hatósági személy (cenzor) által. 
4. A pszichoanalízisben valamely lelki ré
tegnek az a törekvése, hogy a vele kapcso
latba lépő vagy rajta áthaladó lelki tartal
makat megítélje és kiválogassa. 

Ceratodus, ausztráliai hal, melynek az a kü
lönössége, hogy nemcsak kopoltyuja, hanem 
tüdeje is van. Száraz évszakban az iszapba 
fúródik s víz nélkül is megél. 

Cerberus (gör.: Kerberos), a görög mitoló
giában háromfejű, érchangon ugató, kígyó-
farkú kutya, az alvilág kapujának őre. 

Cercle (franc) a. m. kör; zártkörű tár
saság. Uralkodóknak vendégeikkel való társal
gását is jelenti. A vívásban körvágást jelent. 

Cered kisk., Nógrád vm., salgótarjáni j . , 
1441 1., posta, ut. Salgótarján. 

Ceremónia (vagy: cerimonia; lat.) a. m. 
szertartás. 

Ceres, a görögöknél Demeter (Földanya), 
Kronos és Rhea leánya, Zeus testvére, az 
anyaföld s a gabona istennője. 

Cerignala, délolasz város, 40.000 1. Gyapot
termelés. 

Ceritfém, vas és cerium ötvözete, az ön
gyújtók szikrázó köve. 

Cerium, ritkán előforduló szürkeszinü, őlcm-
lágyságtt. könnyen nyújtható fém. Levegőn iz
zítva fényes lánggal ég. Oxidját az Auer-
féle izzótesthez, ötvényeit tűzköveknek hasz
nálják. 

Cerkófmajmok, a keskenyorru majmok közé 
tartoznak, Afrikában és Ázsiában élnek. Gyü
mölccsel és apró állatkákkal táplálkoznak. Ide 
tartozrak a tkp.-i C.-on kívül a páviánok is. 

Cerkófmajom 

Cernagora (Cmagora), Montenegro szláv 
neve 

Cernavoda, román helység a Duna mellett, 
4000 1. 4 km hosszú vasúti híd. 

Cernirozni (franc.) a. m. várat körülzárni. 
Certosa (ol.), az olasz karthausi- kolostorok 

neve. 
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Cervantes, Saavedra Miguel de (1547—1616), 
spanyol költő. Elégiák, románcok s pásztor-
regények voltak első munkái. La Manchában, 
Argamarilla városka fogházában kezdte irni 
halhatatlan müvét: El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha-t (magy. is meg).}. 

Cervas, ceriumnak, vasnak és lantánnak az 
ötvözete. Ütésre vagy dörzsölésre könnyen 
szikrázik, ezért öngyújtókban, mint tűzkövet 
alkalmazzák. 

Cessio (lat.) Ά. m. engedményezés, köve
telés átruházása. 

Ctstius síremléke 

Cestius, Gajus, római prétor, ncptribun, ma 
is áll 37 m magas gulaalaku síremléke Róma 
mellett. 

C'est tout? (franc.) a. m. ez az egész? 
Ceteris paribus (lat.) a. m. egyébként ha

sonló körülmények közt. 
Ceterum censeo Carthagincm esse delendam 

(egyébként javasolom, hogy Karthágót el kell 
törölni a föld színéről), Cato Maior mon
dása, amellyel minden szenátusi beszédét vé
gezte. 

Cethal, 1. Bálna. 
Cetinje, Montenegro egykori fővárosa, a Löv

ésen lábánál. 5000 1. 1916—18. osztrák-ma
gyar megszállás alatt. 

Cette, francia keresk. és hadikikötő a Föld
közi-tenger partján, 36.500 1. 

Cetvelő, a cethal koponyája és gerince kö
rüli üregekben levő zsiradék. Kenőcsök és 
gyertyák készítésére használják. 

Ceuta, spanyol vár és város Marokkó É-i 
partján, 35.000 1. Gibraltárral szemben. 

Ceylon, sziget Elő-India D-i csúcsánál. 
66.000 km2, 41/2 millió 1. Felszíne hegyes-
völgyes (2500 m-ig), éghajlata forró és ned
ves, de enyhébb, mint a kontinensen. Termé
nyei: rizs, tea, kakaó, kaucsuk, fűszerek. 1815 
óta az angoloké. 

Cézanne, Paul (1839—1906), francia festő. 
Fiatal korában Delacroix és Courbet, majd 
impresszionisták hatása alatt azonban gyorsan 
elfejlődött és az impresszionizmuson túlmenő 
festészetnek legnagyobb alakja lett és óriási 
hatást tett a követő nemzedékre. 

Cézium (ujlat.), elem, lágy fém, a leve
gőn meggyullad. 

Cezúra (lat.) a. m. sormetszet, amely egy 
verssort a középen kettévág. 

Cf., cfr. (lat.: confer rövidítése) a. m, 
vesd össze. 

C. G. S. rendszer (a centiméter, gram, 
secundum rövidítése), az abszolút fizikai mér
tékrendszer. Az evvel kifejezett fizikai adatok 
megállapítása független a helytől és időtől. 

Chabarovszk, a Távolkeleti Orosz Szovjet
közt, fővárosa, az Amur mellett, 44.000 1. 
i'rémkereskedelem. 

Chablon (franc), 1. Sablon. 
Chaconne (franc.) vagy ciacoana (ol.), régi 

olasz és spanyol táac lassú ütemekkel. 
Chaeronea, Görögország Buiotia nevű tarto

mányának városa, Plutarchos szülőhelye. Itt 
verte meg II. Philippos (Fülöp) makedón 
király az egyesült görög hadakat Kr. e. 338. 

Chagall, Marc, * 1890, orosz-zsidó festőmű
vész, Párizsban élt, a háború óta Oroszország
ban van; munkái az orosz és zsidó nép
életet ábrázolják realisztikus cs· egyúttal fan
tasztikus felfogásban. 

Chaise (franc.), szék, kocsi 
Chaiselongue (franc.) a. m. hosszú szék, 

keskeny fekvődiván. 
Chaldea, eredetileg D-Mezopotámia, később 

Babilonjává! azonos. Lakói, a chaldeusok, való
színűleg szemiták voltak. 

Chalkis, Euboea-sziget egykori fővárosa. Mai 
neve Egripo v. Negroponte, 13.020 1. 

Chalons-sur-Marne, francia város, a régi Ca-
talaunum, 31.030 1. 1914. nov. marnei csata. 

Chamberlain, 1. Joseph (1836—-1914), angol 
államférfi, képviselő, 1880—85. keresk. min. 
'895. gyarmatügyi min., politikája idézte elő 
a bur háborút. A liberális unionisták egyik 
vezére volt. — Fia, 2. Joseph Austen, * 
1863, Anglia egyik legnagyobb pénzügyi szak
tekintélye. /έ>'95· India első államtitkára, Lloyd 
George kabinetjében kincstári kancellár, 1924 
nov. külügymin. — 3. Houston Stewart (1855 
—1927), angol születésű német iró. 1908. el
vette R. Wagner leányát. Az árja-germán faj 
felsőbbségére alapított világnézet harcosa, sok 
kiadást ért híres müve: Die Grundlagen des 
19-ten Jahrhunderts. 

Chambre (franc.) a. m. szoba. C. séparée, 
a. m. külön szoba. 

Chamisso, Adalbert von (1781—1838), német 
költő. Lirai verseket, balladákat és román
cokat irt. Leghíresebb müve a Peter Schlemihl 
c. elbeszélés. 

Chamois (franc), sárgásbarna szin; zerge-
v. kecskebőr. 

Champagne, egykori francia tartomány Párizs
tól K-re. Közepes minőségű boraiból készül 
a világhírű francia pezsgő. Legnagyobb vá
rosa Rheims, a pezsgőgyártás főhelye Epernay. 
1915. és 1918.. nagy harcok. 

Champignon-gomba, 1. Csiperke. 
Champion (franc), régebben bajvívó, aki 

pénzért mást helyettesitett a bajvivásnál. Ma 
a. m. bajnok. 

Champollion, Jean François (1790—1832), fran
cia tudós, az egyiptológia megalapítója. 

Chance (franc, és ang.) a. m. kedvező 
esély. 
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Change (franc.) a. m. csere, váltás; pénz-
váltóüzlet. 

Changeant (franc), a m. változó; szin já
tékos szövet, amelyben a láncfonál és ve-
tülékfonál különböző szinü. 

Chanson (franc; ol.: canzone), könnyű, egy
szerű dal. 

Chaos (gör.), a. m. zűrzavar. 
Chaplin, Charles * 1889, londoni születésű 

amerikai filmszínész, komikus szerepeiben vi
lághírre tett szert. Hollywoodban él, rendező 
és dramaturg is saját vállalatában. 

Character (gör.), a. m. jellem. 
Charcot, Jean Martin (1825—1893), fran

cia orvos, az ideggyógyászat tanára. Híresek 
a hisztériáról szóló tanulmányai. 

Charente, 1. francia folyó, 360 km. hosszú, 
a Gascogne-öbölbe ömlik. — 2. Két francia 
département. 

Cbarenlon, város Párizs közelében, 21.000 
!., őrültekházával. 

Charge (franc.) a. m. 1. teher, 2. támadás, 
3. rangfokozat. 

Chargé d'affaires (franc), ügyek vitelével 
megbízott diplomáciai tisztviselő. 

Charité (franc.) a. m. irgalmasság, feleba
ráti szeretet. 

Charivari (franc.)- a. m. macskazene. 
Charkov. Ukrajna szovjetköztársaság fővá

rosa, -409.00 1., egyetem, műegyetem, a Do-
nec-vidék kőszén- és vasbányászatának és ipa
rának központja. 

Charlatan (franc) a. m. kuruzsló, szélhá
mos. 

Charles, Jacques Alexandre (1746—1822), fran
cia fizikus, a hidrogénnel töltött léggömb felta
lálója. (Charlière.) 

Charleston, kikötőváros az Egyes. AH. Dél-
Karolina államában, az Atlanti-óceán partján, 
68.000 I. 

Charlottenburg, Berlin Ny-i külvárosa, 345.000 
1. Sokoldalú gyáripar, műegyetem. 

Charon, a görög-római mondában az alvi
lág révésze, aki átviszi a holtak lelkeit a 
Styx folyón, egy obolosért. Ezt a pénzdara
bot a halottak szájába tették temetéskor. 

Charousek Rezső, magyar sakkmester (1873 
—igoo), 1897. berlini versenyen első, az 
1896. bp.-i versenyen második. 

Charpentier, Alexandre (1856—1909), francia 
szobrász, mint érem-müvész volt a legkiválóbb, 
azonkívül bútorokat és edényeket tervezett. 

Charta (lat.) a. m. papyrus-Iap, a közép
kortól: okmány (pl. Magna C ) . 

Chartismus, 1830—40 táján volt angol mun
kásmozgalom neve, célja az államhatalomnak 
a munkásság kezébe való kerítése volt. 

Chartreuse, La Grande, a karthauziak anya
kolostora, Sz. Bruno .alapította 1084. Gre
noble mellett. C.«nek neveznek egy finom 
likőrt, melynek gyártási titka a karthauziaké 
volt. 

Charybdis, Homerosnál veszedelmes örvény 
Skyllával szemben, a Messinai szorosnál; ma 
veszélytelen. 

Chassepor, Antoine Alphonse (1833-1905.), a 

OEC 

róla elnevezett francia hátultöltő fegyver szer
kesztője. 

Chasseur (franc), a. m. vadász. 
Chassis (franc), a. m. keret; automobilnál 

az alváz, motorral, kerekekkel stb. 
Chateaubriand, François René, vicomte de, 

(1768—1848), hires francia romantikus iró és 
államférfi. Főművei: Le Génie du Christianisme, 
Atala, René, Mémoires d'outre tombe. 

Chateaubriant, Alphonse de, * 1877, francia 
regényíró. Monsieur des Lourdines regényével 
Goncourt-dij. 

Chatham, angol hadikikötő, 43.000 1. 
Chattanooga, város az Egyes. AU. Tennessee 

államában, 58.000 1. Vasipar. 
Chaucer, Geoffrey (1340—1400), az első nagy 

angol költő, főműve a Canterbury Tales. 
amely 24, nagyrészt versben irt novella. 

Chauffeur (franc) a. m. fűtő; az automobil 
vezetője. 

Chaussée (franc), a. m. müut. 
Chauvin, I. Sovinizmus. 
Chaux de Fonds, svájci város Neufchatel 

kantonban, 39.000 1. óragyártás. 
Chavannes, festő, I. Puvis de C. 
Cházár András (1745—1816), jogtudós, az 

első magyar siketnéma intézet (Vác) meg
alapítója. 

Check (ang.), 1. Csekk. 
Chef (franc), a. m. főnök. 
Chef d'oeuvre (franc), a. m. mestermü. 
Chelléen (franc), az őskőkor legrégibb sza

kasza. 
Cheltenham, angol fürdőváros, Oxford kö

zelében, 49.000 1. 
Chemin des Dames (franc), a. m. nölgyek 

utja, az Oise és Aisne között, a világhábo
rúban többszöri súlyos, váltakozó sikerű har
cok színhelye. 

Chemnitz, város Szászországban 332-°°° 1. 
Textil-ipar, szakiskolák. 

Chénier, André (1762—1794), francia lirai 
költő, főleg idilleket és elégiákat irt. XVÍ. 
Lajos kiáltványát 6 fogalmazta, ezért a forra
dalmi-párt kivégeztette. 

Chenille (franc), a. m. fonál, köröskörül 
kefeszerüen kiálló szálakkal. 

Cheops (Chufu), egyiptomi^ király Kr. e. 
kb. 2700. Gizeh-i piramis építője. 

Chèque (franc), 1. Csekk. 
Cherbourg, hadi és kereskedelmi kikötő 

Franciaországban, a La Manche-csatorna part
ján, 44.000 1. Átmeneti forgalma igen nagy. 

Cherbuliez, Victor (1824)-1899), írancia re
gényíró és publicista. Regényei közül a leg
ismertebbek: Un cheval de Phidias. Le roman 
d'une honnête femme, Le comte Kostia, Meta 
Holdenis. 

Cherchez la femme (franc) a. m. keresd az 
asszonyt. 

Chernél István (1865—1922)^ ornitológus. Fő
műve: Magyarország madarai. 

Chemelháza kisk., Sopron vm., csepregi ]., 
477 1., vasút, up. Bő, ut. Hegyfalu. 

Chérou, Gaston * J872, pesszimisztikus irá-

256 



CSILLAGÁSZAT 

l- Hevei kvadránsa 1639. — 2. Csillagászati távcső. 1728. — 3. Zenit-teleszkop. — h- A 
potsdami asztrofizikai intézet nagy refraktora. — 5. A hamburgi csillagvizsgáló 

fotografáló távcsöve. — 6. A Mount Wilson obszervatórium 150 cm reflektora. 
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csontváza (korai paleozoikum). 
2. AmmoniteJi a Jura-korszaktól. — 3. Pelycosaiirus 

- 4. Λ mammiith csontváza (Jcg-kor.ssak). — J. Pclyco-
saurus rekonstrukció. 



CHERSON CHLADNI 

nyu francia regényíró. Müvei: Champi-Tortu, 
Un monstre, Maison de Patrice Perrier. 

Cherson, ukrán város a Dnyepr mellett, 
74.000 1. 

Cherub, angyal Isten közvetlen közelében. 
Cherubini, Luigi (1760—1842), olasz zene

szerző, a párizsi Conservatoire igazgatója, 
Eleinte egyházi zenével foglalkozott, később 
operákat irt. 

Cherven Flóris (1840—1928), ny. gimn. igazg., 
földrajzi iró. 

Chester, régi angol város Liverpool köze
lében, 41.000 I. Építészeti műemlékek. 

Chesterfield, Phil. Dormer Stanhope (1694 
—1773)) angol államférfi és iró; híresek 
fiához irt levelei: Letters to his son. 

Chesterton, Gilbert Keith * 1874, konzer
vatív és 1925 óta katolikus angol iró és 
hírlapíró, ss.elleme.sen küzd minden modern 
törekvés eilen. Magy. is megj.: Pater Brown 
ártatlanság.!, Hagyományok és hazugságok, 
Igazságot (Orthodoxy). 

Chevalier (franc.) a. m. lovag. 
Chevalier sans peur et sans reproche (franc.) 

a. m. félelem és gáncs nélküli lovag, a kö
zépkori lovagok megtisztelő cime. 

Cheviot (ang.), gyapjuszövetfajta. 
Chevra Kadisa (héber), a. m. szent egylet, 

temetkező és jótékonysági egyesület, zsidó hit
községben az elhunytak körüli szeretetgya
korlást végzi, gondoskodik a temetésről. 

Chevreau (franc), kecskebőr; különleges bőr
ből készült cipő. 

Chevreul, Michel Eugén, franc. vegyész 
(1786—1889), a margarin első előállítója. 

Chianti, olasz vidék Toscanában. Borter
melés. 

Chiaroscuro (öl.), a. m. félhomály; fran
ciául clair-obscure, festői előadás módja; a 
kép fontos részleteire erős fénycsóvák esnek, 
a többire mély homály borul; a fény és ár-
uyék harmóniája. Példái Lionardo da Vinci, 
Rembrandt, Carrière képei. 

Chiappe, Jean, * 1878, Párizs rendőrfőnöke. 
Chiasso, svájci város az olasz határon, a 

Gotthard-vasut mentén, 5000 1. 
Chic (franc), a. m. finom, divatos. 
Chicago, Amerika második legnagyobb vá

rosa, Illinois államában, a Michigan-tó part
ján, 3,157.000 1. Terménykereskedelem, hus-, 
ruha-, butor- és fémipara nagyszabású. 

Chiemsee, tó Bajororsz., 193 km3, 174 m. 
mély. 

Chiffon (franc), nem keményített, lágy pa
mutszövet. 

Chiffre (franc) a. m. szám vagy általá
ban jel, kezdőbetű. C.-ifás olyan jelekből áll. 
amelyeknek megfejtési kulcsát csak a beava
tottak ismerik. Üzleti életben a tudósítások 
jelekkel "való megrövidítését jelenti, a diplo
máciában a titkos irást. 

Chile, D-Amerika DNy-i részén, à Nagy
óceán K-i partján, kb. 4000 km. hosszú, 
100—300 km. széles szalag alakjában húzódó 

állam. Területe 3/4 millió 
km 2 , 4,100.000 I. K-en 
az Andok gerincére tá
maszkodik és a hegysé
geken való átkelés ne
héz, de ma már vasút 
vezet Buenos Airesből fő-
kikötőjébe, Valparaisoba. 
C. lakosságának kisebb 
fele tisztavérü spanyol, 
nagyobbik fele mesztic. 
Az indiánok száma el
enyésző. Az utóbbi években mezőgazdasága 
mellett ipara is föllendült. Ásványos· termékei 
közül a salétrom a legfontosabb. 
_ Chile-salétrom (vagy nátronsalétrom, nát-

riumnitrát), Peruban és Chileben töbszáz mé
teres rétegekben található. A legfontosabb 
műtrágya. 

Chiliasmus (gör.), ezeréves ország várása, 
amelyet Krisztus visszatérésekor fog megala
pítani. 

Chimaera, görög mondabeli tűzokádó ször
nyeteg: Bellerophon ölte meg. 

Chimaera 

Chimborasso, 1. Csimborasszó. 
China, 1. Kína. 
Chinchilla, délamerikai kisebb rágcsáló ál

lat, melynek bundája igen becses prém. 
Chioggia, hadi kikötő a Velencei laguna D-i 

bejáratánál, 36.000 1. 
Chios, görög sziget, az Egei-tengerben, 

827 km2, 60.000 I. Fővárosa Kastro. 
Chiovini Ferenc, * 1899, magyar festő, 

tárgyait a magyar népélétből meríti. 
Chippendale, Thomas, a 18. sz. közepén 

élt, angol bútorgyáros, gótikus, kinai és ro 
kokó motívumokkal épített bútorai igen nép
szerűek lettek Angliában. 1754. könyvét " adott 
ki butormintáinak képeivel. 

Chiromantia (gör. : kheíromantia) à. m. kéz
jóslás. 

Chirurgia (gör.: kheirurgia) a. m. sebészet. 
Chiton (gör.) a. m. alsó-ruha. 
Chladni, Ernst (1756—1827), német fizikus, 

kül. hangtannal fogl. A róla elnevezett hang
alakok felfedezője. 
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CHLAMYS CIANKALI 

Chlamys, ógörög köpeny. 
Chlodvig, frank király (465—511), a frank 

birodalom megalapítója. 481—511 uraik. 
Chlopy, galíciai község, itt adta ki 1905 

szept. 16. I. Ferenc József hadparancsát, 
amelyben kijelentette, hogy a hadseregnek kö
zösnek é's egységesnek kell maradnia. A C.-i 
hadparancs az akkori nemzeti küzdelmet na
gyon kiélesitette, a képviselőház Kimen-Hé-
dervárv min. elnököt leszavazta. 

Chlor, 1. Klór. 
Chilim, kis falu Königgrätz közelében, ame

lyet i860, jul. 3. a porosz trónörökös nagy 
köd segítségével (C.-i köd) megvédett az 
osztrákok ellen, ami eldöntötte a könig-
griitzi ütközetet. 

Choc (franc, ang.: shock) a. ni. össze
ütközés, ütés, támadás. Az orvostudomány
ban szervek működésének zavara mechani
kus vagy lelki behatás következtében, (trau-
matikus, ideg-C). 

Chodówiecki, Dániel Nicolaus (1726—1801), 
német miniatürista és grafikus, főleg illusztrá
cióval, humoros rajzaival hatott. 

Cholera, 1. Kolera. 
Cholnoky 1. Jenő * 1870, geográfus, egyet, 

tanár, Mandzsúriában tett felfedező utazást 
1897. ̂  Itthon főleg a Balaton és az Alföld 
kutatásában szerzett érdemeket, az utóbbit 
ő irányítja. A fizikai földrajz terén számos 
fölfedezése közül talán a legfontosabb az, 
amely a futóhomok mozgásának törvényeit 
állapítja meg. — 2. László (1879—1929) iró és 
hirlapiró. Fantasztikus novella- és regényíró. 
Munkái: Bertalan éjszakája, Piroska, Pillan
gók, Kisértetek. — 3. Viktor (1868—1912) iró. 
Bizarr mélységű, eredeti fantáziájú művészete 
elbeszéléseiben bontakozik ki. (Füstkarikák. Az 
Alerion madár vére, Tammuz, Beszélgeté
sed stb.). 

Cholon, 1. Solong. 
Chopin, Frédéri: Fia içois (1809—1849), ze

neszerző és zongoraművész. Varsó mellett 
született, apja francia, anyja lengyel volt, 
1830. Párizsba költözött. Mint zeneszerző ős-
eredeti müvei egészen uj zongorastilust te
remtettek meg. Szláv örökség benne az ér
zések végletek közt mozgó széles skálája. Mü
vei főkép zongoradarabok, továbbá dalok és 
kamaramüvek. 

Chorda (lat.-gör.) a. m. hur. C. dorsalis: 
gerinchúr. 

Chorea (gör.) a. m. tánc, táncdüh; Vi-
tustánc. 

Choriambus (gör.), versláb: hosszú, két rö
vid, hosszú. 

Cborin 1. Äron (1766-1844), aradi főrabbi. 
Működése főként a zsidó istentisztelet és 
iskolaügy modernizálására irányult. — 2. Ferenc 
id. (1842—1925), gyakorló ügyvéd, országgyű
lési képviselő, később főrendiházi tag. ' A 
GyOSz. megalapítója és elnöke és számos 
ipari vállalat elnöke volt. — 3. Ferenc ifj., * 
1879, a z előbbi fia, a Salgótarjáni kőszén
bánya vezérigazgatója, 1925. elnöke. Felsőházi 
tag. — 4. Géza, * 1872. hirlapiró és zene

szerző. Sokáig élt Párizsban, számos dala és 
zenemüve jelent meg. 

Chorsabad, babilóniai város, asszír romok. 
Chotek Zsófia grófnő (1868—1914). 19°° óta 

Ferenc Ferdinánd trónörökös neje, 1909. Hoheu-
berg hercegnő cimet kapta. Sarajevóban fér
jével együtt meggyilkolták. 

Chován Kálmán * 1852, zongoraművész, zene
szerző és zenepedagógus. A pesti Zeneaka
démián tanár. Könyvei : A zongorajáték mód
szertana és Zongoraiskola. 

Chrestomatia (gör.), válogatott darabok irók 
müveiből, kül. oktatási célra. 

Chria (gör.), a retorikában egy téma fel
dolgozása gyakorlásul. 

Chrisma (gör.), szentelt olaj. 
Christchurcn, város Uj-Zéland D.-i szigetén, 

106.000 1. Egyetem. 
Christian, dán királyok, 1. Keresztély. 
Christiania, I. Oslo. 
Christian Science, l. Baker. 
Chrom, 1. Króm. 
Chromatoforák (gör.), festéktartalmu fel

hámsejtek; festéktartalmu protoplazmardszecs-
kék. 

Chromolitográtia (gör.) a. m. színes kőnyo
mat, annyi kővel nyomják, ahány színű a 
reprodukálandó eredeti kép. 

Chromoszomák (gör.), magpálcikák az állatok 
ivarsejtjeiben, minden fajnál határozott szám
ban (embernél 48). 

Chronica (gör.) 1. Krónika. 
Chronique scandaleuse (franc.) a. m. bot

ránykrónika. 
Chrysoberyll, zöld drágakő. 
Chrysopras, zöld chalcedon ékkő. 
Chrysostomos, Johannes, 1. Aranyszájú Szt. 

J ános. 
Chufu, I. Cheops. 
Chur, műemlékekben gazdag régi svájci vá

ros, Graubünden kantonban, 15.000 1. 
Churchill, folyó Brit-É.-Amerikában, 1800 km. 

hosszú, a Hudson-öbölbe ömlik. 
Churchill, 1. Randolph, lord (1849—95), 

konzervatív angol államférfi, sokáig indiai ál
lam titk., később kincstári kancellár. — 2. Fia: 
Winston, * 1874, liberális angol államférfi, 
keresked., belügyi, tengerészeti miniszter, a 
háborús kormányokban municiós és hadügymin., 
1921. gyarmatügyi, 1924. pénzügymin. Megírta 
háborús emlékiratait. 

Cnylus (gör.), tejszerű tápnedv, amelyet a 
bél falából külön nyirok-edények vezetnek a 
vérbe. 

Chyzer Kornél (1836—1909), orvos, a ma
gyar közegészségügy újjászervezője. Sok ter
mészettudományi (Magyarorsz. pókfaunája) és 
egészségügyi müvet irt. 

Cián, összetett kémiai gyök. Alkotó elemei 
szén és nitrogén, önmagával való vegyülete 
a szénnitrid v. ciángáz, színtelen,, keserű 
mandulára emlékeztető szúrós szagú igen mér
ges gáz. A C. vegyületeit legnagyobbrészt 
festékgyártásnál és festési eljárásoknál alkal
mazzák. 

Ciankáli, színtelen, kristályos, fehér test, igen 
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CIŰAkííAZÁ CINCINNATI 

erős méreg. Erős redukáló szer. A galván 
aranyozásnál használják. 

Cibakháza nagyk., Jász-Nagykun-Szolnok vm., 
tiszai alsó j . , 5938 1., telefon, távíró, posta. 

Cicatricis Lajos, * 1862, v. főispán, felső
házi tag. 

Cicero, 1. Betüfajok. 
Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106—43) 

római ügyvéd, szónok és államférfi. 63. consul. 
Leleplezte s elnyomta Catilina összeesküvését, 
amiért a »haza atyja« cimet kapta. Pom-
peiushoz csatlakozik, ennek bukása után Cae
sarhoz, ennek megöletése után Octavianusho/, 
próbál közeledni, de proskribálják 8 43· meg
ölik. C. a latin próza utolérhetetlen mestere, 
ellenál! hatatlan hatású szónok, az antik reto
rika és filozófia elméletének latin nyelven 
egyetlen s egyúttal páratlan rendszerezője, 
Híres beszédei: Verres, Catilina, Antonius el
len (ez utóbbiak a filippikák). 

Cicerone (ol.) a. m. idegenvezető. 
Cícisbeo 'sο 1.1. régebben Olaszországban férjes 

nő szeretője és kísérője. 
Cícf, a. in. ur, rendszerint C. Campeador 

(a. m. harcos) : Ruy Diaz, a költészetben gyak
ran megénekeli spanyol lovag, ki a 11. sz. 
spanyol-arab harcaiban tűnt ki, 1064-ben el
foglalta Valenciát. 

Cie, compagnie (franc. : társaság) rövidítése. 
Cienfuegos, kikötőváros Kuba szigetén, 73.000 

lakossal. 
Cigánd nk., Zemplén vm., bodrogközi j . , 

3850 L, vasút, telefon, posta. 
Cigány nyelv, az indogermán nyelvcsaládhoz 

tartozik, még pedig a középindiai nyelvjá
rásokhoz. Nálunk az idősebbik József főher
ceg és Wlislocky Henrik foglaloztak legtöb
bet a C.-vcl. 

Cigányok, Indiából eredő vándornép, Per-
zsián, Szírián és Kisázsián át jutott a Bal
kánra és innen Európába, egy másik csoport 
pedig Északafrikán át Spanyolországba. A C-
ma az összes világrészekben találhatók. Euró
pában számuk kb. 1 millió lehet. Hazánkban 
1417. tűnnek föl először. Ma nagyrészük le
telepedett, de még mindig vannak vándor-C. 
Rendkívüli zenei hajlamaik folytán egy részük 
századok óta hivatásosan foglalkozik zenélés
sel (muzsikus C.), egyesítve saját keleti zenei 
elemeiket azon népek és társadalmi osztályok 
muzsikájával, akik közt élnek. A magyar zené
nek a 17. sz. vége óta szinte kizárólagos 
mesterei. A cigányzenében az erősen cifrázott 
dallamvonal koncertál s csak alárendelt sze
repük van a kisérő legegyszerűbb harmóniák
nak. _ Ehhez képest alakul ki a -banda«, élén 
a virtuózzal, a prímással. 

Cikládok, 1. Kikládok. 
Ciklikus (lat.) a. m. köralaku; időszakonként 

visszatérő. 
Ciklon, forgóvihar, pusztító erejű szélvihar. 
Ciklopsz (Kyklops), Homeros szerint vad 

egyszemű óriás nép; az Odysseiában sze
replő C. neve Polyphemos. 
, C™topszfal, a terméskövekből, vagyis a kő
bányából kikerült állapotban meghagyott (csu

pán az építés helyén durván megfaragott) 
szabálytalan kövekből álló fal. 

Ciklus, (lat.) ered, a. m. kör. C.:nak mon
danak minden, időközönkint ismétlődő folyama
tot (pl. tanfolyam-C, egy állat fejlődési C.-a 
s'tb.). A C.-ok fontos szerepet játszanak az 
időszámításban: a nap-C. időtartama 28 év; 
ennek leteltével a hét napjai a hónap ugyan
azon napjára esnek. A hold-C. tartama 19 
év, letelte után a Hold fényváltozásai ismét 
ugyanazon napokra esnek. 

Cikő, kisk., Tolna vm, völgységi j . , 1735 1., 
vasút, posta, ut. Bonyhád. 

Cikolasziget kisk., Mosón vm., magyaróvári 
j . , 658 1., posta, ut. LIalászi. 

Cikória, pótkávé, a Cichorium intybus nevű 
növény pörkölt gyökere. 

Ciliéi Ulrik, V. László nagybátyja és gyámja, 
a királyt erkölcstelen nevelésben részesiti, hogy 
hatalmát fölötte és országain biztosítsa; a 
Hunyadiakkal állandó ellenségeskedésben van; 
H. János halála után orsz. főkapitány, Bel
grádban H. Lászlóval és híveivel való vitája 
közben megölik (1456 nov. 9.). 

Cilicium (lat.) a. m. szöges vezeklőöv. 
Egykor a kisázsiai Ciliciában szőtt szőrruha. 

Cilinder, 1. (techn.) henger,— 2. kürtőkalap. 
Cimabue (Cenni dl Pepo), olasz festő a 

13. sz. második felében, az uj olasz festészet 
megalapítója. 

Cimbalom, trapézalaku hangszekrénnyel bíró 
í.okhuros hangszer, amelyet két párnázott 
végű verővel szó'altatnak meg. Nyugatról, alig
hanem Németországból kerül hozzánk (Hack
breit), itt tovább fejlődik s különösen a ci
gányok használják. Ma mint speciális magyar 
hangszer szerepel. Tökéletesítése Schunda hang
szergyáros érdeme, aki pedállal látta eí. Ma
gyar szerzők müveiben több helyt, igy pl. 
Erkel Ferenc Bánk bánjának partitúrájában 
is szerepe van. 

Cimberek, a Rajna torkolata táján lakó 
germán törzs, Kr. e. 2. sz. vége óta be
tört a római provinciákba s egymásután verte 
meg a római seregeket. Kr. e. ιοί-ben Ver-
cellaenél Marins tönkrevette a C.-et. 

Cimer, nemesi családoknak vagy bizonyos 
testületeknek adományozott jelvény. Részei: 1. 
a pajzs, 2. a sisak vagy korona, 3. a ci-
meralak és 4. a sisaketisz. 

Címertan (heraldika), a címerekre és azok 
viselésére vonatkozó ismeretek, a történelem 
egyik segédtudománya. A magyar C. kézi
könyvei: Nyári Α.: Α heraldika vezérfonala; 
Nagy Iván: Magyarország családai; Siebma-
cher : 1 )er ungarische Adel. 

C'mltt, kötvények, részvények kibocsátásánál 
a kölcsönnek vagy alaptőkének az a része, 
amely a részvényen fel van tüntetve. 

Cimon 1. Kimon. 
Cincérek, népes bogárcsalád. Hosszú csáp

juk van, ha megfogjuk, cincogó hangot ad
nak, innen a nevük. 

Cincinnati, város az Egyesült Allamok Ohio 
államában, az Ohio-folyó mellett, 412.000 1. 
Egyetem. Terménykereskedelem, bőripar. 
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Cincinnati«, L. Quinctius, egyszerű római pol
gár, Kr. e. 458-ban ekéje mellől hivta meg 
a senatus dictatornak. 16 napi hivatalosko-
dása alatt legyőzte a sabinusokat s aequuso-
kat, aztán letette méltóságát s visszament 
ekéje mellé. 

Cinege, a Parus-nemhez tartozó éneklő ma
darak gyűjtőneve, igen fürge, kedves madár
kák. A legjobb rovarpusztitók. 

Cingtau 1. Csingtau. 
Cinikusok, 1. Kynikusok. 
Cingulum (lat.) a. m. a reverendát átkötő 

szalag. 
Cink, a magnéziumcsoportba tartozó fémes 

elem. Nagyon rideg, kékesfehér, fémfényét a 
levegőn elveszti, mert felületén C.-karbonát 
Keletkezik. Legfontosabb ötvözete a sárgaréz. 
Oxidja fehér festékül és gyógyszerül haszn. 

Cinkográfia, rajzoknak, képeknek és szö
vegeknek nyomdai utón való sokszorosítására 
szolgáló oly vegyi eljárás, mely szerint a 
rajzot stb. cinklemezre viszik át v. rárajzol
ják és a rajz részeit oly anyaggal (zsiradék
kal stb.) vonják be, melyet a salétromsav 
nem támad meg, mire a lemezt salétromsav
val kimaratják, úgyhogy a kép a mélyített 
lemezből kiemelkedve marad és igy nyomta
tásra alkalmas test (klisé) létesül. Fotocinko-
gráfiánál a képet a cinklemezre fényképé
szeti utón viszik át. 

Cinkota nagyk., Pest vm., gödöllői j . , 12.141 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Cinkvltriol, vagy fehér vitriol, a cink kén
savas sója. Fakonzerválásra, tűzálló mázak ké
szítésére, kartonfestésnél és gyógyszerül hasz
nálják, 

Cinn, 1. ön. 
Cinóber vagy cinnóber, ásványtani néven 

cinnabarit. Higanyérc. Belőle olvasztják ki a 
szinhiganyt, megőrölve ugyanilyen néven, mint 
vörös festék szerepel. 

Cinquecento (1500-as évek), az olasz mű
vészet és irodalom 16. századát jelenti (1500 
—1600). 

Cion vagy Sípn (héber), Jeruzsálem DK-i 
halma »Dávid városá«-val és Salamon temp
lomával ; általában Jeruzsálem is. 

Cionizmus, zsidó világmozgalom, jogilag biz
tosított otthont akar szerezni Palesztinában a 
zsidó népnek. Ezért 1. Palesztinát zsidó föld-
mivesekkel, munkásokkal, iparosokkal telepiti 
be. 2. A szétszórtan élő zsidókat szövetségbe 
tömöríti, melynek székhelye Lóridon, 800.000 
tag. 3. Ápolja a zsidó nemzeti öntudatot. 
Ma Palesztinában kb. 110.000 zsidó él. 

Ciprus, 1. tűlevelű fa Déleurópában és 
Észak-Afrikában. — 2. Sziget, 1. Cyprus. 

Cirák kisk., Sopron vm., kapuvári j . , 891 
1., posta, ut. Beled. 

Circa (lat.) a. m. körülbelül. 
Circe 1. Kirke. 
Circulus vitiosus (lat.) a. m. hibás kor, 

téves következtetés, mikor a bebizonyitandót 
a bizonyítékok közé vesszük fel. 

Circumcisio (lat.) a. m. körülmetélés. 
Circumdederunt me gemítus mortis, dolores 

inférai circumdederunt me (lat.) a. m. kö
rülvettek engem a halál nyögései, a pokol 
fájdalmai vettek körül engem; a 17. zsoltár 
amelyet temetési szertartásban énekelnek. 

Circumspectus (lat.) a. m. körültekintő. 
Circumstancia (lat.) a. m. körülmények. 
Cirill irás. A szláv népeknek egy része 

(pl. orosz, szerb) ma is a C.-t használja, 
melyet Cyrill szerzetes, a szlávok egyik apos
tola használt szentirásforditásában. 

Cirkál (lat.) a. m. körüljár, kutat. 
Cirkáló hajó, gyorsjáratú hadihajó, föladata 

a földerítés. 
Cirkuláció (lat.) a. m. körforgás. 
Cirkuláre (lat.) a. m. körlevél. 
Cirkusz, a rómaiaknál hosszúkás, egyik vé

gén lekerekített téglalapalaku épület, főkép a 
nagyon népszerű kocsiversenyek színhelye. Két 
hosszoldalán s kerek végén lépcsőzetesen kő-
ülések sorakoztak. Legnevezetesebb a római 
Circus Maximus volt, 600 m. hosszú, 160 
m. széles, 200.000 nézőt befogadó, pazarul di-
szitett épület. Ma a C. olyan szórakozóhely, 
ahol lovasok, állatidomitók, erőművészek, bo
hócok stb. mulattatják a közönséget. 

Cirkvenica, község 3600 1., az Adria part
ján. Tengeri fürdő. Trianon óta Jugoszláviáé 
Crkvenica néven. 

Cirrocumulus (lat.) a. m. bárányfelhő. 
Cirrus, erezetes v. hálózatos, finom fehér 

felhő. 
Ciszlajtánia, a. m. a Lajtán túli (Ausztria), 
Císzta I. Cysta. 
Ciszterciek (zirciek), rendjét 1098-ban ala

pította Róbert molesmei bencés apát Citeaux-
ban. Felvirágoztatta Sz. Bernát, aki 1112-ben 
lépett be. Először kézimunkával foglalkoztak, 
majd tanítással. Magyarországra III. Béla te
lepítette be őket. A zirci apátság alá 14 plé
bánia és 5 gimnázium tartozik. Fehér reve
rendát hordanak fekete skapuláréval. 

Ciszterna, víztartó, esőviz összegyűjtésére víz
ben szegény helyeken. Többnyire egy tisztító 
előmedencével van összekötve. 

Citadella (ol.) a. m. fellegvár. A gellért
hegyi C-t az osztrák kormány emeltette az 
1848. szabadságharc leverése után. 

Citálni (lat.) a. m. idézni. 
Citátum (lat.) a. m. idézet. 
Cité (franc.) a. m. város; a város belső, 

üzleti része. He de la C. a neve annak a 
kis szigetnek, amely a régi Párizs magja. 

Citera, széles, lapos hangszekrényü, húros 
hangszer, ujjal v. plektrummal pengetik. 

Cito, citissimo (lat.) a. m. gyorsan, leg
gyorsabban. 

Citoyen (franc.) a. m. polgár, polgártárs. 
Citroën, André Gustave, * 1878, francia 

automobügyáros. Gyárában naponta 1000 auto
mobil készül. 

Citrom, mérsékelt meleg és forró égövi fa, 
mely egész éven át virágzik. Közismert gyü
mölcse igen becses. Héjából illatos olajat saj
tolnak, nedvéből kristályosítják ki a citromsavat. 

Citromsav» szabad állapotban és vegyületei
ben fordul elő nagyon sok gyümölcsben, kül. 
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a citromban. Színtelen és szagtalan, átlátszó 

Erizmákat alkot. Iparban a kartonnyomásnál 
asználják. Vegyületei gyógyszerek. Magné-

ziumcitrátból és C.-ból készül a hashajtó 
limonádé. 

Citrus, a citrom- és narancsfa latin neve. 
Citta (pl.) a. m. város. 
City, a város neve Angliában és Ameri

kában, különlegesen London belső, üzleti része. 
Ciudad (spanyol) a. m. város. 
Cíupe, Aurél, * 1900, erdélyi román festő. 
Ciura, Alexandra, * 1876, erdélyi román 

iró és kritikus. 
Civil (lat.) a. m. polgári. 
Civilizáció (lat.) a. m. műveltség, polgáro

sodás. 
Civillista (lat.) a. m. a királyi család el

látására a parlament által megszavazott összeg. 
Civis (lat.) a. m. polgár. 
Civitavecchia, olasz kikötőváros a Tyrrhení-

öbölben, 19.000 1. 
Clue lilás, a nemesfém felületének vésővel 

történő művészi diszitése, megmunkálása. 
Clair 1. Ignác Alajos (1792—1866), a nagy 

Napoleon gárdatisztjs, 1826. hazánkba vándo
rolt; a magyar tornászat megalapítója. Idő
sebb fia, 2. Alajos (1826—1866), a szabad
ságharcban százados, Ferenczy után az első 
magyar szobrászok egyike; ifj. fia, 3. Gyula 
(1843—1912) altábornagy, aki a pápai had
seregben küzdött. Unokája 4. Vilmos, * 1858, 
hírlapíró, a FMKE titkára annak megszű
néséig. Főműve a Párbajkodex. 

Clafr-obscure, 1. Chiaroscuro. 
Clairvaux, ciszterciek kolostora Franciaor

szágban, 1115. alap. szent Bernát. A nagy 
fr. forradalom óta fogház. 

Clairvoyance (franc), alvalátás, egyes sze
mélyeknek olyan állítólagos képessége, mely
nél fogva átlátszatlan dobozokban lévő tár
gyakat látnak, gondolatban ismeretlen helyekre 
utaznak és azokat pontosan leirják, a jelen
lévők gondolatait kitalálják stb. L. Telepátia. 

Cián 1. Klán. 
Claque 1. Klakk. 
Claret, a bordeauxi bor angol neve. 
Claretíe, Jules, ered. Arsène Arnaud (1840 

—1913), francia iró, a Comédie Française 
igazgatója. Munkái főleg regények (Brichan-
teau) és színmüvek (Les Mirabeau stb.). 

Clark, 1. Adam (1811—1866), mérnök, a 
Tierney William C. által tervezett bp.-i Lánc
híd építésének végrehajtója, a Dunaszabályo
zás megindítója, a budai alagút tervezője és 
építésvezetője. — 2. Tierney William (1783—1852) 
mérnök, angol hídépítő. Széchenyi István meg
bízásából a bp.-i Lánchidat tervezte. 

Clarté (franc.) a. m. világosság, Barbusse 
köré csoportosuló szocialista irók nemzetközi 
ligája. 1919. alapította Barbusse A. France-
szal. 

Classis (lat.) a. m. osztály. 
Claudel, Paul, * 1868. francia iró és diplo

mata. Konzul volt Európa, Amerika és Ázsia 
különböző városaiban, 1916. meghat, miniszter 
Rio de Janeiróban, 1921 Óta tokiói nagykövet. 
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Számos verskötetet, drámát, misztériumot 
adott' Id, '-a jelenlegi francia irodalom legis
mertebb vallásos költője. 

Claude Lorrain, festő. L. Lorrain. 
Claudius, ι. Appius C. Caecus, Kr. e. 

307-ben consul, a Via Appia nevű hires 
müut építője. — 2. Tiberius C. Dr usus Nero 
Germanicus, egyszerűen C. néven római csá
szár (Kr. u. 41—54.), az Aqua Claudia nevü 
vízvezeték építtetője, történetíró és gramma
tikus. Harmadik neje Messalina, akit meg
öletett, ö t magát negyedik felesége, Agrippina, 
Nero anyja, mérgezte meg. 

Clausewitz, Kari von (1870—1831), porosz 
tábornok, kiváló katonai iró. Főműve: Vom 
Krieg (magy. is). 

Clausius, Rudolf Julius (1822—1888), német 
fizikus, a mechanikai hőelmélet és a gázok 
kinetikai elméletének megalapozója. 

Clausula (lat.), a szerződésekhez fűzött 
záradék. 

Claviatura (lat.) a. m. billentyűzet (pl. 
zongorán). 

Clavicembalo (ol.), háromszögletű hangszek
rénnyel biró billentyűs, húros hangszer, melyet 
a billentyűk végén alkalmazott tollszár pen
get. A kalapács-zongora őse. 

Clavis (lat.) a. m. kulcs, billentyű. 
Clearing (ang.), a fizetési forgalom lebo

nyolítását végzi a készpénzfizetés lehető ke
rülésével. Az egyes bankok bejelentik a C-
housenak fizetési kötelezettségeiket a megha
tározott napon vagy akár mindennap, ez pe
dig értesiti őket a beérkezett befizetésékről. A 
kifizetett és bevételezett összegek közti különb
ség aztán pótlólag lefizetendő vagy felvehető. 
A legrégibb C.-house a londoni. 

Clemenceau, Georges (1841—1929), francia 
államférfi, eredetileg orvos, 1871—5. tagja a 
nemzetgyűlésnek, 1876 óta képv., 1906—9. mi
niszterelnök. A háború alatt szélső ellenzéke 
a kormányoknak, 1917. átveszi a kormányt, 
1919. elnöke a versaillesi békekonferenciának. 
A versaillesi béke elsősorban az ő alkotása. 
1920. a közt. elnökválasztáson kisebbségben 
maradt. Több regényt és színdarabot is irt, 
visszavonulása óta könyvet irt Demosthenes-
röl és megírta visszaemlékezéseit a háborúra. 
Mint iró szellemes és ötletes, mint újságíró 
éles és szenvedelmes, mint politikus kímé
letlen, ezért neve: a tigris. 

Clement Károly, * 1876, zeneszerző. Müvei 
operák (Radda, Trilby, Bajusz), szimfóniák, 
szerenád, Lourdesi csoda c. szimf. mű ének
es zenekarra, 3 mise stb. 

Clementi, Muzio (1752—1832), olasz zene
szerző, zongorista és zenepedagógus. 1777— 
80-ig a londoni olasz opera karmestere, majd 
zeneműkiadó céget és zongoragyárat alapit. 
A zongorajáték klasszikus mesterei közé tan 
tozik, müvei ma is élő kincsei a zongora-
tanitásnak (106 zong. szonáta, szonatinák, a 
Gradus ad Parnassum cim alatt összefoglalt 
22 etűdje stb.). 
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Clerc (franc, ang. : clerk1), ered. lelkész 
(lat.: clericus), később tudós, ügyvédsegéd; 
segéd. 

Clerk, Sir George, * 1874., angol diplo
mata, 1919. X. 3. mint a legfőbb tanács 
képviselője érkezett Bpestre és az ő közre
működésével alakult meg 1919. XI. 22. a 
Huszár-kormány, amelyet az ántánt is el
ismert. 

Clermont-Ferrand, délfrancia város, 82.500 
I. 1095. C.-i zsinat határozta el az első ke-
resztesháborut. 

Cleveland, város az Egyes. All. Ohio álla
mában, az Erie-tó mellett, r.oro.ooo 1. Egye
tem. Vas és acélipar. Élénk kereskedelem, 
vizi és szárazföldi közlekedés. 

Cleveland, Grover, (1837—1908), az É-am. 
Egyes. Ali. elnöke volt_ 1885—88, 1893—97. 

Clique (franc), társaság, önző célú csoport. 
Clopotel, Ion, * 1892, erdélyi romá'i pub

licista és szociológus. 
Clou (franc.) a. m. szög (amelyen minden 

függ) ; valaminek fénypontja, főnevezetessége. 
Clovio, Giulio (1498—1578), horvát mi-

niatiirfestő, II. Lajos királyunk számára is 
festett. Főműve a Farnese-féle Breviárium. 

Clown (ang.) a. m. bohóc; ma azok a 
cirkuszi és orfeumi akrobaták, akik testi 
ügyességük mellett humorukkai is hatnak. 

Chi], 1. Kolozsvár. 
Clyde, skót folyó, 115 km. hossza, a Fírth-

of-Forth öbölbe ömlik. Hires vasúti hid. 
Cm. a. m. centiméter, cm3 a. m. négyzet

centiméter, cm3 a. m. köbcentiméter. 
Cobden, Richard, (1804—1865), a szabadkeres

kedelem apostola. John Brighttal s több ba
rátjával megalapította a gabonavámok elleni 
ligát (Anti-Corn-Law-League), 1841. képviselővé 
választották, 184.6. sikerült a kormányt és a 
parlamentet a védvámok eltörlésérc reábirni. 
Pacifista agitációt folytatott, a választójog ki
terjesztéséért is síkra szállt. 

Cobden-szövetség, 1921 végén létesült az 
Omke segítségével, Cobden tanításának meg
valósítására. (Magyar C.) Elnöke: Halasi Fi
scher Ödön. 

Coboly, kisebb ragadozó emlősállat, a mi 
menyétünk rokona. Ázsia középső és északi 
részein él, de mivel erősen vadásszák, kipusz
tulóban van. Sárgásbarna bundája igen becses 
prém. 

Cochínchina, Francia Indokina D-i része. 
56.000 km2, 3V2 millió 1. Éghajlata forró és 
nedves. Felszínének jó részét a Mekong del
tája foglalja el. Rizstermelése és kivitele jelen
tékeny, 1861 óta francia. Fővárosa Saigon. 

Cock-tail (ang. a. m. kakasfark), kevert 
jeges likőr. 

Cocotte (franc.) a, m. félvilági nő. 
Cocteau, Jean, * 1892, francia iró, állandóan 

résztvesz a legmodernebb irod. és művészi 
mozgalmakban. Regényei: Le grand Écart, 
Thomas, L'Imposteur. 

Cocytus (gör.), a görög mitológiában alvi
lági folyó. 

Coda (ol.) a, ni. fark. Zenében: befejező 
függelék. 

Code (franc.) a. m. törvénykönyv. 
Code Napoléon, az I. Napoleon uralma alatt 

keletkezett öt francia törvénykönyv. Ma C. 
alatt Napoleon polgári törvénykönyvét értik. 

Codex (lat), a rómaiak összekötött viasz-
irótáblái; ma: régi kéziratok; törvénykönyv. 
L. Kódex. 

Codex juris canonici (lat.) a. m. a kánoni 
jog kódexe, a kat. egyház legújabb, 1917-ben 
életbeléptetett törvénykönyve, mely 2414 kánon
ban egységes rendszerbe foglalja a kat. egy
házi törvényeket. 

Codrington, Edward, Sir, (1770—1851), angol 
tengernagy, Navarino mellett megsemmisítette 
1827. a török flottát. 

Coeducatio (lat.), fiuk és leányok együttes 
nevelése. 

Coefficiens (lat.) a. m. együttható. 
Coelíbatus (lat.), I. Celíbátus. 
Coffein, a kávéban és teában előforduló 

alkaloida, melyet tisztán is előállítanak. Kis 
adagokban az életenergiákat élénkítő hatása 
van, nagyobb mennyiségben mérgező. Fontos 
gyógyszer. 

Cogito ergo sum (lat.), gondolkozom, tehát 
vagyok (Descartes). 

Cognac, a bor desztülációjából nyert pálinka. 
(Neve C. D.-franciaországi városról, 19.000 
1.). Nálunk is nagyban gyártják. A békeszerző
dések a C. megjelölést fenntartották a francia 
gyártmányoknak, azóta borpárlatnak (borfia) 
hívják. 

Cohaesio, a szilárd é.s cseppfolyós testeknek 
az a tulajdonsága, hogy a részecskéiket szét
választani akaró erőnek ellenállának, folyadékok
nál ez az ellenál'ás gyenge, szilárd testeknél 
különböző nagyságú s tőle függenek a testek 
igen fontos tulajdonságai: keménység, ruga-
nyosság, nyujthatóság, szilárdság stb. A gázok 
molekxüái között nincs C. 

Coiffeur (franc.) a. m. fodrász, hajmüvész. 
Co'ímbra, portugál város, 21.000 1. Egyetem. 
Coitus (lat.) a. m. közösülés. 
Col (franc.) a. m. hágó, nyereg. 
Colbert, Jean Baptiste (1619—-83), francia 

államférfi, aki a francia pénzügyekre, továbbá 
az ipar és kereskedelem fejlődésére nagy ha
tással volt. Állami pártfogással igyekezett a 
gazdasági életet fejleszteni és ezt nevezték et 
C.-izmusnak, merkantilizmusnak. 

Colchester, délangol kikötőváros, 43.000 1. 
Osztrigatenyésztés. 

Cold-cream (ang. a. m. hideg tejszín), cet-
velőből, viaszból és mandulaolajból készített 
kézfinomító. 

Coleridge, Sámuel Taylor (1772—1834), neves 
angoi lirai és elbeszélő költő. 

Colette, Willy (H. de Jouvenel) felesége, fr. 
regényirónő, a szenzuális életábrázolás poétája. 
Első, borsos regényeit (Claudine) Willy-vel 
közösen irta; azóta remek állat-históriákat 
(Dialogues de bètes), music-hall-béli törté
neteket (La Vagabonde), s tragikusan-érzéki 
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szerelmes regényeket alkotott (Chéri, Le BI<5 
en Herbe). 

Colígny,' Gaspard, (1519—1572), a hugenották 
vezére, a Bertalanéjen meggyilkolták. 

Coll, 1. Hüvelyk. 
College (ang.) kollégium, egyetem. 
College (franc.) a. in. városi gimnázium. (All. 

gimnázium : lycée.) 
Collége de France, 1529. I. Ferenc által 

alapított főiskola Párizsban, amely a huina« 
nisztikus tudományokat műveli. 

Collegium Hungáriáim, a magy. kultuszmin. 
által Bécsben, Párizsban és Rómában létesi-
(eft intézetek, ahol továbbképzésük előmozdi« 
tása végett magyar művészek, tudósok és 
nyelvtanulmányokat folytató tanárjelöltek el
helyezést találnak. 

Colkoni (v. Colcone), Bartolomco (1400— 
1475), zsoldos csapatvezér, Vagyonát Velencére 
hagyta, azzal a kikötéssel, ho,gy lovasszoborral 
örökítsék meg nevét; ez Andrea del Verrocchk; 
mintája alapján ina. is a S. Giov. e Paolo 
templom előtt áü. 

Collie, skót juhászkutya. 
Collier (franc.) a. m. nyakék. 
Collins, Wilkie (1824—1889), angol regény- és 

drámaíró. Leghíresebb regényei: The Woman 
in white, The New Magdalena, Jezabel's Daugh
ter és The dead Secret. 

Colmar, elszászi város. 44.000 1. Textilipar, 
gépgyártás. 

Cologne, Köln francia neve. 
Colombia, köztársaság D.-Amerika ÉNy-i 

szögletében, it/« ιη'Ί'ίύ km2, 6 millió 1. Éghaj
lata forró és nedves, 
Ny-i felét az Andok 
ágazzak be: a csúcsok 
magassága meghaladja 
az 5000, a völgyeké 
is a 2000 m-t. K-i 
fele sikság. Lakosainak 
csak 100/0-a fehér, a 
többi színes és keverék;. 
Főterméivyei : fa, kau
csuk, kávé, kakaó, ku. 
korica. Főfolyója a Mag
dalena. Fővárosa Bo

gota. C-t 1499-ben fedezte fel Columbus; 1813. 
elszakadt Spanyolországtól; 1904. Panama elsza
kadt tőle. 

'Colombina, más tféven Arlecchinetta, a com,-
media dell' arte állandó női szereplője, a hűt-
lenség és vígság megszemélyesítője. 

Colombo, Ceylon fővárosa, 250.000 1. 
Colombo, Christoforo, 1. Kolumbus. 
Colon, Kolumbus spanyol neve. 
Colon (Aspinvvall), kikötő a Panama-csatorma 

atlanti végén, 31.000 1. Banánkivitel. 
Colonel (franc.-ang.) a. m. ezredes. 
Colonna, római nemes család, a középkorban 

a ghibellinek hive. 
Colorado, 1. folyó az Egyes. Ali. DNy-i 

részén. Olyan hosszú, mint a Duna (3000 
km), de _kevéssé hajózható. — 2. Az Egyes. 

, " . · , egyík állama a Sziklás hegység két 
oldalán. i/4 millió fan*, 1 millió 1. Földjének 

jó része csak a dry farming eljárásával művel
hető. Állattenyésztés, arany, ezüst, ólom, vas. 
szénbányászat, petrolcumforrások. Hegyi vasutak, 
fővárosa Denver. 

Colt, Samuel (1814—1862), amerikai mérnök, 
feltalálta 1835. a revolvert. 

Columbia, 1. District of C , Washington fő
város és környéke, az Egyes. .Ml. egyik állama. 
fSi km2, Vu millió 1. — 2. C. folyó az Egyes. 
All. ÉNy-i részén. A. Sziklás hegységben ered 
és a Nagy-óceánba ömlik. 2250 km.-nyi hosz-
szának csaknem a fele hajózható. 

Columbus, az Egyes. All. Ohio államának 
fővárosa, 237.000 1. Vasipar. 

Columbus, Amerika felfedezője, 1. Kolumbus. 
Combes, Emile (1835—1921), 1902-5. francig 

min. elnök, az egyház és állam szétválasztá
sának végrehajtója. 1885-től a háborúig a fran
cia va liká'is és antikl'eriká'is politika vezére. 

Ccmêâie Française (Théâtre Français), párizsi 
színház, XIV. Lajos alapította. Első állandó 
házát 1689. építették. 1799. költöztek jelenlegi 
hajlékukba, Franciaország első drámai színháza. 

Comenius, Johann Amos (tkp. Komensky, 
1592—1670) pedagógus, lelkész Csehországban, 
majd elűzetve, Lengyelországban és Angliában 
élt. 1650—54. Lórántffy Zs. meghívására a 
sárospataki kollégiumot vezette. 1857-től Ams
terdamban élt. Főműve neveléstana: Didactica 
magna és az Orbis picrus c. tankönyve. 

Comes (lat. a. m. kisérő), rómaiaknál hiva
tali cím, középkorban a. m. gróf. 

Commedia (ol.), eredetileg vidáman végződő 
költemény, később vígjáték. 

Commedia dell'arte, olasz eredetű színpadi 
játék, művészi komédia. 

Comme il faut (franc.) a. m. amint illik. 
Commoner (ang.), képviselő, az alsóház tagja. 
Como, Ε-olaszországi város α C.-tó partján, 

48.000 1. Selyemfonás. 
Comoedia (lat.), eredetileg ének, kül. Dio

nysos tiszteletére, később bohózat. 
Compiègne, francia helység Oise déparfemen-

teban, 17.500 1. 1430. itt fogták cl Jeanne 
d'Arc-ot; 1918 nov. 11. fegyverszünet a né
metek és az entente között. 

Compound gőzgép (ang.) a. m. összetett y. 
kapcsolt gőzgép, oly kéthengeres gép, melynél 
a két gőzhenger párhuzamosan egymásmel
leit van, egy-egy külön hajtóruddal és for-
gattyuval hajtja a közös főtengelyt és melyek 
közül az egyikbe a nagynyomású friss gőzt 
vezetik be, mely innen, erejének égy részét 
leadva, ' a két henger közötti gőzgyüjtőbe, 
ebből pedig a másik, kisnyomású hengerbe jut. 

Compte ^(franc.) a. m. számla. C. rendu: 
elszámolás, beszámoló. 

Comte (franc.) a. m. gróf. 
Comte, Auguste (1798—1857), Saint Simon 

tanítványa és munkatársa, a pozitivista iskola 
megalapítója. Eszméit nyilvános előadásokban 
terjesztette (1826—30) s 1830—42 megjelentette 
6 kötetben Cours de la philosophie positive-jét. 
1842-től filozófiáját az emberiség vallásává, 
azaz pozitív politikává akarta átalakítani. 
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Comtesse (franc.) a. m. grófnő. 
Con brio (ol.) a. m. elevenen, hévvel. 
Conception, város Chileben, 64.000 1. 
Concha Győző, * 1846, álíamjogász, a bp.-i 

egyetemen a politika nyűg. ny. r. tanára, 
a felsőház tagja. A konzervatív-liberális politikai 
irány képviselője. Müvei: Az újkori alkotmá
nyok. A kilencvenes évek reformeszméi. Poli
tika stb. 

Conclave (lat.), zárt helyiség, amelyben a bi- " 
borosok a pápaválasztás tartama alatt tartóz
kodnak. 

Concordia (lat.) a. m. egyetértés. 
Condé, a Bourbon-család egy mellékága; I. 

Louis a kálvinisták vezére a hugenotta hábo
rúkban, elesett Jarnacnál (156g). — II. Louis 
a »nagy«, (1621—1686), hadvezér* a »Fronde« 
küzdelmeiben az elégületlenek élén állt, Tu-
renne Párizsban legyőzi, Spanyolországban él, 
mig XIV. Lajos a pyrenneusi békében vissza
adja vagyonát és állását. 

Condilíac, Etienne Bonnot de (1715—1780), 
francia filozófus, Locke empirizmusát szenzua-
lizmussá fejlesztette tovább. Szerinte a lélek 
eredeti tevékenysége a külső érzéki észrevétel 
s ebből fejlődnek ki összes tevékenységei. 

Conditio (lat.) a. m. föltétel; C. sine qua 
non, elengedhetetlen föltétel. 

Condominium, tulajdonközösség, akkor kelet
kezik, ha ugyanaz a tulajdon többeket illet. 
Csak osztatlan dologra lehetséges. 

Condor, délamerikai aranypénz, Chilében 42.2 
pengő, Columbiában 55.2 márka. 

Condorceí, Marie-Jean (1743—1794), matema
tikus, filozófus, a franc, nagy enciklopédia 
munkatársa. Tagja volt a girondistáknak, be
börtönözték, a börtönben megmérgezte magát. 
Főműve: L'Esquisse d'un tableau historique 
des progrès de l'esorit humain, amelyben az 
ember határtalan tökéletesedésének elvét fejti ki. 

Condottiere (ol.), a renesszánsz korbeli olasz 
zsoldos csapatok kapitánya. 

Confédération Générale du Travail (C. G. T.) 
a francia szakszervezetek szövetsége. 1895. ala
pították. 

Confessio, ι. gyónás, 2. hitvallási iratok (pi. 
ágostai C ) , 3. a mártírok temetkezési helye. 

Confetti (ol.), cukorsütemény; karneválkor 
dobált gipszgoíyócskák vagy papirdarabkák. 

Con fuoco (ol.) a. m. tűzzel. 
Congenialis (lat.) a. m. rokonlelkü. 
Çon grazia (ol.), 1. Grazioso. 
Congreve, William, Sir, (1772—1828), angol 

mérnök, a többszínnyomás és a gyujtórakéta 
feltalálója. 

Connaught, Arthur, angol herceg, * 1850, 
1911. Kanada, majd 1920—3. Délafnkai Egyes. 
AU. kormányzója. 

Connecticut, egyike az Egyes. Ali. 13 eredeti 
államának az Atlanti-óceán partján, New 
Yorktól K-re. 13.000 km2, 1,606.000 1. Bel
terjes íöldmivelés, sokoldalú ipar. Fővárosa 
Hartford. 

Conrad 1. Gyula * 1877, magyar grafikus, 
aki japán hatás alatt megpróbálkozott a színes 
fametszettel is. — 2, Johann (1839—1915), né

met közgazdász, hallei egyetemi tanár. — 3. 
Joseph (1857-1924), ukrajnai (lengyel) szárma
zású angol iró. Exotikus, kalandos tárgyú 
regényei közül több magy. is, megj. — 4. 
Franz, ν. Hötzendorf (1852—1925), 1906. az 
osztrák-magyar vezérkar főnöké, Ferenc Fer
dinánd bizalmasa. A háború alatt a monarchia 
hadseregének tulajdonképeni vezére. I9i7-márc. 
fölmentették a vezérkari főnökségtől. 1917—18. 
a tiroli csapatok parancsnoka és sikertelen 
hadműveletei okozták a piavei katasztrófát. 
Megírta emlékiratait: Aus meiner "Dienstzeit. 
— S· Michael Georg, (1846—1927), német iró, 
a naturalista irány előharcosa Németországban. 
Zola modorában irt regényeket. 

Conscience, Hendrik (1812—1883), flamand 
regényíró, leginkább romantikus történeti tár
gyú regényeket irt. Legismertebb müve: Fland
ria oroszlánja (magy. is). 

Considérant, Victor (1808—1893), francia szo
cialista, Fourier hive. 

Consilium (lat.) a. m. tanács, orvosi tanács
kozás. C. abeundi, önkéntes távozásra való ta
nács, tanintézetekből való kizárás enyhébb 
formája. 

Consol (ang., consolidated annuities rövidí
tése), oly állami kölcsönkötvény, mely több kür 
lönböző kamatozású kölcsön összevonásából ered. 

Consommé (franc.) a. m. erős husieves. 
Con sordino (ol.) a. m. hangtompítóval, 

tompítva. 
Constable, John (1776—1837), angol tájkép

festő, a hangulatfestés első mestere, aki ha
tott a francia barbizoni festőkre is. 

Constant, 1. Benjamin (1845—1902), francia 
festő, főleg spanyol, északafrikai tárgyú gen-
reivel ért el nagy sikereket. — 2. Benjamin de 
Rebeque (1767—1830), francia liberális po
litikus és író. Éles elemzésü regénye: Adolphe 
(magy. is). Nevezetesek emlékiratai. 

Constantza, román fürdőhely és tengeri ki
kötő, 28.000 1. 

Constantine, algíri város, 73.000 1. 
Constantinus, Flavius Valerius Aurelius Clau

dius vagy Nagy C. (274—337)., római csá
szár, aki 312-ben Róma mellett aratott győ
zelme után (»E jelben győzni fogsz«), a 
313-ban kelt úgynevezett milanói edíctummal 
biztosította a kereszténység szabad vallásgya
korlatát, bár ő maga csak halálos ágyán 
vette fel a keresztségét. 326. megalapította 
Bizánc helyén Konstantinápolyt 

Constantlus, 1. Chlorus (250—306), római 
császár, Nagy Konstantin atyja. — II.- C. 
(317—361), a keletrómai, 350 óta az egész 
római birod. császára. 

Constituante, assemblée C. (franc.) a. m. 
alkotmányozó gyűlés a francia forradalomban. 

Consul, ι. a királyok elüzetése után a római 
köztársaság első tisztviselője. Minden évben 
két C. kormányzott, havonkint felváltva. Ha
táskörük volt a kormányzás, a hadvezetés, a 
pénzügyek s az igazságszolgáltatás legfőbb, 
vezetése. Hivataloskodásuk alatt 12 lictor járt 
előttük vesszőnyalábokkal, amelyekbe szeker
cék voltak tűzve (fasces cum securibus) bün-
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tető hatalmuk jeléül. — 2. Németországi titkos 
szervezet, 1920. alakult a köztársasági állam
forma ellen. Tagjai jórészt volt katonatisztek 
és diákok. 1922. feloszlatták. 

Consummatum est (iát.) a. m. elvégeztetett 1 
Krisztus szavai a kereszten. λ 

Contenance (franc.) a. m. (méltóságteljes) 
magatartás. 

Continuitas (lat.) a. m. folytonosság. 
Conto corrente, 1. Folyószámla. 
Contour (tranc.) a. m. körvonal. 
Contra (lat.) a. m. ellen. 
Contrabasso, vagy violon, a. m. nagybőgő. 

A legmélyebb vonóshangszer négy húrral. C. 
egy tubaszerü rézfúvó is. 

Contractus (lat.) a. m. szerződés. 
Contradictio in adjecto (lat.) a. m. ellent

mondás a jelzőben, azaz ellentmondás egy 
főnév és a vele összekötött melléknév értelme 
között; fából vaskarika. 

Contrebande (franc.) a. m. dugáru. 
Contremine (franc.) a. m. ellenakna; tőzsdei 

spekuláció áresésre, 1. Kontremín. 
Contusnacia (lat.) a. m. makacsság. Makacs

sági (in C i n hozott) Ítéletnek nevezik a 
polgári perben azt az Ítéletet, amelyet a 
bíróság a fé! mulasztása (meg nem jelenés) 
folytán hoz. 

Convergent (lat.) a. m. összefutó, összehajló. 
Converter, áram-átalakitó készülék. 
Coogan, Jackie. * 1914, amerikai filmszínész. 

Chaplin fedezte fel 4 éves korában. Tehetsé
gének kihasználására külön filmvállalat ala
kult 1924., évi fizetése egymillió dollár. Film
jei: A kölyök, Twist Olivér, A kis csibész 
stb. 

Cook, 1. Frederick, * 1885, amer, kutató, aki 
saját állítása szerint 1908. elérte volna az É-i 
sarkot. — 2. James (1728—79), a tudományos 
földrajzi fölfedező utazás úttörője. Fölfedezte 
és térképezte Óceánia több szigetét és ten
gerszorosát; elérte az Antarktiszt. A Ilawai-
szigeteken lelte halálát, amelyeket szintéa ő 
fedezett fel. 

Coolidge, Calvin. * 1872. Republikánus-párti 
amerikai politikus, 1921. alelnöke, 1923. elnöke 
az Egyes. All.-nak. 

Cooper, James Fenimore (1789—1851), ameri
kai regényíró. Tengerészeti és indiánus regé
nyei tették népszerűvé. Legnevezetesebbek: Vad
ölő, Az utolsó mohikán, Bőrharisnya stb., ná
lunk csak ifjúsági átdolgozásban ismertek. 

Copeau, Jacques * 1879, francia kritikus, 
drámaíró és színész, az ujtörekvésü Vieux-
Colombier-szinház igazgatója. Müvei: Critiques 
d'un autre temps (drámabirálatok) ; La Mai
son Natale (színmű), stb. 

Copf (ném.) a. m. hajfonat, a középkor óta 
elterjedt női hajviselet; a 18. sz.-i férfiak is 
C.-os parókát hordtak. Átvitt értelemben: ma
radi, ósdi. 

Coppée, François (1842—1903), francia költő 
drámaíró. Színmüveivel (A cremonai hegedűs, A 
koronáért), prózai munkáival és regényeivel 
(La coupable) nagy sikereket ért el, de leg
maradandóbb értéke költészetében van. (Poèmes 
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modernes, Les humbles, Récits et élégies, 
L'arriére saison, La grève des forgerons, 
magy. is). 

Copyright (ang.) a. m. szerzői, kiadói jog. 
Coquelin, ι. Benoit Constant (1841—1909), 

színész. A . francia színjátszás egyik legtipi
kusabb képviselője. Minden külsőség nélkül, 
csak nagyszerű beszédtechnikájával vitte sikerre 
szerepeit. Legjelesebb szerepe Cyrano volt. — 2. 
Ernest Alex Honoré (1848—1909), az előbbi 
öccse, francia színész. Molière-darabokban sze
repelt. 

Coquille (franc.) a. m. kagyló; fémöntő
forma. 

Coram publico (lat.) a. m. a nép előtt, 
nyilvánosan. 

Cord (ang.), olyan gumiabroncs (autóknál), 
amelyben vászonrétegek vannak. 

Corda (ol.) a. m. hur; una C : egy hú
ron (zongorajátékban). 

Corday d'Armans, Marie Charlotte (1768 
—93)> régi nemesi családból származó leány, 
aki rajongásból megölte Marat-t, amiért ki
végezték. 

Cordoba (Cordova), ι. város Spanyolország
ban a Quadalquivir mellett, 74.000 1. C. 
a középkor nagy részén át a C.-i kalifatus 
fővárosa volt és itt maradtak fenn a mór 
építészet legcsodálatosabb remekei: Egykori 
mecsetje most katolikus székesegyház, a volt 
királyi palota (Alkazar) pedig a ménes szál
lásául szolgál. Lótenyésztése ma is neve 
zetes. — 2. Város Argentína közepe táján, 
156.000 1. Terménykereskedelem. Egyetem. 

Cofelli, i. Arcangelo (1653—1713), észak
itáliai hegedűs <?s komponista, Münchenben 
és Rómában élt. Szonátáival és koncertjeivel 
a hegedüirodalom klasszikusai közé tartozik. 
— 2. Mary (1864—1924), angol regényirónő, 
változatos témájú megfigyelő. Regényei közül 
több magyarul is megjelent. 

Corinth, Lovis, (1858—1925), német festő, a 
berlini szecesszió vezetője; széles ecsetke
zelés, mélyen markoló jellemzés, fölényes tech
nika jellemzi. 

Corinthian-dij, az 1907-ben Bp.-en járt Co
rinthian angol futballcsapat által alapított ván
dordíj. 

Coriolanus, Cn. Március, római patrícius 
a Kr. e. 5. sz. legelején, a plebejusok el
keseredett ellensége, aki a népharag elől 
Róma ellenségeihez menekült s velük együtt 
indult a város ellen. Anyja, felesége és gyer
mekei könyörgésére azonban megtört, vissza
vonult, mire a volseusok megölték. Livius-
nak ez az elbeszélése minden izében monda. 
Költői feldolgozása Shakespeare Coriolanus-
ában. 

Cork, város az ír szabadállamban, a Lee 
folyó mellett. 77.000 1. Egyetem, csillagvizs
gáló. 

Cornaro, 1. Caterína (1454—1510), Ciprus 
királyának felesége. Képe Gentile Berlinitől 
Szépmüv. Muzeumunkban. — 2. Frederico (1638— 
1708), olasz államférfi, bécsi követ. Jelen-
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iései a legértékesebb kútfők Budavár ostro
máról. 

Corned beef (ang.), füstölt marhahuskon-
zerv. 

Corneille, Pierre (1626-1684), a francia tra
gédia megteremtője. Drámáival vonja magára 
a figyelmet és Richelieu biboriiok pártfogá
sát. Médea, Horace, Cinna stb. c. tragé
diái, színmüvei : a Cid, Nicoméde és a ma
gasrendű vígjáték első képviselője, a Men
teur, legkiválóbb munkái. 

Cornelia, a Gracchusok anyja, az id. Scipio 
leánya. 

Cornelius, 1. Peter (1783—1867), német 
festő, a nazarénus irányhoz csatlakozott, a 
berlini akadémia igazgatója lett. Freskóciklu
sai (a Glyptothek, a Pinakothek, a Lud
wigskirche), festőiséget nélkülöző költemények. 
— 2. Peter (1824—1874), német zeneszerző. 
Operái: a Bagdadi borbély és a Cid., me
lyeknek szöveget is maga irta. 

Cornelius Nepos, 1. Nepos. 
Cornwall, grófság Anglia DNy-i részén, az 

Atlanti-óceán mellett. Réz- és ónbányák. 
Corona, 1. a katonai kitüntetések egyik 

neme a régi rómaiaknál: babérkoszorú, a 
császárok idején aranyból. 2. Teljes nap
fogyatkozások alkalmával a Nap eltakart ko
rongja körül látható sugaras szerkezetű fé> 
nyes burkolat, melyet régebben a Nap vagy 
Hold légkörének tartottak. Valószínűbb, hogy 
szilárd részekből áll. 

Cotoner (ang.) a. in. halottkém. 
Corot, Cami'le (1796—1875), francia tájkép

festő, a barbizomakhoz tartozik, költői el
merengéssel tele tájhanguLatokát festett ezüstös 
szürke vagy aranyos barna »zinfátyollal eny
hítve a szinellentéteket. 

Corpus (lat.) a. m. test. 
Corpus delicti (lat.: a bűncselekmény teste), 

a tárg\i bűnjel, azok a tárgyak, amelyeket a 
bűncselekmény létrehozott, v. ' amelyek elköve
tésére szolgáltak. 

Corpus juris (lat.) ^a. m. a jog teste, jog
szabályok összefoglaló gyűjteményének elneve
zése, amely a Justinianus kelet-római császár 
idejében (527—565) készült s a császár há
rom jogkönyvét egybefoglaló C. civilisből ered. 
A római világi jog e gyűjteménye mellett 
a C. canonici, az egyházi tőrvényeknek a 
gyűjteménye birt a 16. sz.-ig a legnagyobb 
tekintéllyel. Ε gyűjtemény a Gratianus bo
lognai jogtudós idejétől egész a tridenti zsi
natig (1150—1563) keletkezett egyházjogi tör
vénygyűjtemények foglalatja. Hazánkban a Ç. 
Hrmgarici alatt a Szt. Istvántól 1848-ig kelet
kezett országos végzeményeknek (törvények
nek) gyűjteményeit értjük. 

Correggio, Antonio Aliegri (1494—1534), olasz 
festő, parmai freskóival és a mantovai her
ceg számára készített képeivel különálló hely 
illeti az olasz festészetben. Alakjain kecses 
báj, színezésében izgató melegség, nyugtalan 
fénykornál;', mozdulataiban merész lendület a 
jellemző. 

Correns, Kari * 186}, német biológus, át-
örökléstan kutatója. 

Corriere délia Sera, milanói napilap, amely 
1875 óta az olasz liberalizmus és imperializ
mus vezérorgáuuma volt. 1925. a íascisták 
erőszakosan átvették. 

Corrigenda (lat.) a. m. javítandó (sajtó
hibák) ; rövidítve : corr. 

Corsica, sziget, 1. Korzika. 
Cortez, Hernando (1485—1547), Mexikó meg

hódítója. Fiatalon került Cuba szigetére, ahon
nan 1519. indult a szárazföldre, hódító út
jára. Veracruz táján kötött ki és maroknyi 
csapatával két évig tartó harc után bevette 
a fővárost és egész Mexikót meghódította. 
'53°'ig Mexikó kormányzója volt. 

Cortina d'Ampezzo, olasz helység Déltirol
ban, 40CO 1. 

Coruna, ÉNy-i spanyol kikötőváros, 62.000 1. 
Corvin János (1473—1504)., Mátyás kir.-nak 

fia egy boroszlói polgárleánnyal való viszo
nyából. Törvényes utóda nem lévén, I479-
törvényesíti, liptói herceggé teszi és mindent 
elkövet, hogy trónutódlását biztosítsa, de II. 
Ulászlóval szemben elbukott. 

Corvinus (Hollós), a Hunyadi-család mellék
neve a < imerében levő hollóról. 

Costa Rica, középamerikai köztársaság, 58.00c 
km2, félmillió 1. Felszíne hegyes, éghajlata 
forró, nedves, egészségtelen. Fővárosa S. José. 

Coster, J. Charles de (1827—1879), a legna
gyobb belga regényírók egyike. Hatalmas tör
ténelmi regénye La legende et les aventures 
d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzack való
ságos bibliája a flamandoknak. — 2. Lourens 
Jaanszoon (1370—1440), holland miniá'.or, aki 
állítólag már 1423., tehát Gutenberget meg
előzve találta voína fel a könyvnyomtatást. 

Cotel Ernő * 1879., kohómérnök, 1921. 
vasgyári igazgató, 1923. bányamérnöki főisk. 
r. tanár. Állandóan működik a vaskohászat 
magyar és német irodalmában. 

Cotillon (franc.) a. m. füzértánc. 
Cotopaxi, tűzhányó az Andesben, 6000 m. 
Cotroceni, román kir. palota, 19:6. hadüze

net és J918. békekötés. 
Cotrus, Áron * 1891, erdélyi román iró, 

hírlapíró és költő. 
Cotta, Bernhardt (1808—1879), német geológus 

Magyarországot is beutazta és érctelepeiről 
könyveket irt. 

Cottage (ang.) a. m. kunyhó, falusi ház. 
A C.-rendszer ellentétben áll a bérkaszárnyá
val. Szokásos a nagyipari munkaadóknál (ki
vált bányáknál), hogy részletfizetés fejében 
C.-szerü családi házakat építenek munkásaik 
számára. 

Cottbus, német város a Spree mellett, 
50.000 1. 

Coubertin, Pierre, báró, * 1F63, francia iró, 
a modern olimpiádok megalapítója. 

Coudenhove, 1. Kari, gr. (1855—1920), 189Í 
—1910. Csehország helytartója. Fia, 2. Max, 
gr., * 1865, 1915—18. utódja. C. alatt ala
kult meg Csehszlovákia. 
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Coudenhove-Kalergl, Richard, gr., * 1894, oszt
rák szociológus, C. gróf osztrák diplomau 
es egy japán nő fia, feltűnést keltett 1923, 
Fan Európa név alatt megindított akciójával, 
melyben az európai Egyesült-Államok gondo
latáért küzd. 

Coué, Emile (1857—1926), francia gyógysze
rész, pszichopatológia, autoszuggesztiós gyógy-
c'Ijárással foglalkozott. 

Couleur (franc.) a. m. szin. 
Couloir (franc.) a. m. folyosó. 
Coulomb, Charles Augustin (1736—1806), fran

cia fuikus. A fizikában máig is használt 
csavarást mérleg megteremtője. Alapvető ku
tatásokat végzett a mágnesség és elektro
mosság körül. Róla van elnevezve, az cíéfctro-
mosság gyakorlati mértékegysége: 1 C. az 
elektromosság akkora mennyisége, amennyi 1 
ampere erősségű áramban 1 mp. alatt át
halad. 

Coufíty (ang·, ) a. ni. grófság, s. sni vát-
inegyétiknck megfelelő önkormányzattal biró 
terület az legyes. All.-ban és a régi Angliá
ban. Λ mai Angliában a C. neve slvire. 

Coup (franc), a. m. ütés; váratlan, meg
lepő cselekedet. 

Couperin, François (1668—1733), francia ze
neszerző. 

Couperus, Louis (1863—1923), holland iró 
és költő. Regényei közül nevezetesebbek: Fen
ség, Mámor, Világbéke, Psyche, Végzet. 

Coupon, í. Kupon. 
Coupé (franc.) a. m. csukott ko:si, vasúti 

kocsi. 
Couplet (franc), rendszerint tréfás tartalmú 

dalnak egy versszaka. 
Cour (franc.) a. m. udvar. 
Courbet, Gustave (1819—1877), francia íestő. 

A régi spanyol és holland festők hatása alatt 
naturalista irányban fejlődött. Táj-, genre-
arc- és csendéletképei a modern festészet 
alakulásának állandóan erjesztő tényezői. 

Courbevoie, francia város, 46.000 ί. Len
ipar. 

Courier, Paul-Louis (1772—1825), francia tu
dós és publicista, Longus Daphnis és Ch'.oé-
jának fordítója s heves antiklcrikális· pamfle
tek szerzője. 

Courtage (franc), 1. Kurtázs. 
Courteline (val. neve: Georges Moinaux, 

i860—1929), francia iró. Több vidám novella 
szerz. Első színdarabját Bourbouroche cimü 
novellájából irta. Vígjátékait szatirikus hang 
jellemzi. Több bohózatát (A rendőrfőnök jó 
fiu stb.) a magyar színpadokon is játszották. 

Courths-Mahler, Hedwig, * 1867, német re-
gényirónő, sekélyes írásai nagyo:i népszerűek. 

Courtisane (franc.) ered. a. 111. udvarhölgy, 
ina előkelő íélvilági nő. 

Cousin, Victor (1792—1867), a francia res
tauráció _ legnépszerűbb filozófusa, egyet, ta-
"TT'I R^x"szt€r> 3- polgári rend szépszavu, 
eklektikus bölcselője. Müvei: Du vrai, cin 
beau et du bien, monográfiák a 17. sz. nő
alakjairól stb. 

Covent Garden, gyümölcs-, zöldség- és vi
rágpiac Londonban, a City-ben. 

Coventry, angol város Warwick grófságban, 
128.000 l. Selyem- és gyapjúszövés·, óra-, 
kerékpárgyártás stb. 

Covercoat (ang.), sima gyapjúszövet; fel
öltő e szövetből. 

Cowboy (ang.), csordás neve, aki lovon őrzi 
a prairieken Amerikában a csordát. A C.-ok 
ügyes és bátor lovasok. 

Cölibátus, 1. Cölibátus. 
CölSpépitmények, részben ma is szokásos 

építkezési mód világszerte, vizén és szára
zon egyaránt, ahol ezt ellenségek, vadállatok, 
talajnedvesség megokolják. A kő-, bronz- és 
vaskorból (Kr. e. ro—8. sz.-ig) maradt ősi 
C. kivált az Alpok vidékén ismeretesek, 
idáig 284 ily telepről tudunk. Ezek lakói fa-
és agyagkunyhókban laktak és halászattal, 
vadászattal, földmivelésscl és állattenyésztéssel 
Soghikoztak. 

Crajova, román város, 52.000 1. Sóbá
nyák. 

Cramer, Johann Baptist, (1771—1858), né
met zongoratanai" és zeneszerző. 

Cranach, 1. Lucas, id. (1472—1553), német festő, 
igen virágzó festőműhelyt fejlesztett ki, amely 
szapora termésével hirt, nemesi cimet, pol
gármesteri rangot s vagyont szerzett C.-nak, 
aki műhelyét később fiának: 2. ifj. Lucas C.-
nak (1515—1586) adta át. Képeinek tárgya 
sokféle vallásos, mitologikus, sőt erotikus; 
nevezetesek Lutherről és reformátor kortár
sairól festett arcképei; gyakorolta a fa-
metszést is. 

Crane, Walter (1845—1915), angol festő, 
iparművész és művészeti iró. Legnagyobb sikerei 
mint képeskönyvek illusztrálójának vo'.tak. Mint 
festő a prerafaeliták irányához áll közel. 
Egyik könyve Vonal és forma c magyarul is 
megj. 

Cranmer, Thomas (1489—1556), angol ^re
formátor, az anglikán egyház egyik alapitója, 
Mária királynő bebörtönözte. Máglyahalált 
halt. 

Crawford, Francis Marion (1854—1909), ame
rikai regényíró, aki regényeinek tárgyát a/. 
olasz életből vette. Regényei: Saracinesca, 
Sant'Ilario, Don Orsino, drámája: Francesca 
da Rimini. 

CrébiUon, ι. Prosper Jolyot (1674—1762), 
nagyhatású francia tragédiairó. Legsikerültebb 
tragédiája Rhadamiste et Zenobie. — 2. C. 
fite (Claude Prosper Jolyot, 1707—1777), si
kamlós regényeket irt. 

Crécy, francia helység Abbeville mellett, 
1600 1. 1346. ütközet, angolok győzelme a 
franciák fölölt. 

Credé, Kari Siegmund Franz (1819—92), né
met orvos, lipcsei egyet, tanár, szülész. 

Credit és debet (lat.) a. m. követel és 
tartozik. 

Crédit foncier, oly állami, szövetkezeti vagy 
részvénytársasági alapon működő hitelintézet, 
amely főleg jelzálogüzletekkel foglalkozik. 

Çfiàit mebijjer, olyan pénzintézet, amelj 
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illalatokat alapit, meglév«5 vállalatok rész-
ínyeit, kötvényeit, kölcsöneit plaszirozza, hi-
iléket folyósít tőzsdei üdétekre stb. Az első 
. 1852-ben alakult Párizsban. 
Credo (lat., a. m. hiszek), hitvallás és pe-

ig elsősorban a C. szóval kezdődő »após
ai« hitvallás. 
Credo quia absurdum (lat.) a. m. hi-

zem, mert képtelenség. (Állítólag Szt. Agos-
ontól). 

Crefeld, német város, 1. Krefeld. 
Cremona, város Ê.-Olaszországban, 65.000 1. 

legedüi világhírűek. 
Crépe (franc.) a. m. krepp; C. de Chine: 

aeppszerüen szőtt selyemszövet. 
Crescendo (ol.) a. m. fokozódó erővel. 
Cretin (franc.) a. m. hülye, 1. Kretiniz-

;nus. 
Cretonne v. kretón (franc), keresztkötésü 

pamutszövet. 
Creusot (Le C ) , város Franciaország kö

zepe táján, 38.000 l. Széntelepek, vasmü
vek, Franciaország legnagyobb ágyugyára 
(Schneider). 

Crimen (lat.) a. m. bün. 
Crimen Iesae ma jest at is (lat.) a m. fel

ségsértés. 
Críspí, Francesco (1819—1901), olasz állam

férfi, 1877—1896, többizben min. elnök. Az 
olasz liberális politika vezére s a hármas
szövetség egyik megteremtője. 

Cristea, Miron, * 1868, román pátriárka, a 
régenstanács tagja, egyházi iró. 

Crnagora, Montenegro szerb neve. 
Croce, Benedetto * 1866, olasz pap, eszté

tikus, egyetemi tanár, 1920. közokt. min. 
Esztétikai elmélete a művészetet intuíciónak, 
az . esztétikát a kifejezés tudományának fogja 
fel. Teljes bölcseleti rendszerét a Szellem 
bölcseleté-nek nevezte el. 

Croisé (franc), háromfonalas selyemszövet. 
Croker, B. M., angol irónő, sokat uta

zott Keleten, szentimentális regényei közül sok 
magyarul is megj. 

Cro-Magnon, D-franciaországi barlang, erről 
neveztek el egy ősemberfajtát, amelynek csont
jait először itt találták. 

Cromer, Evelyn, lord (1841—-1917), egyiptoló
gus, angol miniszter. Egyiptom alkirálya 1883 
-1907. 

Cromlech, óriási kőtömbökkel, u. n. menhi-
rekkel kerített hely, valószínűleg a kőkorszak
beli ember istentiszteleti helye. Legneveze
tesebb Angliában Salisbury mellett az u. n. 
Stonehenge. 

Cromwell, 1. Oliver (1599—1658), az an
gol köztársaság (1649—1660) megalapítója és 
szervezője. Mint a »hosszú parlament« in-
dependens ellenzékének és az I. Károly ellen 
küzdő hadseregnek a vezére tűnt föl. A had
sereg élén a »csonka parlament«-tel kivé
geztette a királyt és proklamáltatta a köz
társaságot. Angliát Európa első országai közé 
és tengeri főhatalmassággá emelte, de a bel
politikában rendet teremteni nem tudott. — 
2. Richard (1626-1712), C, í. fh, apja halála 

vm 

után <5 vette át a hatalmat, de 1659, 
lemondott. 

Cronje, Pieter Arnoldus, (1840—1911), bur 
tábornok, többször legyőzte az angolokat, 1900. 
fogságba esett. 

Crookes, William (1832—1919) angol vegyész 
és fizikus. Legfontosabbak a ritkított gázok
ban végbemenő elektromos kisülésekre (ka
tódsugarak) vonatkozó vizsgálatai. 1907. Nobel-
díj. Spiritizmussal is behatóan fogl, 

Crookes-csö, a ritkított gázokon át történő 
elektromos kisülések tanulmányozására szolgáló 
üvegcső, a felfedező után elnevezve. A C -
ben a gáz nyomása csak kb. egymilliomod 
atmoszférányi. 

Croquis (franc.) 1. Kroki. 
Cross-country (ang.) a. m. futóverseny a 

szabad mezőn. 
Croupier (franc.) a. m. a bankadó segédje 

játékkaszinókban. 
Croydon, város és villatelep Londontól D-re, 

190.000 1. Gyáripar, repülőgépállomás. 
Cruikshank, George (1792—1878), angol gra

fikus, hires karikaturista. 
Crusca 1. Accademia della Crusca. 
Crux (lat.) a. m. kereszt. 
Csaba, a monda szerint Attila fia. Apja ha

lála után harcra került a sor közte és Ala
dár öccse közt. Cs. Sicambriánál vereséget 
szenvedett és 15.000 hunnal Görögországba 
menekült, 3000 hun pedig Erdélybe. Cs. az
után megnősült és tőle származott az Aba-
nemzetség. 

Csabacsüd nagyk., _ Békés vm., szarvasi j . , 
1182 1., vasút, távíró, posta. 

Csabai Ékes Lajos, * 1896, festőművész ; 
grafikai jellegű, stilizált tanulmányok. 

Csabai Uy Géza, * 1889, festőművész, táj-
és arcképek. 

Csabdi nagyk., Fejér vm., váli j . , 1295 1., 
up. és ut. Bicske. 

Csabrendek nagyk., Zala vm., sümegi j . , 
3112 1., telefon, táviró, posta. 

Csácsbozsok kisk., Zala vm., zalaegerszegi ]., 
787 1., up. és ut. Zalaegerszeg. 

Csáford kisk., Zala vm., zalaszentgróti j . , 
1572 1., up. és ut. Zalaszentgrót. 

Csaholc kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati 
j . , 586 L, up. és ut. Gacsály. 

Csajág kisk., Veszprém vm., enyingi j . , 
1033 1., vasút, posta, ut. Balatonfőkajár. 

Csajka, vitorlás és evezős csónak, amely 
ágyúval fölszerelve védte a Dunán való át
kelést. A csajkások főállomása Titel volt. 
Az u. n. Csajkáskerület 1763—1873. állt fönn. 

Csajkovszkij, Peter Iljics (1849—1893), orosz 
zeneszerző, a moszkvai zeneiskola tanára. Irt 
io operát (legismertebb az Eugen Anyegin), 
7 szimfóniát, amelyek közül legismertebb a 
Pathétique, szimfonikus költeményeket, nyitá
nyokat stb. 

Csajthay Ferenc, * 1862, hírlapíró, 1886-tól 
a Budapesti Hírlap munkatársa, 1.891 óta fel. 
szerk., 1925 óta főszerk. 

Csák Károly, * 1896, orsz. gyűl. képviselő, 
azelőtt újságírói tevékenységet is folytatott. 

m 



CSAK CSANKI 

Csík Máté, a 13. századi oligarchia leg
hatalmasabb tagja, III. Endre erőszakos ná
dora. Vencel, Ottó és Róbert Károly kirá
lyok alatt felvidéki rengeteg birtokán »kis-
király«-ként felségjogokat gyakorolt, sőt Ï311-
magá: a királyt is megtámadta, de a meg
erősödött kir. hatalom 1317. eredményesen 
vette fel a harcot, mire megbékült és csen
desen fejezte be életét (1321). 

Xsákány kisk., Somogy vm., marcali j . , 
794 I., posta, ut. Nemesvid. 

Csákberény nagyk., Fejér vm., móri j \ , 1707 
],, posta, ut. Bodajk. 

Csáki Copony, Grete, * 1893, erdélyi szász 
festőmüvésznő. 

Csáktornya nagyk., Zala vm.-ben, a Mura
köz főhelye, 5000 I. Trianon óta Jugoszlá
viáé Cakovec néven. 

Csákvár nagyk., Fejér vm., móri ]., 4396 
1,, telefon, távíró, posta. 

Csáky 1. Albin gróf (1841—-1913), képviselő, 
1888—94. kultuszminiszter, majd 1900—6. a 
főrendiház elnöke. A liberális egyházpolitikai 
irány harcosa (elkeresztélési rendelet). A kö
telező polg. házasság és a zsidók recepció
jának hive. Fakultatívvá tette a görög nyelv
oktatást a gimnáziumban. — 2. József, * 
1888, Párizsban élő magyar szobrász. A ku
bisták csoportjához tartozik. Első munkái az 
elvont, tárgytalan plasztika kísérletei, az ujab
bakban erős dekorativ törekvések. — 3. Ká
roly gróf, * 1873, Cs. Albin gróf fia, 1923— 
29. honvédelmi miniszter. 

Csáky szalmája, a. m. gazdátlan jószág. 
Ε népies szólam eredete állítólag az, hogy 
Csáky László országbíró (f 1655) jószívű
ségből megengedte, hogy szérűjéről bárki 
hordhasson szalmát, mire a jobbágyok egész 
termését széthordták. 

Csala János Géza, * 1887, hárfamüvész, 
zeneszerző.. 

Család, általában a közös származású vér
ségi kapoccsal összefűzött egyének csoportjaj 
kül [önösen: közeli vérrokon és együttélésre 
utalt egyének közössége. A család eredeti 
formája, fejlődésének útja vitás. Legtöbbször 
emiitett főformái: a monogámia (egynejüség) 
és poligámia (többnejűség)· nem merítik ki 
válfajait. A mai gazdasági és jogi, vala
mint állami életnek a Cs. az alapja. 

Családfő, aki a család élén, tagjai fölött 
ü l . A mai európai kultúrában a Cs. a férj 
ül. apa, ennek halála esetén az anya. Ahol 
többférjüség van, a nő a családfő; a több-
nejüségben a férfi hatalmi túlsúlyra jut. A 
két szélsőséget kiegyenlíti az egynejü-egy-
férjü forma, a férfi nemi túlsúlyával, ame
lyet csökkentenék a legújabb nőemancipációs 
törekvések. 

Családjog, a magánjog szabályainak az a 
része, amely a házastársak, szülők és gyer
mekek, rokonok, a gyámság és gondnokság 
alatt állók jogviszonyait tárgyalja. Ε szabá
lyoknak közös alapja a családi kapcsolat, v. 
gyámság ill. gondnokság esetében az azt 
Pótló intézmény. Jogunkban a Cs.-ot nagy
é r 

részt a házassági törvény és a gyámi tör
vény szabályozza. 

Csalamádé, sűrűn vetett kukorica, virágzás 
előtt lekaszálják takarmánynak. 

Csalán, közönséges kétlaki növény. Leve
lein szőrszálak vannak, végükön a hangya
savat tartalmazó Cs.-szerwel, ez érintésre 
beletörik a bőrbe s csipő fájdalmat okoz. Szá
rának rostjait fonni és szőni lehet. 

Csalánkiütés, erősen viszkető, néha hólyagos 
bőrkiütés, hasonló ahhoz, amit a csalán 
érintése okoz. Ideges alapon, némelyeknél rák, 
eper v. gomba élvezete után. 

Csalás, vagyonszerzésre irányuló fondorlatos 
bűncselekmény, amelynek önálló fogalma a 
modern gazdasági életben fejlődött ki. Cs.-t 
az követ el, aki abból a célból, hogy ma
gának v. .másnak jogtalan vagyoni hasznot 
szerezzen, valakit fondorlattal tévedésbe ejt 
v. tévedésben tart s ezáltal annak v. más
nak vagyoni kárt okoz. A Cs. vétsége 1 
évig terjedő fogházzal, akár a kár értéke, 
akár az elkövetés módja miatt bűntetté minő
sülő esetben 5 évig terjedhető börtönnel, 
esetleg 5 évig terjedő fegyházzal s minden 
esetben pénzbüntetéssel is büntetendő. 

Csalhatatlanság, teológiai értelemben Krisz
tus egyházának az a természetfölötti előnye, 
hogy minden hitbeli tévedéstől mentes. Csal
hatatlan a pápa és az egyház hit és er
kölcs dolgában. A pápa akkor, ha ex ca
thedra, azaz az egész kereszténységre köte
lezően valamit hittételnek nyilvánít. Dogma a 
vatikáni zsinat (1870) óta. 

Csallóköz, a Duna legnagyobb szigete. Igen 
termékeny, vize rossz, talaja egészségtelen. 
Trianon óta Csehszlovákiáé. 

Csanádalberti nagyk., Csanád vm., nagylaki 
j . , 1376 1., posta, ut. Pitvaros. 

Csanádapáca nagyk., Csanád vm., mezőko
vácsházai j . , 4576 1., vasút, telefon, távíró, 
posta. 

Csanádpalota, nagyk., Csanád vm., nagy
laki j . , 6117 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Csanád vm., 1714 km2, 150.000 1. Szék
helye Makó. Trianon óta egy része Romá
niáé. A megmaradt csonka Cs. 1458 km2 129 
ezer 1, 

Csanády Frigyes, * 1861, ny. tábornok, 
felsőházi tag. A HADRÖA-t szervezte meg. 

Csanakfalu kisk., Győr vm., sokoróaljai j . , 
441 1., vasút, up. és ut. Ménfő. 

Csanakhegy kisk., Győr vm., sokoróaljai j . , 
1153 1., up. és ut. Ménfő. 

Csángók, a Bukovinában és Romániában le
telepedett magyarok, akiknek nyelve az el
szigeteltség folytán meglehetős eltérést mutat 
a közmagyartól. 1880-tól kezdve több akció 
indult meg a Cs. hazatelepitése ügyében és 
több ezer főre megy a visszatelepítettek 
száma. 

Csánig kisk., Vas vm., sárvári j . , 514 I., 
vasút, up. és ut. Répcelak. 

Csánki 1. Benjámin, * 1868, a ker. erkölcstan 
ny. r. tanára a debreceni egyetemen, vallástör
téneti iró. — 2. Dezső, * 1857, történetíró, az 
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Orsz. Levéltár főigazgatója, felsőházi tag. Müvei : 
I. Mátyás udvara. Magyarország tört. föld
rajza a Hunyadiak korában, Árpád és az 
Árpádok stb. 

Csánky Dénes, * 1885, festőművész, a 
szfőv.-i Zichy Jenő Múzeum igazgatója. 

Csány nagyk., Heves vm., hatvani j . , 4387 
1., posta, távirój telefon. 

Csány i 1. Károly, * 1873, &z Iparmüv. 
Múzeum igazgatója. — 2. László (1790—1849), 
kormánybiztos és a Szemere-minisztériumbain 
közlekedésügyi miniszter. Ö szervezte a pesti 
polgárőrséget és Bem oldalán ő szervezte 
meg Erdély polgári kormányzatát. Görgey 
diktatúráját támogatta. Világos után Haynau-
nak szolgáltatták ki, aki fölakasztatta. 

Csánytelek nagyk., Csongrád vm., csongrádi 
j . , 4655 1., hajóáll., telefon, távíró, posta. 

Csáp, az Ízeltlábú állatoknak a fején el
helyezett páros tapogató-szerve, amely maga 
is több-kevesebb izből áll. A Cs.-ok alakjá
nak, szerkezetének, és az izek számának igen 
fontos szerepe van a rovarok meghatározá
sánál. Állítólag szaglószerveküí is szolgálnak. 

Csapadék. Ha a levegő annyira lehűl, hogy 
a benne lévő vizpárákat több 3 nem bírja 
cl, akkor ezek Cs. alakjában kiválnak. A Cs. 
lehet harmat, köd, dér, hó, jég és eső. Na
gyon fontos az évi Cs. mennyisége és elosz
lása valamely terület termékenysége és mü-
velhetősége szempontjából. Magyarország csa
padékban meglehetősen szegény. A Cs. meny-
nyiségét u. n. pluviométerrcl mérik, mely 
megmutatja, hogy 1 cm3 területre hány mm. 
magas vízoszlop esett. — Kémiában Cs. a. 
m. oldatból kivált szilárd anyag. 

Csapágy, a gépnek az a része, amely a 
géptengelyek, nevezetesen a tengelycsapok alá
támasztására szolgál, továbbá megakadályozza 
a. tengelyek oldalirányú elmozdulását. Helyze
tük szerint megkülönböztetünk álló és fekvő 
Cs.-at. Az első függőleges, a másik vízszin
tes tengelyt támaszt alá. 

Csapágyfém, különleges ötvözet a forgó gép
részek, különösen tengelyek ágyazatainak (csap
ágyainak) béléséhez. Nagyobb igénybevételek
hez vörös Cs.-et, amelynek főalkatrésze vö
rösréz, közepes és kisebb igénybevételekhez 
fehérfémet használnak, amelynek főalkatrésze 
<5n. 

Csapi kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 410 
I., up. Galambok, ut. Komárváros. 

Csaplár Benedek (1821-Γ-1906), piarista, iro
dalomtörténész. Főműve: Révai Miklós élete. 

Csapó Ferenc, * 1860, ítélőtáblai tanács
elnök. 

Csapod nagyk., Sopron vm., kapuvári j . , 
1520 1., vasút, távíró, posta. 

Csapodi Jsiváa (2856—1912), szemorvos, bp.-i 
egyet, tanár, szakorvosi működésén kivül nyel
vészettel is foglalkozott. 

Csarada _ János (1850—1923), nemzetközi jo
gász, bp.-i egyet tanár. Főmunkái: A nem
zetközi jog fejlődésének vázlata, Nemzetközi jog. 

Csárdás, az 1840-es években keletkezett négy
negyedes taktusu páros magyar tánc lassú é» 

gyors résszel. Alapfigurája két lépés balra, 
kettő jobbra. 

Csarnóta kisk., Baranya vm., siklósi j . , 263 
1., up. Gyüd, ut. Siklós. 

Csaroda kisk., Bereg vm, vásárosnaményi j . , 
1044 1., telefon, posta. 

Császár, nagy kiterjedésű ország uralkodója. 
A Cs. szó Caesar nevéből származik. 

Császár nagyk., Komarom vm., gesztesi j . , 
2325 1., vasút, távíró, posta. 

Császár 1. Elemér, * 1874, irodalomtörténész, 
magyar irod. tört. ny. r. tanára. Ujabb mü
vei: A magyar regény története. A magyar 
kritika története. — 2. Elemér, a sugárzástan 
bp.-i egyet. m. tanára. — 3. Imre, * 1864, 
színművész. A Nemzeti Színház örökös tagja 
lés a Színiakadémia tanára. Husz éven át volt 
a Nemzeti Szinhá? bonvivant színésze. Szép
irodalmi munkái és művészeti tanulmányai 
is vannak. 

Császárfürdő, Budapest legnagyobb fürdője 
a Duna jobbpaitján, a Margit-szigettel szem-
btn. 9 kénes és 1 radioaktiv keserűvíz gyógy
forrása naponkint 117.000 hl, meleg (26— 
66° C) és 158.000 hl. hűvös vizet ad. A 
gőz-, iszap-, kő-, kád-, török-, villamos-; 
szénsavas- és hőlcgfürdők, férfi- és női uszoda 
egyszerre ezer embert fogadnak be. 

Császármetszés, a lias es méh fölmetszése 
a gyermek kivétele céljából, ha természetes 
ulon, többnyire a szülőutak szűk volta miatt, 
meg nem születhetik. 

Császártöltés nagyk., Pest vm., kiskőrösi j . , 
3159 1., poita, ut. Hajós. 

Császlő kisk., Szatmár vm., csengeri j . , 551 
1., up. Jánk, ut. Gacsály. 

Császta kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
551 1., up. és ut. Szászvár. 

Csataldzsa, török váró?, Driuápoly közelé
ben, 5000 1. Az 1912—13. balkán háború
ban török-bolgár ütközet. 

Csatalja nagyk., Bács-Bodrog vm., bajai j . , 
2418 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Csatár kisk., Zala vm., zalaegerszegi ) . , 595 
1., up. Bocfölde, ut. Bak. 

Csáth Géza (ered. neve Brenner József), 
(1887—1918), iró. Orvos, később mint mű
vészeti kritikus mü&ödik. Munkái: A va
rázsló kertje, Délutáni álom, Janika, Ham
vazószerda. 

Csathó Kálmán, * 1881, iró, a Nemzeti 
Színház volt rendezője. Regényei: Varjiu a 
toronyórán, Te csak pipálj Ladányi, Földiek
kel játszó égi tünemény, Most kél a nap. 
Több darabját adták a Nemzeti Színházban 

Csatka kisk., Veszprém vm., zirci j . , 853 L, 
up. Sur, ut. Magyarszombathely. 

Csatlós, fegyverhordozó, kisérő. 
Csatorna, hosszú, keskeny, vizzel telt me

der két nagyobb folyó vagy állóvíz között. 
Cs.-nak neveznek néhány tengerszorost is, 
pl. La Manche Cs. A legtöbb Cs» mester
séges alkotás. A Szuezi Cs. 169, a Panama 
81 km. hosszú. Magyarország legnagyobb 
Cs.-ja a Ferenc Cs. a Duna és Tisza közt 
Trianon óta Jugoszláviáé. Sok más Cs. folyó-
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vilékeket köt össze egymással (Rajna-Rhône), 
nusok vízeséseket kerülnek meg (Niagara) 
vagy hajózhatatlan folyókkal párhuzamosan ha· 
lacnak (Loire). A hajózó Cs.-kon kivül van
nak öntöző, vízlevezető, vízellátó stb. Cs.-k. 

Csatornázás, földalalti csővezetékek rend
szere emberi lakóhelyek szennyvizeinek éltá-
vclitására. A házi és ipari szennyvizek, az 
ürülékek a csatornába jutnak, ahol az uccák-
rol, tetőkről lefolyó esővízzel vagy folyóvíz
zel felhígítva, a főgyűjtőcsatornán át egy fo
lyóba vagy tóba ömlenek. Közegészségi szem
pontból a Cs. a várostisztitás legfontosabb 
része, pl. tífusz gyakorisága Cs. megépítése 
után feltűnően csökken. Az ókor nagy vá
rosai csatornázva voltak. Rómában ma is 
megvan a rómaiak által épített n. n. cloaca 
maxima. 

Csausz (tör.) a. ni. hírnök, követ, futár. 
Csáva, áztató folyadékok közös neve, első

sorban a festő- és timáriparban. Különösem 
ilidegek vagy melegek. Hidegek pi. a vas-
gálic-, cinkpor-Cs., melegek a hamuzsir-, csül-
leng-Cs. A timáriparban a Cs. a bőiben 
levő rothadó vagy rugalmasságot gátló anya
goknak kioldására szolgál. Mezőgazdaságba*i 
a vetőmag beáztatására szolgáló folyadék az 
üszögspórák elölésére. 

Csavar, a gépelemek azon csoportjához tar
tozik, melyet kötőelemeknek nevezünk. (A 
(izikában egyszerű gép). IIa egy pont egy 
tengely körül kering, de ugyanolyan arányban 
egyszersmind emelkedik is, akkor Cs.-vonal 
keletkezik; ha a pont helyett három- v. 
négyszöget v. félkört képzelünk és a mene
tek (egy körülfordulásnak megfelelő részek) 
szorosan egymáshoz fekszenek, akkor a tény
leges Cs. létesül, melynek tárgyak összekö
tésénél való megfeszítésére a Cs.-anya szolgál. 

Csavargó, az a keresetre utalt, munkaké
pes egyén, aki munkakerülésből csavarog. A 
Cs. a munkakerülés kihágását követi el, 
amely 2 hóig terjedhető elzárással, vissza
esés esetében 3 hóig terjedhető fogházzal 
büntetendő, utóbbi büntetés helyett dologházba 
utalható. 

Csavargőzös, különösen mélyebb vizeken 
járó, a vízben forgó propellercsavarral ellá
tott gőzhajó. A csavarszerüen görbített, rend
szerint három szárnyból álló hajtó- v. pro
pellercsavar (innen a dunai propeller neve) 
a hajó hátsó részén, a tőgerenda felett ki
nyúló tengelyre van erősítve, amelyet a gőz
gép hajt. 

Csavarmenet, hengeres szárra (csavarorsó) 
bevágott csavarvonalu kiálló rész és mélye
dés, melyet a csavaranya belsejébe vágott 
Cs. egészít ki oly módon, hogy a csavarorsó 
kiálló részei a csavaranya mélyedéseibe ha
tolnak és viszont. A Cs.-ek lehetnek eles
és laposmenetüek, jobb- és balmenetüek, van 
menetmagasságuk (a csavarmenetet leíró pont 
körülfutásából eredő emelkedés), menetmély
ségük (a bevágások szélessége). Nálunk a 
jobbmenetü Whitworth csavarmeneteket hasz

nálják, amelynek méretei angol hüvelyekben 
(inch) vannak megadva. 

Csávolszky Lajos (1841-1909), hírlapíró és 
pol., 1872. alapitója és 1899-ig szerkesztője 
az Egyetértésnek, éles és harcias szellem. 
Merész spekulációk anyagi bukását okozták, 
a parlamentből kimaradt, s elfeledten halt meg. 

Csávoly nagyk., Bács-Bodrog vm., bajai 
']., 2871 1., telefon, posta. 

Csebény kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
380 1., up. Ibafa, ut. Almamellék. 

Csecse nagyk., Nógrád vm., sziráki j . , 1459 
1., telefon, posta. 

Csecsemő, az újszülött neve az első életév 
befejeztéig, mások szerint az első fogak át
töréséig. 

Csecsemőhalandóság, az egy éves koron belül 
elhalt csecsemők száma viszonyítva az újszülöt
tek számához. Száz élveszülött közül Svédor
szágban 7.2, Angliában 11.2, Németországban 
16.8, Magyarországon 14.5, Oroszországban 27. 
Városokban: Stockholm 8, Párizs 9, London 
io, Róma 13, Berlin 14, Budapest és Bécs 
16, Pétervár 25, Moszkva 32 hal meg az 
első életévben. 

Csecsemővédelem 1. Anya- és Cs. 
Csegöld kisk., Szatmár vm., csengeri j . , 

962 1., posta, ut. Jánk. 
Csehbánya kisk., Veszprém m., veszprémi 

]'·. 353 1·. UP· Városlőd, ut. Városlőd—Kis-
lőd. 

Cseh ékkövek, Csehországban található fél
drágakövek : gránát, topáz, szafir stb. 

Cseh-gránát, a csehországi gránitban zár
ványként előforduló kemény, vérvörös szinü 
ásvány. A nagyobbakat csiszolva féldrágakő
nek alkalmazzák. Az apróbb szemeket kézi 
mérlegekhez kiegyensúlyozásra használják. 

Csehi kisk., Vas vm., vasvári j . , 740 1.. 
up., Csehimindszent, ut. Baltavár. 

Csehitnindszent kisk., Vas vm., vasvári j . , 
943 1., posta, ut. Baltavár. 

Cseh irodalom. A nemzeti nyelvű Cs. a 
13. sz. második felében indult meg, a latin 
egyházi irodalom hatása alatt. Ez a korszak 
a 14. sz. elejéig tart és nagyrészben a nyu
gati irodalmakból átvett lovagregényekből, le
gendákból, históriákból áll. A huszita har
cok mozgalma főként a polemikus iroda
lomra s következésképpen a nyelvfejlődésre 
hat. Politikai, történeti énekek, vallásos ver
sek, emlékiratok, útleírások és jogi_ munkák 
alkotják e korszak vége előtt az irodalmat, 
mig a 17. sz. elején, a Cs. u. n. arany
korában megszületik a Hajek-féle Cseh kró
nika, az u. n. cseh testvérek Biblia-fordi-
tása és Cancionalja, Valeslavin iratai, stb. 
Ezután 1708-ig tart a hanyatlás kora. Utolsó 
jelentős írója Komensky (v. Comenius). Erre 
következik az ujjáébredés fejezete: Safarik 
szlavista, a történetíró Palacky, Jungmann, a 
műfordító és szótáriró, a költők közül meg 
Kollár és Celakovsky a legfontosabb neveli. 
A tulajdonképpeni nagy virágzás a 70-es évek 
végén indul meg. A kor irodalmi vezéralakja 
]aroslav Vrchlicky (1853—1912), költő és 
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CSEH-MORVA TESTVÉREK CSEHSZLOVÁKIA. 

műfordító. Roppant tömegű munkát irt. Lí
rikusok és elbeszélők közül Jan Neruda (1834 
—1891), mint eposz- és regényíró Svatopluk 
Cech (1846—1908) emelkednek ki. A leg
újabbak közül Jan Svatopluk Machar, a 
szimbolista hajlandóságú Antonius Sova, a 
szimbolista Ottokár Brzezina, akinek irói köre 
1895 óta a »Moderni Revue« c. folyóiratot 
adja ki, továbbá a regényeivel és színdarab
jaival világsikert elért Karel Capek. 

Cseh-morva testvérek felekezete, a huszita 
mozgalom maradványa. 1467. szakadtak el a 
kat. egyháztól. 

Cseh nyelv, a nyugati szláv nyelvcsoport
nak egyik ága, melynek legközelebbi rokona 
a szlovák nyelv. 

Csehország, 1918-ig az Osztrák császárság, 
azóta a Csehszlovák köztársaság tartománya, 
az utóbbinak magva. 52.000 km2, 6,671.000 
1. Németország felé 3 oldalról középhegysé
gek határolják: a Cseh erdő, az Érchegység 
és a Szudéták. Az utóbbinak része az Oriás-
hegység, az 1603 m. magas Schneekoppe-
val. Ausztria és Morvaország felé a Cseh-
Morva magaslat határolja. Cs. belseje hullámos 
medence. Főfolyója az Elbe. Lakosainak 2/3-a 
cseh, V r a német, általában igen müveitek. Ás
ványos termékekben Cs. gazdag: szén, vas, 
rádium. Mezőgazdasága, ipara, kereskedelme, 
közlekedése igen fejlett; csak az első nem tudja 
fedezni a sürü lakosság szükségletét. Fővárosa 
Prága (Praha). Története. Neve (Bohemia) a 
kelta bójoktól származik. Szvatopluk, I. Boleszló 
és II. Ottokár nagyszláv birodalomalapitó törek
vései eredménytelenek (9—13. sz.). A 13. sz.-
ban német választófejedelemség. 1306. III. 
Vencellel kihal a Przemyslidák dinasztiája. 
Luxemburgi Károly alatt nagyon emelkedik 
(prágai egyetem alapítása). A 15. sz.-ban 
a huszita vallásmozgalommal kapcsolatos 5 
polgárháború dúlja fel az országot (Zsigmond 
király). A pápaság a mérsékelt »utraquistáknak« 
engedményeket tett és 1434. együttesen le
győzték a radikális táboritákat. László halála 
után a köznemes Podiebrád Györgyöt válasz
tották királlyá, utána a Jagellók uralkodtak 
1526-ig, mig 1527-től a Habsburgok uralkodnak 
Cs.-ban. 1609. a protestánsok kieszközlik Ru
dolftól a vallásszabadságot biztosító »fehér 
levelet«. II. Ferdinánd alatt Cs.-ból indul ki 
a 30 éves háború, ennek során megválasztják 
(1619) pfalzi Frigyest »téli« királlyá, de ennek, 
valamint az önálló cseh államjognak véget ve
tett a fehérhegyi csata (1620) és következ
ményei. 1918. okt. 28. proklamálják az önálló 
csehszlovák köztársaságot. 

Csehov, Anton Pavlovics (1860—1904), orosz 
iró, az orosz néplélek, levegő és társadalom 
mesteri ábrázolója. Humorisztikus elbeszélései
vel tűnt fel. Elbeszélései: A steppe, Unalmas 
történet, A párbaj. Drámái: Vanja bácsi, A 
sirály, A három nővér. 

Csehszlovákia, az Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlásából keletkezett leggazdagabb állam 
141.000 km2, 13,611,000 1. Alakja, tagoltsága, 

határai kedvezőtlenek. Hosszúsága akkura, 
mint Franciaországé (1000 km.), Iegnagyjbb 
szélessége, mint Svájcé (250 km.), mig K-i 

nyúlványa nem széle
sebb, mint egy közepes 
magyar vármegye (50— 
100 km.). Határának 
csak egy részét jelölik 
többnyire középmagas 
hegységek Német- és 
részben Lengyelország 
felé; a lengyel határon 
emelkedő Tátrában van 
Cs. legmagasabb csucsa: 
a Gerlachfalvi csúcs, 
2663 méter magas. 
Ny-i felének vizeit az 
Elbe viszi az Északi·, 

K-i feléit a Duna a Fekete-tengerbe. Tengeré 
nincs, de az 1919-i versaillesi szerződés 
Hamburg és Stettin kikötőiben külön jogokat 
biztosított neki. A népesség összetétele: 440/0 
a cseh; 27 német, 15 szlovák, 6 magyar, 
3 ruthén, 3 zsidó, 1 lengyel, 1 egyéb. Cs. 
helyzete gazdasági szempontból kedvező. Ter
mékeny földjeit a szorgalmas és müveit la
kosság belterjesen használja ki. Kenyérmag
vakban ugyan behozatalra szorul, de cukor-
répatermelésben a nagy államok közül is csak 
Nemetország múlja felül. Burgonya-, árpa-, 
komló- és lentermelése is jelentékeny. Fő-
gabonája a rozs. Cs. a monarchia szénkész
letének és gyáriparának 80—900/0-át örökölte. 
Széngazdagságát Európában csak Német-, An
gol- és Lengyelországé múlja felül. Cukor-, 
sör-, vászon-, posztó- és vasipara uralkodik 
DK-Európában, sőt cukrot nagy mennyiségben 
visz ki a Ny-i államokba, sört és vásznat 
Németországba. Ut- és vasúthálózata igen fej
lett. Az Elbe és a Duna jó vizi utak, de. 
csatorna nem köti össze. Fővárosa Prága. 
Története. Cs. 1918. okt. 28.-át tekinti alapí
tási napjának: ekkor hirdették ki a független 
köztársaság alapítását és a Habsburg-dinasztia 
detronizációját. 1918. nov. 14. ült össze a 
Cs.-i nemzetgyül. a cseh és szlovák pártok 
kiküldötteiből és köztársasági elnöknek Masa-
rykot, miniszterelnöknek Kramarzot választották 
meg. 1920. voltak a képviselőházi és szenátusi 
választások. 1920. Czerny hivatalnokkormánya, 
1922. Benes, 1923. Svehla kormánya vezette 
az ügyeket. Ennek bukása után Czerny alakí
tott hivatalnok-minisztériumot. Az 1926. válasz
tásokon a kormánypárti koalíció néhány főnyi 
többséggel került vissza és Udrzal alakított 
polgári koalíciós kormányt. Ez megbukott és 
az 1929 nov.-i választás után ugyancsak 
Udrzal vezetésével polgári-szocialista koalíció 
alakult. Cs. belső politikája mindenkor a pénz
ügyi és a nemzetiségi jproblémák megoldása 
körül forgott. A képviselőháznak 300, a szená
tusnak 150 tagja van, akiket az ált., egyenlő, 
községenkénti titkos vál. jog alapján választanak. 
Cs. külpolitikáját megalakulása óta máig mint 
külügymin. Benes irányítja, az 6 alkotása a kis
antant. 
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Csejte, község Nyitra vm.-ben, 2600 1., 
Trianon óta Csehszlovákiáé. Itt volt Báthory 
Erzsébet várkastélya, melynek romjai ma is 
állnak. 

Csejte várának romjai 

Gseka (Cserezvicsajnaja Kommisszija rövidí
tése), a. m. kivételes bizottság, amelyet a 
népbiztosok fanácsa az ellenforradalom lekűz-
déséio alakított. 1922. febr. hivatalosan meg
szüntették, de más néven: G. P. U. (Goszu-
darsztviennoje Politicsesztvoje Upravlenie a. rn. 
állami politikai hivatal) tovább működik. 

Cséke kisk,, Zemplén vm., bodrogközi j . , 
252 1., up. és ut. Ricse. 

Csekey István, * 1889, jogtudós, a dorpati 
egyetemen a közigazg. jog tanára, bp.-i egyet, 
m. tanár, önálló müveiben különösen a választó
jogi bíráskodással, a pragmatica sanctioval, a 
trónöröklés kérdésévél fogl. 

Csekk (ang. check, fr. cheque), olyan látra 
szóló utalvány, amelyet a számlatulajdonos 
valamely pénzintézetnél fennálló követelésére 
állit ki. A pénzintézet, ha a követelés tényleg 
fennáll, a csekket honorálja, vagyis a rendel
vényesnek kiiizeti. 

Csekő Gábor, * 1844, nagyprépost, felső
házi tag. 

Csekonics Endre gróf * 1846, felsőházi tag. 
Csékut kisk., Veszprém vm., devecseri j . , 

588 L, up. Padrag, ut. Ajka. 
Cseledoboka kisk., Baranya vm., mohácsi ]., 

225 1., up. Somberek, ut. Mohács. 
Cselédpénztár, 1. Gazdasági munkás- és cse

lédpénztár. 
Cselédügy. Magyarországon a házi Cs.-et az 

1876. évi XIII. t.-c. szabályozza. 
Cselló, az olasz violoncello rövidítése. Négy-

húros vonóshangszer, C, G, d, a-ra hangolva, 
a vonósok között a baritonhangot képviseli. 
Egy oktávval mélyebb a brácsánál. Magyar 
neve gordonka, cigányzenekarban kisbőgő. 

Csemegí Károly (1826—1899), büntetőjogász, 
a szabadságharcban mint őrnagy vett részt, 
ennek leverése után ügyvéd volt, 1867-ben az 
igazságügyminisztériumba került, ahol csakha
mar államtitkárrá lépett elő. Szerzője volt a 
magyar büntetőtörvénykönyveknek, valamint az 
1882. évi Bp.-javaslatnak. A Kúria tanácselnöke 
volt 1893-ig. Mint kriminalista az egész euró
pai irodalom ismeretével, mint közjogász a 
jogállam megvalósításáért folytatott küzdelmé
vel tűnt ki. 
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Csempe, padló- , vagy falburkolásra szolgáló 
fajánsz-lap. 

Csempészet, a közhatóságok által felállított 
korlátok és tilalmak kijátszásával történő és 
ezért üldözött áruforgalom. Különösen ott fej
lődik ki, ahol az árubehozatalt magas vámok
kal nehezítik vagy tilalmazzák (pl. Napoleon 
szárazföldi zárlata idejében), ha ezenkívül a 
belföldi termelés a belföldi szükségletet nem 
fedi. 

Csempeszkopács, kisk., Vas vm., szombat
helyi j . , 309 1., vasút, távíró, posta. 

Csemulpo, kikötőváros Koreában, 32.000 1. 
Tengeri ütközet 1904., a japán flotta győ
zött az oroszok ellen. 

Csendélet, a festmény egyik faja, amely 
élettelen tárgyakat, gyümölcsöt, üvegnemüt, 
régiségeket, megölt vadat stb. ábrázol. 

Csendes-óceán v. Nagy-óceán, a Föld leg
nagyobb óceánja. 180 millió km2, akkora, mint 
a többi összes tengerek együttvéve, jóval na
gyobb, mint az összes szárazföldek; az egész 
Föld felszínének több mint 1/3-át borítja. Mély
sége is a legnagyobb. Legmélyebb pontja 
9790, Jcözepes mélysége 4000 m. Arapálya ki
sebb, mint az Atlanti-óceáné. Forgalma is-
kisebb, bár Ê-ί részén sem veszélyeztetik a jég
hegyek, szigetekben való páratlan gazdagsága 
pedtg megkönnyíti a hajózást. Állat- és növény
világa gazdag. A Cs. jelentősége K-Azsia 
művelődésével és Amerika Ny-i partjainak be-
népesedésével rohamosan növekszik. 

Csendes társ, amikor valaki egy vállalatban 
vagyoni hozzájárulással vesz részt, de kifelé 
nem szerepel társként. 

Csendőrség, a közrend és biztonság fenntar
tására az i88i:III. t.-c.-kel újjászervezett 
katonai testület, amely szervezeti és fegyelmi 
ügyekben a honvédelmi, szolgálatában a bel
ügyminiszternek van alárendelve. A Cs. ha
tásköre a törvényhatósági városok területére 
nem terjed ki. Létszáma a trianoni szerződés 
szerint nem haladhatja meg az 1913. évi 
létszámot. 

Csenger, nagyk., Szatmár vm., csenged j . , 
3600 1., vasút, táviró> telefon, posta. 

Csengeri János, * 1856. a szegcdi egyetemen 
a klasszika-filológia nyűg. ny. r. tanára, költó 
és fordító. Könyvei: Görög földön. Homerosi 
világ. A római írod. története stb. Számos 
műfordítása jelent meg. 

Csengersima kisk., Szatmár vm., csengeri 
j . , 521 I., posta, ut. Csenger. 

Csengerujíalu kisk., Szatmár vm., csengeri 
j . , 1080 1., posta, ut. Csenger. 

Csengery Antal (1822—1880), húszéves ko
rában a Pesti Hírlap szerk., 1848. belügym. 
tanácsos, 1861—79. képv. A Budapesti Szemle 
szerk., publicista, történetíró, Deákkal és 
Andrássyval a kiegyezési törv. szerkesztője, 
korának hires szónoka. 

Csengey Gusztáv (1842—1925), költő ' és 
prózaíró. A fogoly lengyel c. költ.-e a leg
népszerűbb magyar versek közé tartozott. 
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Csenged nagyk., Pest vm., kiskőrösi j . , 
2 J ' 3 1., vasút, távíró, posta. 

Csénye kisk., Vas ni., sárvári j . , 1328 1., 
up. és iit. Sárvár. 

Csenyéte kisk., Abauj-Torna vm., encsi j . , 
570 1., up. és ut. Fclsőgagy. 

Csép kisk., Komárom vm., gesztesi j . , 640 
I., posta, ut. Nagyigmánd. 

Csépa nagyk., Jász-Nagykun-Szolnok vm., 
tiszai alsó j . , 3400 1., telefon, posta. 

Csépai Károly, a belsőszekréciós- és anyag
cserebetegségek ' bp.-i egyet. m. tanára. 

Csepel, 1. a Dunának egyik legnagyobb szi
gete közvetlen liudapest alatt. Területe 257 
km2, hossza 48, szélessége 3—9 km. Talaja 
nagyrészt áradmányi föld, helyenkint homok
buckákkal borítva; termékeny, ele sokat szen
ved a Duna árvizeitől. Szántóföldeken kivül 
erdők és nádasok vannak rajta. 10 községe 
közül a legnagyobb Csepel és Ráckeve. A fő
várossal villamos h, é. vasút köti össze. —2. 
Cs. nagyközség a Cs. sziget É-i részén, 
Pest vm. 14.000 1. (1920). Weisz Manfréd 
hatalmas gyártelepén töltényeket, konzerveket, 
vasedényeket és szöveteket készítenek. Határá
ban épült a Budapesthez tartozó hatalmas 
kikötő, amely hivatva lesz Budapestet a dunai 
hajózás középpontjává tenni. 

Cséplőgép, a gabonaszemeknek a kalászból 
való kiverésérc szolgáló gép. Feltalálói a 
skót Meikle és az amerikai Turner. A Cs. 
modern "tartozékai az alapos tisztításra, a 
szemek különválasztására szolgáló rosta, mag-

emelő, toklászoló szerkezet, a tisztító légára
mot szolgáltató ventilátor-kerék, zsákoló stb. 
Λζ egész Cs. működtetésére és szállítására 
lokomobilgőzgép vagy ujabban egyszerű al
vázra szerelt kis benzinmotor szolgál. 

Cseppkő. A mészkőhegységekre lehulló, szén
savat tartalmazó esőviz a kőzet repedéseiben 
tovább szivárogva, feloldja a mészkövet. Ha 
most a csepp a hegyben lévő barlang tetején 
megjelenik, a szénsav'eltávozik a vizből, ennél
fogva a benne oldott mészkő is kiválik és 
sok-sok ezer csepp lerakott anyagából lefelé 
lógó kúpalakú cseppkő lesz (sztaíaktit). Ha 
a cseppek előbb a földre hullanak s ott megy 
végbe ez a lerakódás, akkor a cseppkő 
alulról fölfelé mered (sztalagmit). Híres csepp
kőbarlangok Aggtelek és Adelsberg (Postumia) 
mellett. 

Csepreg nagyk., Sopron vm., csepregi j . , 
4128 L, vasút, távíró, telefon, posta. 

Csepreghy Ferenc (1842—1880), szinmüiró, 
asztalos volt, 1875-ben a Népszínház titkára 
lett. Legkitűnőbb darabjai a Sárga csikó, 
Λ piros bugyelláris. Munkáit Rákosi Jenő gyűj
tötte össze 5 kötetben. 

Csepűrágó, a cirkuszi artisták és a színészek 
tréfás neve. 

Cser, cserkéreg, olyan fáknak a héja, ame
lyeket a nyers bőr cserzésére használnak, 
Megakadályozzák az állati bőr rothadását, 
kelmefestésnél pedig a szálak festékvételét fo
kozzák. Legfontosabb cserzőnövénvek: luc-

1. A legkezdetlegesebb cséplőeszköz : a cséphadaró. 2. Lóval hajtott járgány. 3. Modern, 
rendszerint gőzlokomobillal v. járgánnyal hajtott cséplőgép 
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fenyő, nyírfák, tölgyek és a tölgyeken kelet
kezett gubacsok. 

Cser Károly, * 1880, magyar expresszionista 
szobrász. 

Csér kisk., Sopron vm., csepregi ]'., 218 I,, 
up. és ut. Répccszemere. 

Cserba Elemér, * 1876., Rákospalota po'gár-
inestere. 

Cserdi kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 
368 1., vasút, up. Helcsfa, ut. Bükkösd. 

Csere, a kölcsönös, egyenértékül történt szol
gáltatás: szorosabb jogi értelemben Cs.-szer-
ződés oly szerződés, amelyben a felek meg
határozott vagyonrészeknek (dolog v. jog) 
egymásra való kölcsönös átruházása iránt meg
egyeznek. 

Cserebogár, gyakori, kártékony bogár. Ál
cája két évig a föld alatt él s ott a növé-
nyek gyökereit pusztítja. Teljesen kifejlődve 
a föJd felszínére jöa s a leveleket rágja. 

Csereborr.lás, a kémiai változások leggyako
ribb esete, amikor két vegyület ugy hat egy
másra, hogy bizonyos alkotó elemek vagy 
gyökök kicserélődnek és két uj vegyület 
keletkezik. 

Cserei Mihály (1668-1756), erdélyi történet
író, akinek 1661-- )7i2-re terjedő müve nem 
részrehajlatJan ugyan, de igen elevenen irt 
és adatokban igen gazdag. 

Cseremiszek, kb. 375.000 főnyi finn nép, a 
Közép-Volga mentén, 1921 óta kulturális ön
állósággal. 

Cserénfa kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 
475 1., up. és ut. Szentbalázs. 

Cserép József, * 1858, bp-i egyet. c. ny. rk. 
lanár, klasszika-fi'ológus. Tankönyveket irt. 
Fogl. a magyarok őstörténetével. 

'Cserépfalu nagyk., Borsod vm., mezőkövesdi 
j . , 2o5i 1. posta, ut. Bogács. 

Cserépváralja kisk., Borsod vm., mezőkö
vesdi ]., 824 1., uj). és ut. Tard. 

Cserépy Arzén, * 1881. Németországban 
dolgozó magyar filmrendező. Ismert filmjei : 
Trón és szerelem, Fredericus Rex, Heidclbcrgi 
diákélet. 

Csérer Gyula, * 1871, kertész és szakíró. 
Müvei: Szobanövények ápolása, Konybakerté-
szet stb. 

Cserfa, a tölgyfa rokona. Levele hasoga
tott, alul finom szőrözettél. Termése makk, 
mely csak a második évben érik meg. Fája 
kitűnő tüzelőanyag, kérgében sok a csersav. 

Csergő 1. Hugó, * 1877., író, hírlapíró. 
-Színdarabjai: A lovag ur, Félszerelem, Az 
első hajnal; regénye: A mi szivünk asszonya. 
— 2. Káro'y, * 1879, Csongrád vm. alispánja. 
Főműve: Közigazgatási fórumok. 

Cserhalmi Jenő, * 1877, szobrász, a székes
fővárosi műemlékek felügyelője. 

Cserhalom, falu Szolnok-Doboka vm.-ben, 
ahol 1070. Szt. László a kunokat legyőzte. 
Erről szól Vörösmarty Cs. c. eposza. 

Cserhát, alacsony hegység Nógrád és Pest 
vm. határvidékén, az ípoiy völgyétői Buda
pest érintésével Ceglédig húzódik. Fiatalkorú 
üledékes kőzetekből, vulkáni lávából és tufá

ból áll. Legmagasabb csúcsa a Vác felet 
emelkedő Nagyszál (652 m.). 

Cserháthaláp kisk., Nógrád vm.. balassagyar
mati j . , 512 ]., up. és ut. Magyar.iándor. *" 

Cserhátsurány kisk., Nógrád vm., balassagyar. 
mati ]., 1047 1., posta, telefon. 

Cserhátszentiván kisk., Nógrád vm., sziráki 
j . , 591 ]., posta, ut. Ecseg. 

Cserkeszek, az árja csa'ádhoz tartozó kauká
zusi népcsoport egyik nyugati népe, amely 
mintegy 150.000 főrj tehető eredeti hazájában, 
de sokkal többen vándoroltak ac orosz hódítás 
elől Törökországba. Ma a Cs. két külön 
autonóm köztársaságba 1 vannak szervezve Szov
jetoroszországban. 

Cserkészet (Boy-scouts), W. E. Smith által 
Angliában aVntott szervezet az ifjúság talá
lékonyságának, megfigyelőképességének és ön-
fegyelmezésének fcjlesztéso'r:-. Nagy lendületet 
vett, mióta Baden-Powell (1. ο.) 1908. a mozga
lom szervezői közé lépett Scouting for boys 
c. könyvével. Ma a legtöbb államban vannak 
cserkész-szervezetek, rendszerint az iskolák kere
tében s rendszeres kiképzéssel, kirándulásokkal, 
táborozással, segítőszolgálatra való beosztás
sal igyekeznek hatni az egészséges test- és 
jollcmnevelés irányában. Tagjai lehetnek 12—18 
éves fiuk, de ujabban leányoknak is vaunak 
hasonló szervezetei. 

Cserkút kisk., Baranya vm., pécsi j . , 382 1., 
up. Kővágószőllős, ut. FellérJ. 

Csermák Antal (1771—1822), hegedűművész 
és zeneszerző. Csehországban s/.ülctett, de fiata
lon Magyarországba került, s zenekedvelő fő
úr! udvarokban élt. Munkáina'; legnagyobb ré
sze csak kéziratbai maradt fenn. 

Cserna 1. Andor,, * 1885. hírlapíró, művészeti 
kritikus. —· 2. Károly, * 1867, festőművész, 
illusztrátor. 

Csernátony Lajos (1823—1901), a szabadság
harc a'a't Kossuth titkára, mint emigráns 
garibaldista 1867. amnesztiával hazatért és mint 
publ. és képv. Tisza Kalmár hive. 

Csernec kisk., Zala vm., letenyei j . . 402 1., 
up. Felsőszemenye, vit. Letenye. 

Csernely kisk., Borsod vm., ózdi j . , 1274 1., 
telefon, posta, távíró. 

Csernisevszkij, Nikolaj (1828—89), orosz író. 
Szocialista irányú publicisztikai tevékenysége 
miatt 1864. Szibériába száműzték. Főműve: 
Mit tegyünk? c. regénye. 

Csernoch János (1852—1927), ka', teológiai 
tanár, 1901—06. néppárti képviselő. 1908. Csa
nádi püspök, 1911. Kalocsán érsek, 1912-től 
esztergomi hercegprímás, 1914. kardinális. A 
bp.-i egyetem díszdoktori, a Szt. István Tár
sulat elnöke. 

Csernovic, Bukovina fővárosa a Prut folyt'» 
mellett, 92.000 1., 1919-ig· német egyetemmel. 
1919 óta Cer.iauti néven Romániáé. 

Csernovïcs (Csarnojevks), Arzén, (1633—s~a'r, 
ipekí szerb patríarcha, az ő vezetésével mene
kült Magyarországba 35.000 szerb család. 

Cserszegtomaj kisk., Zala vm., keszthelyi 
\,, 2067 1., up. é.s ut, Keszthely. 
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CSERTALAKOS CSIKY 

Csertalafcos kisk., Zala vm., novai ]., i8o J. 
up. és ut. Gutorfölde. 

Csertő kisk., Somogy vm., szigetvári ) . , 644 
1., vasút, up. Szigetvár, ut. Mozsgó-Szulimán. 

Cservenka Miklós (1872—1920), vezetőtagja 
volt a magyarországi munkásmozgalomnak, a 
vasúti munkásság szervezőié. 1920. az ellenfor
radalmi erőszakosságok idején eltűnt. 

Cservonec, Szovjetoroszország aranyfedezetü 
pénze 1923 óta. 1 Cs. = tiz aranyrubel, kb. 
29.60 pengő. 

Cserzöanyagok, mindazok a vízben oldható, 
összehúzó hatású anyagok, amelyek enyyoldat-
ban csapadékot adnak, a vassók oldatait pe
dig sötétre festik. Három csoportra oszlanak: 
1. bőrön fehéres lerakódást nem okozó pyro-
catechinszármazékok, 2. fehéres lerakódást okozó 
pyrogallol-származékok, 3. amelyekben mindkét 
származék szerepel és fehér lerakódást ered
ményez. A Cs. célja, hogy az áL'ati bőrnek 
holt állapotban is biztosítsák az eleven bőr 
jó tulajdonságait. 

Cserzy Mihály (1865—1925), borbélymester 
és iró. Elbeszélései tárgyát főleg a szegedi 
népéletből veszi eleven, magyaros stílussal. Mü
vei: Kint a pusztán, Falusi történetek, Játszik 
a délibáb stb. (elbeszélések). Vasárnap dél
után, Az öreg Szeged (regények), Ugarimádás 
(népszínmű). Álneve: Homok. 

Csesznek kisk., Veszprém vm., zirci j . , 881 
1., vasút, up. Magyarszentkirály, ut. Veszprém-
varsány. 

Csesztreg kisk., Zala vm., alsólendvai j . , 
3264 1., posta, ut. Za'abaksa. 

Csesztve kisk., Nógrád vm., balassagyarmati 
j . , 774 1., up. Balassagyarmat, ut. Mohóra. 

Csetény nagyk., Veszprém vm., zirci j . , 1171 
1., posta, ut. Zirc. 

Csetényi József, * 18,76, a Pesti Hirlap közg. 
szerkesztője, több közgazd. munkát irt. 

Csêv nagyk., Esztergom vm., esztergomi j . , 
1791 1., vasút, távíró, posta. 

Cséve, 1. az állati tollnak alsó része, ame
lyen oldalsugarak nincsenek. — 2. Fonalak fel-
gombolyitására szolgáló hüvely. 

Csezmicei János, 1. Janus Pannonius. 
Csibor, nagy vizibogár, álcái a halivadékoi 

pusztítják. 
Csibrák kisk., Tolna vm., dombóvári j . , 934 ]. 

up. Kurd. 
Csicserin, Georgij Vasziljevics, * 1875, orosz 

szovjet diplomata, a csii időkben külügymin. 
hivatalnok, 1907 ó'a emigráns, 1918. külügyi 
népbiztos, ő hozta létre a németekkel 1922 
ápr. 16. a rapallói egyezményt. Több memoár-
szerű müve jelent meg idegen nyelvÉKen is. 

Csicsóka, a napraforgóval rokon növény. 
Gumója jó takarmány. 

Csiga, 1. terhek emelésére szolgáló kötél-
v. lánckorong. Ha tengelyének tartójánál fogva 
van felfüggesztve v. megerősítve, akkor álló Cs., 
ha pedig a kötél v. lánc egyik ágánál fogva, 
akkor mozgó C K , mert a szabad kötél hú
zásakor a Cs. is elmozog. A mozgó Cs., 
különösen álló és mozgó Cs.-k kombinációja 
(Ce.-sor) a teher tört részének megfelelő kjs 

erővel való emelést tesz lehetővé, de az 
erő által megtett ut ugyanannyiszor nagyobb, 
mint a teheré. — 2. A belső hallószerv 
egy része. 

Csigák, a puhatestű állatok egyik osztálya. 
Testük fejre, törzsre, talpra és köpenyre osz
lik. A talp a helyváltoztatást végző lebenyes 
izomtömeg. A köpenyben szénsavas meszet ki
választó mirigyek vannak, melyek a szilárd 
héjat készítik, bár vannak héjnélküli (csupasz) 
csigák is. Különféle fajaik szárazföldön, édes
vízben és tengerben élnek. Növényekkel táp
lálkoznak. 

Csiga és háza (átmetszetben) 

Csigalépcső, körben haladó lépcső. 
Csigasor, λ Csiga. 
Csigolyák, gerinces állatoknál a gerincoszlo

pot alkotó csont- vagy porcdarabok. A csigo
lyákból kiinduló iv fogja körül a gerinccsa
tornát s az ebben elhelyezett gerincvelőt. Az 
embernek 33 csigolyája van. 

Csigolyaszu, gümőkóros gyulladás a csigolyák 
testében, a csigolya a test súlya alatt össze
lapul, a gerincoszlop meggörbül és a háton 
az u. n. pup keletkezik. Az elpusztult csi
golya helyén a szomszédos csigolyák össze
csontosodnak, a folyamat megáll. Gyógyítása a 
gerinc nyugalombahelyezésével történik, u. n. 
gipszágyban, amelyben a beteg addig fekszik, 
inig a megtámadott csigolyatest újra meg nem 
csontosodik. 

Csigorin, Michail (1850—1908), orosz sakk
mester. 

Csik József ,* 189t, újpesti róm. kat. hit
oktató, országgy. képv. 

Csíki Ernő, * 1875, Nemz. Muz. állattári 
igazgató, a M. Rovartani Társaság elnöke. 
Főműve : Coloeopterorum catalogue. 

Cslklobánya, nagyk., Krassó-Szörény vm.-ben, 
1997 1., réz- és vashámorral. Trianon óta 
Oravita Montana néven Romániáé. 

Csikőstöttős kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
1622 1., vasút, up. Kaposszekcső, ut. Mágócs. 

Csíkszereda, város Csik vm., 3368 1. Már 
1558. város volt, régi vára a 17. sz.-ból va'ó. 
Trianon óta Mercurea Ciuc néven Romániáé. 

Csikvánd nagyk., Győr vm., sokoróaljai j . , 
1001 1., telefon, posta, távíró. 

Csik vm., 5054 km2, 146.000 1. Trianon 
óta Romániáé. 

Csiky 1. Gergely (1842—1891), drámaíró és 
műfordító. Első darabjait (fóslat, Janus, A 
mágus stb.), romantikus felfogással irja, ké
sőbb realistává lesz. Első nagyhatású drá
mája a Proletárok. Nevesebbek még: Cifra 
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CSILLAG CSING-TU-FU 

nyomorúság, A nagymama, Királyfogás (ope
rett Konti József zenéjével). — 2. János (,1873 
—1917), zeneszerző és történész, a régi ma
gyar zene kutatója. 

Csillag t. Béla, * 1901, műgyűjtő; váti kastélyá
ban rendkívül gazdag zenetörténeti és pest-
budai gyűjtemény. — 2. István, * 1881, érem-
rnüvész. —' 3. Teréz (1863—1925), a Nemzeti 
Színház örökös tagja. Molière, S'ardou, Csíky 
darabjaiban voltak nagyobb sikerei. 1901 óta a 
Szinm. Akad. tanára volt. 

Csillagászat, a természettudományok legré
gibb ága, müvelésének nyomait minden régi 
kulturnépnél megtaláljuk. A régi Cs. célja 
volt a csillagjóslás (asztrológia), a moderné 
az égi testek mozgásainak és összes fiíikai 
tulajdonságainak kutatása, hogy segítségével 
megismerjük a világegyetem szerkezetét. 

Csillagászati jegyek, a csillagászat által al
kalmazott, többnyire még az ókorból ránk ma
radt írásjelek a legismertebb égitestek vagy 
csillagképek rövid megjelölésére. 

Csillagászati műszerek, az égitestek meg
figyelésére ét; kutatására szolgáló optikai esz
közök. Legfontosabbak: a meridiáncsé, mely 
pontosan az illető hely délkörére var» beál
lítva s csak ennek síkjában forgatható; az 
ekvatoriáí, amely kupolás csarnokban elhelyezve, 
az ég bármely pontjára irányitható az erre Szer
kesztett gépezettel; az ekvatoriált ujabban a 
tüköriávcső helyettesíti; a passage-cso a pon
tos időmeghatározásra szolgál; a fotométerrel 
a csillagok fényerősségét merik. Minden csillag
vizsgálóban fontos szerepük van a távcsövekre 
alkalmazható fényképező készülékeknek, ame
lyekkei az égitestek vegyi összetételét vizs
gálják. Ezekhez járul még igen sok apró 
műszer. 

Csillaghullás, az a jelenség, mikor a világ
űrben kóborló kisebb-nagyobb égitesttőrniele-
kek (meteorok) a Föld légkörébe jutva, a 
súrlódástól izzásba jönnek s azt a benyo
mást keltik, mintha a Földre hul.'anának (oly
kor ez meg is történik). A Cs. lehet sporadi
kus, amilyen minden derült éjszakán látható, 
vagy szabályszerűen visszatérő, amilyenek az 
augusztusi és novemberi Cs.-ok. 

Csillagimádás.- Asszíriában, Babilonban, Egyip
tomban, az araboknál és más vallásokban a 
csillagokat égi istenségekkel azonosították, azo
kat, vagy isteneiket vallásos tiszteletben része
sítették. Legelterjedtebb volt a napkultusz. 

Csillagjóslás, 1. Asztrológia. 
Csillagkeresztes hölgy rend, 1668. alapította 

III. Ferdinánd özvegye, Eleonóra, ősnemes 
hölgyek részére, akik a hitélet és jótékonyság 
terén kitűnnek. 

Csillagvizsgáló, olyan intézet,, mely az égi
testek minden irányú megfigyelésére és kutatá
sára van berendezve. A modern Cs.-kat lehetőleg 
tiszta levegőjű helyen és magaslatokon igyekeznek 
felállítani, hogy a légkör zavarai és vastag
sága minél kevésbé bénítsák a C*. munkáját. 
Magyarországon az ógyallai Cs. műszereinek 
egy részét sikerült a fővárosba menteni $ 

7» 

ezek számára a Svábhegyen építettek meg
felelő hajlékot. 

Csillám, levelesen jól hasadó, üvegfényü, át
tetsző vagy átlátszó ásvány. Vegyi összetétele 
kálium- és aluminiumszilikát. A kálium-csillám 
neve muszkovit; mivel átlátszó és tűzálló, 
kályhaablakokat és lámpahengereket készíte
nek belőle. 

Csillámpala, sok csillámot tartalmazó ősi 
kristályos kőzet; valószínűleg a Föld legelső 
kéreg-szilárdulásánál jelent meg. Néha egész 
hegységeket alkot. 

Csillapítatlan rezgés, a tovahaladás közben 
energiaveszteséget nem szenvedő rezgés. 

Csillár, több izzólámpából álló világító test. 
Csille, főleg bányákban anyagszállításra szol

gáló, billentéssel kiüríthető, keskeny vágányon 
járó, teknőalaku kisebb kocsi. 

Csilléry 1. András, * 1883, fogorvos, 1919. 
a Friednch-kormányban népegészségügyi és nép
jóléti miniszter. — 2. Béla, * 1879, min. ta
nácsos, pénzügyigazgató. 

Csimborasszo, kialudt vulkán az Andokban, 
Ecuador állam területén, 6310 m magas. 

Csimpánz, Ny-Afrika egyenlítői Őserdeíben élő 
emberszabású majom. 1.3—1.7 m magas
ságra nő meg, nagy gömbölyű feje van, orra 
lapos, mellső végtagjai álló helyzetben is 
majdnem földig érnek. Párosan vagy csalá-

Csimpánz csontváza 

dókban él az őserdőkben, fia'.nak fákon épit 
fészket. Gyümölcsökkel és gyökerekkel táplál
kozik, de apró állatokat is elfogyaszt. Szellemi 
képességei igen jelentősek, nagyon tanulékony, 
főleg fiatal korában. 

Cslng-Kiang, kikötőváros Kínában, a Jangce-
kiang torkolatánál, 102.000 1. Élénk kereske
delem. 

Csingtau, Kiao-csou volt német bérelt terü
let fővárosa E-Kinában, a Sárga-tenger part
ján, 44.000 1. 1914. a japánok éifog'AÍták. 

Csíng-tu-fu, Sze-csuan tartomány fővárosa Kí
nában, 400.000 h Hires selyemipara. 
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CSINOZAS CSOMA 

Cslnozás, ipari készítmények utolsó művelete, 
simítás, festés stb. 

Csinvat (grádli), három- v. négyfonala; süni 
lenszövet. · 

Csiperkegomba (champignon), β galócafélék 
közé tartozó, egész Európában elterjedt ka-

Csiperkegomba 

laposgomba, egyike a legjobb ehető gombák
nak. 1'incékben trágyaágyakon tenyésztik. 

Csipke. Fajtái: ha összetartó egészet al
kot, valóságos Cs. a tticvc, ha tüllalapon van, 
akkor applikált Cs. Készülhet kézi- vagy gép-
eljárássai. A kézimunka lebet \arrott Cs. szá
lak kihuzogatásával (azsurozás), horgolt Cs., 
amelyeknél a mintás részek külön készülnek, 
fonatos vagy vert Cs. éi végül hímzett Cs., 
amelyeknél az a'apot vagy megtartják, vagy 
eltávolítják. Λ gyári Cs. vagy a vetélőkkel 
dolgozó bobbinet-gépen, vagy a kéziverést 
utánzó zsinórverőgépen készül. 

Csipkerek kisk., Vas vm., vasvári j . , 1140 1., 
up. Csehimindszent, ut. Baltavár. 

Csipö, gerinces állatoknál a csipőtányér szé
létől a combig terjedő rész. Cs.-izület a comb
csont és medcncc.'sont izesülése. 

Csira, 1. minden élőlény a fejlődés kezde
tén. Eredetileg csak. a fejlődésnek indult növé
nyi magra alkalmazták ezt a szót (csírázni). — 2. 
Ujabban Cs.-nak nevezek a baktériumokat s 
főleg ezek spóráit, pl. csíramentessé tenni = 
sterilizálni. 

Csiráztatás, a növényi magvak mesterséges 
fejlődésnek indítása, aminek legegyszerűbb módja 
a nedvesen tartás va^y áztaiás. Λ Cs.-t nagy
ban űzik pl. a sörgyártásnál, ahol árpa-
szemeket cslräztatnak, hogy a csirában meg
jelenő diasztázéhoz jussanak. 

Csiszár János, * 1883, szobrász; plakettek, 
emlékérmek. 

Csiía, orosz város a Távol-Kelet Szov.-közt.-
ban, Szibériában, 79.020 l. Környékén érc
bányák. 

Csitár kisk., Nógrád vm., balassagyarmati 
j , , 861 \., up. Hugyag, ut. Öj-halora, 

Csíz kisk. és fürdőhely Gömör vm.-ben, 
703 1. Jódtartalmú ásványvíz. Triaion óta Ciz 
néven Csehszlovákiáé. 

Csízió, 1. a naptár régi magyar neve és az 
újév latiu nevével: Circumcisio Christi (Kr. kö
rülmetélése) függ össze.—2. Almoskönyv neve 
régente, amely a ka'endárium Cs. nevitől ered. 

Csizmadia 1, András, * 1872, kisgazda, or-
szággy. ké,v. - 2. Sándor (1871-1929). szo
cialista költő. 1918. a Károlyi-kormányban föld-
mivjlésügyi államtitkár, 1919. a kommün alatt 
népbiztos, de lemondott és a diktatúra bu
kása után kilépett a sz. -dem. -pártból. Mi 'v i : 
Küzdelem, Fogházi kyjlck stb. (versek), Ká
naánban (regény). 

Csizmások, a' kisgazdáké) viselők tréfás gyűj
tőneve. 

Csobád kisk., Abauj-Toraa v.u., szikszói j . , 
728 1., vasút. ut. Halmaj, posta. 

Csobaj kisk., Szabolcs vm., dadái alsó ]., 
l057 k, posta, telefon. 

Csobánc, valkanikus bazalt-takaróval borított 
376 m magas hagy a Balaton vidékén Zala 
vármegyében. Tetején a rátóti Gyulaffyak vára 
i.-melkedett a 15. és 16. sz. (Kisfaludy Sán
dor megénekelte.) Ma romokban hever. 

Csobánka nagyk., Pest vm., pomázi j , , 1626 
I., posta, ut. Pomáz. 

Csoda, a va'lásokban oly esemény, ame
lyet az isteni mindenhatóság' hoz létre: s amely 
különben az ismert természeti törvényekkel 
ellentétben áll. 

Csodaszarvas, az a mondabeli állat, amely 
világító agancsával mutatta az utat Hunortiak 
és Magyarlak, amikor Dul fejedelem leá
nyait elrabolni mentek. 

Csók István, * 1865, festő, Képzőmüv. Fő-
isk. tanára, témáit a dunántúli nép életé
ből, tájaiból és csa'ádja környezetéből veszi. 

Csókakő nagyk., Fejér vm., móri ]'., 751 lv 
up. és ut. Mór. 

Csokoládé, mexikói eredetű élelmisze/ és él
vezeti cikk. Héjától megfosztott és megpör
költ kakaóba') lisztjét 50—6o°/o cukorral keve
rik, amelyhez azutáu az áru minősége szerint 
tejet, lisztet, keményítőt és fűszereket, vaníliát 
és fahéjat vagy gyógyszereket kevernek. 

Csokonai Vitéz Mihály (1773—1803), a ma
gyar lira fejlődésében Ba'assi után és Petőfi 
előtt a legkiválóbb lirai költő. A debreceni 
kollégiumban nevelkedett. Fejlődése és tanulmá
nyai sokoldalúak, a népies nemzeti, klasszi
kus és nyugatecrópai verselést egyaránt hasz
nálja. Korának legmodernebb szellemei közé 
tartozott. Λ Békacgérharc c. komikus cposz'ra-
vesztiát a Dorottya követte. Lirai darabjai 
közül legismertebbek a Lilla-dalok, Λ tihanyi 
ekhóhoz, Anakrconi dalok, bordalai, A magányos
sághoz, A lélek halhatatlanságáról. Teljes ki
adása 1923. 6 kötetben. 

Csokva kisk., Borsod vm., ózdi j . , 578 Î. up. 
és 111. Sáta. 

Csolnok nagyk., Esztergom vm., esztergomi 
]., 2286 1., posta, ut. Dorog. 

Csorna kisk., Somogy vm., igali ]., 597 k, 
v&sut, távíró, jwsta. 
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CSOMA CSOROSZLVA 

Csoma Sándor, 1. Körösi Cs. 
Csornád nagyk., Pest vm., váci j . , 847 1., 

vasút, posta, ut. Veresegyház. 
Csombárd kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 

4ofi> I-, up. és ut. Hetes. 
Csomó, angol tengeri mérföld, 1852 m. 
Csongrád r. t. város, Cs. vm., Cs.-i jáiá-

sában a Tisza mellett, a Hármas Körös torko
latával szemben, 25.888 1. Tisza-hid. Λ11. 
reálgimn. 

Csongrád vm., 1992 km2, 145.000 1., a 
békékéit Szeged és Hódmezővásárhely sz. kir. 
városokkal együtt, 3569 km3 és 326.000 1. 
Székhelye Szentes. Trianon óta D-i í-avka 
Jugoszláviáé. Területe most 1885 km2, 142.000 
1., Szeged és Hódmezővásárhely beszámításá
val 3310 km2, 321.000 1. 

Csonkahegyhát kisk., Za'a vm., novai j„ 
423 1., posta, ut. Zalaegerszeg. 

Csonka-Magyarország, publicisztikai éj köz
használatú megkülönböztetése Magyarország te
rületének, amelyet a trianoni béke állapított 
meg, a történelmi Magyarország területétől. 

Csonkamindszent kisk., Baranya vm., szent
lőrinci j . , 242 1., up. és ut. Szentlőrinc. 

Csont, a gerincesek szilárd támasztó szövete, 
csontenyvből és szervetlen sókból (mészsók
ból) áll: 30°/o csontenyv, 60 "/o mészsó és 
io'/o viz. 

Csonthamu (fehér spódium), keletkezik, ha 
csontokat levegőn izzita' ak, hogy a szerves 
részek elégjenek és csak a szervetlenek ira-
radjarak vissza. Főalkotóiésze kalciumfoszfát. 
Foszforkészitésre, mázakhoz, tejüveghez, porcel-
lánhoz és műtrágyához használják. 

Csontház (lat.: ossarium), középkori temetők 
kápolnája, amelyben a sirásáskor előkerült cson
tokat halmozták föl. 

Csontolaj, illanó o'aj, igen kellemetlen szagú, 
sötétszinü, ká rányszerü folyadék. Csontnak, por-
cogóknak vagy bőrnek száraz lepárlásával állít
ják elő és gyógyszerül használják állatok bőr
betegsége ellen. 

Csontos Imre, * i860, kisgazda, országgy. 
képv. 

Csontosi János (1846—1918), a Nemz. Muz. 
hivatalnoka, tanár, számos bibliográfiai cikket 
irt, kiü. a Korvinák ismertetésévet fogl. 

Csontszén (spódium), keletkezik, ha a zsír
talanított csontokat légüres térben elszenesitik 
és szemcséssé őrölik. Főként a cukorgyártás
nál használják tisztító anyagul, mert színtelenít 
és bizonyos anyago! a': abszorbeál. 

Csontszu, a csontból vagy csonthártyából ki
induló krónikus lob, gennyedéssel, melynek fo
lyamán a csont szétesik, elhal. Oka fertőzés, 
leggyakrabban tuberkulózis vagy skrofulózis 
részjelensége. 

Csöntváry Tivadar (1853—1919), festő, valódi 
nevén Kosztka Mihály. Munkái Henry Rous
seau neo-primitiv képeire emlékeztetnek. Óriási 

-méretű vásznai közül legismertebb: Mária kur'a. 
Zsidók panaszrala, Zarándoklás a cédrusfához. 

Csontváz, a gerinces állatokrak szénsavas 
és foszforsavas mészből, porcból és enyvből 
álló szi'árd váza. A csontváz központi része 

a test hosszában végighúzódó, csigolyákból álló 
gerincoszlop, amelyhez oldalt izületekkel csa
tolódnak a végtagok és ezek függesztő ké
szülékei (vállöv, medence), a mellső rés-zen 
pedig a koponya. Utóbbiban vannak még 
a fogak, melyek szintén a Cs.-hoz tartoznak. — 
Λ Cs. a fejlődés (ugy az egyéni, mint a 
törzsfejlődés) folyamán előbb porcok a'akjában 
lép föl, csak később rakódik le a megszilár
dító mészréteg. A legalsóbbrendü gerincesek
nél a váz egész életén át megmarad porcos 
állapotban (porcos halak). 

Λ neandervölgyi ős- Ausztráliai benszülött 
ember csontváza csontváza 

Csopak kisk., Za'a vm., balatonfüredi j . , 
^05 1., vasút, posta, ut, Ralatonarács. 

Csopey Dénes, * 1873, kúriai biró, az igaz-
ságügymin. bűnügyi osztályának főnöke. 

Csór nagyk., Fejér vm„ székesfehérvári j . , 
1592 1., vasút, posta, táviró, telefon. 

Csorba Géza, * 1892, szobrász, Művészetét 
erős klasszicizáló törekvés jellemzi. 

Csorba-tó (Szentiványi Cs.), a Magas Tátra 
D-i oldalának legragyobb tengerszeme 1350 m 
magasságban. Területe 20 ha., legnagyobb mély
sége 29 m. 

Csorna nagyk., Sopron vm., Cs.-i j.-ának 
székhelye, 8303 1., vasút, táviró, telefon, pos:a. 

Csornai prépostság, a hazai premontreiek 
anyakolos te ra, alapíttatott 1160., 1786. meg
szüntették, 1790 k. leégett és 1802. a rend 
visszakap a. 

Csoroszlya, t. az ekének az a késalaku része, 
amely a szánté'« as előtt van az eke geren-
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CSÖRtOS CSUÙAY 

delyéhez erősítve és amely a földet merőlege
sen szeli. — 2. A népies nyelvben: vén
asszony. 

Csortos Gyula, * 1883, jellemszinész, a Nem
zeti Színház tágja. 

Csorvás nagyk., Békés vm„ orosházi j . , 
6136 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Csőt nagyk., Veszprém vm., pápai f., 3820 f., 
posta, ut. Ugod. 

Csótány, a svábbogárral rendesen összeté
vesztett kellemetlen rovar, amely emberi laká
sokban él. 

Csőd. Az 1881. XVII. t.-c. tartalmazza a 
csődre vonatkozó törvényes rendelkezéseket, 
amelyek az esetben, ha egy adósnak több 
a hitelezője, elegendő vagyona pedig a hitele
zők kielégítésére nincs, a kielégítés szabályait 
állapítják meg. A csődnyitás joghatálya abban 
nyilvánul, hogy a csődbe került személy — 
a közadós — a csődnyitás idején, és a csőd 
tartama alatt birt, illetve perelt vagyon fe
letti rendelkezési és kezelési jogot elveszíti 
s ezt a tömeggondnok gyakorolja. A vagyon a 
csődnyitás idejekor levő hitelezők kielégítésére 
szolgál. A csődhitelezők követelései közül első
sorban elégíttetnek ki az egy évnél nem ré
gibb és a felmondási időre járó munkabérek 
és fizetések, három évnél nem régibb adók, 
gyógykezelési és tartási járandóságok. A csőd-
nyitási határozat alapján a közadós vagyona 
zár alá vétetik és leltároztatik, a követelések 
bejelentésére a bíróság határidőt tüz ki. A 
csőd befejeztével a bíróság által jóváhagyott 
terv alapján történik a hitelezők aránylagos 
kielégítése. 

Csode kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
234 1., up. és ut. Zalalövő. 

Csödönklvüli kényszeregyesség, rendeleti sza
bályozását a 4070/1915. sz. miniszteri rende
let tartalmazza. Eszerint a fizetésképtelen adós 
kérheti az eljárás megindítását egyességi aján
latának előterjesztése mellett. Az adós vagyo
nát az eljárás tartama alatt el nem idegenít
heti s ellene végrehajtás nem foganatosítható. 
Az egyességi ajánlat elfogadásához a hitelezők 
összegszerinti kétharmad részének hozzájárulása 
szükséges. 

Csögle kisk., Veszprém vm., devecseri j . , 
1342 1., posta, ut. Boba. 

Csökevény, minden olyan szerv, mely va'a-
milyen okból (többnyire nemhasználás miatt) 
visszafejlődött. Ilyen pl. a vakondnál a szem, 
a struccnál a szárny, az embernél a fülmoz
gató izom vagy a vakbél. A Cs.-ek sokszor 
fontos következtetéseket engednek meg valamely 
élőlény törzsfejlődésére. 

Csö'kmő nagyk., Bihar vm., berettyóujfalusi 
ί·> 3437 1., telefon, táviró, posta. 

Csököly kisk,, Somogy vm., nagyatádi j . , 
1605 1., telefon, posta. 

Csömend kisk., Somogy vm., marcali j . , 
412 1., up. Nikla, ut. Marcali. 

Csömödér kisk., Zala vm., novai j . , 742 1., 
vasút, posta, ut. Tátka. 

Csömör nagyk., Pest vm., gödöllői ]'., 2850 
I., vasút, telefon, táviró, posta. 
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Csönge kisk., Vas vm., celldömölki j . , π 77 
]., posta, u. t. Ostffyasszonyf». 

Csöngedy Gyula, * 1886, esperes-plébános, 
országgy. képv. 

Csön-hai, kínai város, 1. Ning-po. 
Csöposta, leveleknek és sürgönyöknek legin

kább a helyi postahivatalok közötti továb
bításra szánt csőhálózat; a hengeres tokba 
helyezett küldeményeket sűrített levegő hajtja 
tova. 

Csörgey Titusz, * 1875, ornitológue, a Ma
dártani Központ igazgatója. Sok szakmunkája 
jelent meg. 

Csörgőkígyó, Amerika meleg vidékeinek egyik 
legveszedelmesebb mérges kígyója. Farka vé
gén 15—18 üreges szaru-korong van, ezek az 
állat mozgásakor zörgő hangot adnak, innen 
a neve. 

Csörgősapka. A 14. sz. elején kezdték vi
selni az u. n. csörgősruhát, amelynek Λ Cs. 
egyik kiegészítő része volt. Kakastaréjial vagy 
szamárfülekkel díszítve, az udvari bolondok 
viselték. 

Csörnyeíöld kisk., Zala vm., letenyei j . , 970 
1., up. " Felsőszemenye, ut. Letenye. 

Csőrös emlősök, a legalsóbbrendü emlősök, 
amelyek nemcsak testük külső a'akjában, hanem 
belső szervezetükben is átmenetet képeznek a 
madarak, csuszó-mászók és emlősök között, 
így az elsőkre emlékeztet az, hogy csőrük 
van, tojást tojnak s hogy közös végbél-, 

Csőrös emlős 

ivar- és hugy-nyilásuk van (kloaka). Viszont 
testüket nem toll, hanem szőr fedi, a tojá
sokból kikelt kicsinyeket emlőkből szoptat
ják. Hazájuk kizárólag Ausztrália. Ide tartoz
nak: a csárös állat, a hangyászsün. 

Csörötnek kisk., Vas vm., szentgotthárd
muraszombati j . , 1046 1., posta, vasút, ut. 
Rátót. 

Csörsz árka (ördögárka), mesterségesen ké
szített két árok neve a Duna és Tisza közt, 
amelyek eredete bizonyta'an. 

Csősz nagyk., Fejér vm., székesfehérvári j . , 
1183 1., posta, ut. Nagyláng. 

Csővár kisk., Pest vm., váci j . , 632 1., 
up. és ut. Ácsa. 

Csúcsíves stilus, 1. Gótika. 
Csúcsterhelés, erőmüveknek (főleg áramfej

lesztőknek) a legnagyobb megterhelése. 
Csuday Jenő, * 1852, bp.-i egyet, az újkori 
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CSUKA CUKORADO 

laagy, tört. m. tanára. Főműve: A magyarok 
története, 2 kötet. 

Csuka, falánk ragadozó hal, amely az európai 
nagyobb folyókban és tavakban gyakori. Húsa 
jóizü. Megnő 1 m.-nél nagyobbra is. 

Csuka Ferenc, 1. Kanizsay Ferenc. 
Csukamájolaj, a tőkehal májából készített 

sárgás olaj, szabad olajsavakat, jódot és fosz
fort tartalmaz. Könnyen emészthető, gyógyszerül 
használják angolkórnál, görvélykórnál stb. 

Csukíás, a rekeszizom görcsös rángásai foly
tán keletkező belégzési hang. Oka gyomor-
éa bélbetegségek vagy a rekeszizom idegeinek 
izgalma. 

Csulalongkorn (uraik. 1873—1910), Sziám ki
rálya, európai kultúra bevezetője. 

Csupor József * 1872., szfőv. tanácsnok. 
Csurgó nagyk., " Somogy vm., csurgói j . , 

4717 !.. vasút, távíró, telefon, posta. Ref. reál
gimnázium internátussal. 

Csurgónagymarton kisk., Somogy vm., csurgói 
j . , 542 1., up. és -ut. Csurgó. 

Csurgósarkad, kisk., Somogy vm., csurgói j . s 
321 !., up. Alsók, ut. Csurgó. 

Csurog, nagyközség, Bács-Bodrog vm., a 
Tisza mellett, 10.000 1. Trianon óta Curug 
néven Jugoszláviáé. 

Csúszómászók, 1. Hüllők. 
Csúfak Vilmos, * 1878, a Székely Nemz. 

Muz. igazgatója, történetíró. 
Csuvasok, nomadizáló, török nyelvet beszélő, 

mohamedán vallású nép Oroszországba"» a kö
zép-Volga mentén, számuk kb. 803.000; auto
nom szovjetköztársaságban élnek. 

Csui, 1. Reuma. 
Csuzíma, japán sziget a koreai tengerszo

rosban; içoç. máj. a japán flotta győtelme 
az orosz fölött. 

CsGrdÜngölö. régi, énekkel kisért, székely 
tánc; csak férfiak járják. 

Csflry Bálint, * 1883, a kolozsvári ref. 
kollégium tanára, nyelvész. 

Cuba, az Antillák »gyöngye«, legnagyobb és 
legtermékenyebb szigetei 114.000 km2, 3 mil
lió 1. (leginkább néger és mulatt). Éghajlata 
forró és többnyire nedves. Felszíne részben 
hegyes, legnagyobb csúcsa 2560 m. Jórésze ter
mékeny síkság. Cukortermelése első a föld
kerekségén. Cukornádján kívül dohánya is vi
lághírű. Nevezetes még kakaó- és gyümölcs
termesztése. Fővárosa Habana. C-t 1492. 
fedezte fel Kolumbus és 1541. spanyol gyar
mat lett belőle. Az 1898.-1 spanyol-amerikai 
háboru után C. névleg független köztársaság 
lett az Unió protektorátusa alatt 

Cui bono (lat.) a. m. kinek jó? kinek a 
javára szolgál? 

Çuf prodeet (lat.) a. m. kinek használ? 
Cuique suum (lat.) a. m. kinek-kinek a 

magáét. 
Cirus regio, eius religio (lat.) a. m. akinek 

az országa, annak a vallása, az 1555. augsburgi 
béke alapelve, hogy t. i. a fejedelem vallása 
országa vallása is. 
_ Cukor, a szénhidrátok csoportjába tartozó 
összetett szerves vegyület, alkotóelemei szén, 

hidrogén és oxigén. A C. az állati szervezet 
fontos tápanyaga, különösen az izommunka 
fogyasztja. Indiában készült először kb. Kr. 
e. 5. században a C.-nád levéből. Gyártása 
cukornádból és cukorrépából történik. 

Répacukortermelés 
1913-14 1927-28 

Németország · · 
Oroszo szeg . . . . 
Csehszlovákia · · · 
É.-am. Egyes. Áliamok 
Franciaország. . . 
Lengyelország · · . 
Olaszország · ... . 
Belgium 
Hollandia . . . . 
Spanyolország · 
Magyarország · · · 

Vilégíermés 

24.000 
16.000 
13.000 
4600 
7.500 
2.500 
3200 
2.200 
2300 
1.800 
2.600 

α 
16 600 
12.400 
12,100 
10.900 
8.500 
6 100 
2.800 
3.400 
2.'00 
1.800 
1.800 

86.000 89.000 

Nádcukortermelés 

Cuba · . . . 
Brit India . . 
Jáva . . . . 
É-am. Egyes. Ali. 
Dél-Amerika · 
Közép-Amerika 
Afrika . . . 
Japán . . . 
Ausztrália · · 
Fülöp-szigetek · 
a többi . . . 

ezer q 
1916-17 1927—1928 

29.000 41.000 
26 000 
16.000 
20.000 

4.500 

4.400 
4.000 
4.500 

3.100 

32.000 
24000 
8.100 

16.000 
8.000 
5.400 
6.200 
5.700 
5600 

300 

Világtermés . 112.000 153.000 

Cukorfogyasztás 
Fejenként (1924-26) 

É.-am. Egyesült Államok . . . . . 45 kg 
Nagybritannia 36 
Sváic 34 „ 
Svédország · 30 
Belgium 30 „ 
Ausztria 24 
Hollandia · · · - 2 3 „ 
Franciaország 22 , 
Németország 20 „ 
Magyarország ^ ·. 
Szovjet-Oroszország 5'9 „ 
Olaszország 5'5 „ 

Cukoradó, a pénzügyminisztérium 1924. évi 
13.776 sz. rendelete értelmében a répacukorra 
és nádcukorra kilogrammonként 42 aranyfillér. 
A C. nyers jövedelme az újjáépítési kölcsön 
biztositékául leköttétett. 
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CUKORBETEGSÉG CUSTOZZA 

Cukorbetegség, a diabetes egyik formája. A 
diabetes főtüiiete a vizelet mennyiségének erős 
szaporodása, lia a vizelet emellett cukrot is 
tartalmai: C. A vizelet mennyisége napi 10—12 
literig emelkedhetik, a cukortartalom 100/0-ig. 
Oka ismeretlen. Gyógyítása szénhidrátokba 1 sze
gény diétával, ujabbal insulinnal. 

Cukornád, a mi nádunkhoz vagy kukori
cánkhoz hasonló for ó égövi növény. S/árának 

nedve 15—2o'-Vi> cukrot tartalmaz. Ebből ál
lítják elő a nádcukrot. 

Cukorrépa, a közönséges főzelék-répa egyik 
változata. A folytonos kiválogató tenyésztés a 
C. cukortartalmát erősen meggyarapitotta, már 
200/0 cukortartalmú répát is sikerült kitenyész
teni. 

Cullinan, a neve egy Dé'afrikában 1905. 
talált, az összes eddigiek között legnagyobb 
gyémántnak. Nyers állapotban a súlya 3025 
karát volt. Transvail az angol királynak aján
dékozta. Feldolgozása előtt több darabra ha
si tot ák. 

Culpa (lat.) a. m. vétek. Mea C : az én 
vétkem. 

Cumberland, angol grófság, 3938 km2. 273.000 

Cumae (Kyme), legrégibb görög kolónia Itá
liában, Campaniában. 

Cum grano salis (lat.) a. m. egy csipetnyi 
sóval, vagyis nem szószerint. 

Cum infamia ('at.) a. m. szégyennel. 
Cum laude (lat.) a. m. dicsérettel. 
Cumulus, 1. Felhő. 

Cun kisk., Baranya vin., siklósi j . , 474 I., 
up. Kémes, ut. Vajszló. 

Cunard, Samuel (1787—1865), amerikai ke
reskedő, 1840. megalapítja a C. Steamship 
Co.-t, a világ egyik legnagyobb hajózási vál
lalatát. 1904—1914.-1 ez a hajóstársaság bonyo
lította le a magyar kivándor'ást Fiume és 
New Vork között. 

Cunctator, Ouinrus Fabius Maumus Verru
cosus, római hadvezér és diktátor (Kr. e. 217.) 
mellékneve (az elodázó., a ha'ogató). Fabius a 
szerencsétlen trasumenusi csa'a után halogató 
taktikájával egyre nyugtalanította Hannibált, 
nem engedte győzelmét kihasználni s ezzel 
lélegzethez juttatta a rómaiakat. 

Cuno, Wilhelm, * 1876, a háború a'att a 
német közélelmezés egyik irányitója, 1917. és 
újból 1923. a Hamburg—Amerika Linie igazg., 
Ballin után elnöke. 1922—23. német kancellár. 

Cup kisk., Zala vm., alsólendvai j . , 218 1., 
up. és ut. Zàlabaksa. 

Cupido, 1. Fros. 
Curaçao, Hollandia birtokában lévő kis sziget 

a Kis-Antillákban, 1044 km2, 55.000 1. Foszfátja 
és még inkább likőrje hires. 

Curare, a délanerikai benszülöttek nyil-
mérge. 

Curel, François de, * 1854, ír. szinmüiró, a 
tételes drámának, Brieux mellett, legnagyobb 
képviselője. 

Curie, Pierre (1859—1906), francia fizikus, a 
párizsi Sorbonne tanára, feleségével, a lengyel 
származású Sklodowska Máriával (* 1867.) 
együtt fedezte fel a rádiumot és poloniumot. Az 
1903. évi kémiai Nobel-dijat együtt kapták 
meg. A »radioaktivitás« elnevezése tőlük ered. 
C. halála után tanszékét a felesége kapta; ő 
fedezte fel a thorium radioaktivitását és meg
határozta a rádium atómsulyát; 1911. újra 
Nobel- díj. Róluk nevezték el a radioaktivitás 
egységét. 

Currency (ang.) a. tn. fizetési eszköz, a for
galomban levő összes fém- és papírpénz. 

Currer Bell, 1. Bronte. 
Curriculum (lat.) a. m. versenyfutás, C. vi'ae: 

életleirás. 
Curtius, Quintus C. Rufus, római történetíró, 

Kr. vi. ». sz.-ban Nagy Sándor életrajzát 
irta meg. 

Curwood, James Oliver, * 1878, kanadai 
angol regényíró. Kalandos tárgyú regényei: Ka
zan the wolfdog. The Son of Kazan, The 
Grizzly stb. 

Curzola, dalmát sziget az Adriai-tengerben, 
Jugoszláviáé, 259 km2, 21.000 1. 

Curzon, George Nathaniel, Earl of Kedles-
ton, (1859—1925) angol politikus. 1889—1905 
indiai alkirály. Lloyd George kormányainak 
tagja, 1919—1924. külügymin. Az angol konzerv, 
imperialista politika irányitója, a keleti kér
désről számos nagy könyvet irt. 

Custozza, kis falu Veronától délre. Két csata 
színhelye: 1848· jul. 25. Radetzky osztrák had
vezér legyőzte Károly Albert szard király se
regét és 1866 jun. 24. ugyancsak ατ osztrákok 
győztek az olaszok ellen. 
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Cutaway (ang,), elől erősen lekerekített, 

hosszú fer. ikabát. 
Cuvier, George (1769—1832), franda állat-

búvár, korának legnagyobb hatású természet
tudósa, az összehasonlító bonctan és őslénytan 
megteremtője. 

Cuxhaven, Hamburg tartozéka és külső kikö
tője az Elba-torkolat balpartján, 15.000 1. Itt 
kötnek ki a legnagyobb óceánjáró gőzösök, 
amelyek Hamburgig nem tudrak felhatolni. 

Cuyp, Aelbert (1620—1691), festő, Rembrandt 
után leguniverzálisabb Hollandiában; főleg táj-, 
csendélet- és állatképeivel alkotott maradandót. 
Mivel te a rézkarcot is. 

Cvijié, Jovan (1865—1927), szerb geológus, a 
Balkán és kül. Szerbia földrajzával fogl. 

Cyprianus, Thascius Caecilius, szent (200— 
258), egyházatya, mártir. 

Cyprus, a Földközi-tenger K-i medencé
jének legnagyobb szigete, annak ÉK-i sarkában, 
9000 km2, 300.000 1. Terményei gabona, bor, 
faolaj, juh, kecske selyem, szivacs. C-t az 
ókorban a főnicaiak, majd a görögök gyar
matosították. 333. Egyiptom, 58. Kr. e. Róma 
birtokába került, aztán Bizáncé, 1184. Kr. u. 
független, 1489. Velence, 1570. a török, 1878. 
Anglia vette birtokába. \ 

Cyrano de Bergerac, Savinien (1619—1655), 
francia drárra'.ró, szatirista és hires párbajozó. 
Rostand róla irta romantikus színmüvét. 

Cyrül és Method, testvérek, a szlávok apos
tolai (az előbbi 827—869, as utóbbi f 885.), a 
szláv nyelvet vezették be a prédikációba és 
liturgiába. 

Cyrus (Kyros), 1. az idősebb C. perzsa ki
rály (Kr. e. 559—529), felszabadította hazáját 
a méd fenhatóság alól, meghódította Babylont s 
a kisázsiai görög városokat.—2. Az ifjabb C. 

Cyrus sírja 

Kf. e. 408-tól perzsa helytartó (satrapa) és fő
vezér, akivel a kunaxai ütközetben (Kr. e. 401.) 
Xenophon 13 ezer görögjével együtt küzdött 
Artaxerxes ellen és el is esett. 

Cysta, álképlet a szervezetben, amely nagy
részt folyadékkal van telve. Keletkezhet miri

gyek kivezető nyilasának eldugulása (retenciós-
C.) vagy álképletek belsejének cllágyu'ása kö
vetkeztében. 

Czakó 1. Adolf, * I86J , a műegyetemen az 
alkalmazott szilárdságtan ny. r. tanára, az 
Orsz. Középit. Tanács ein. — 2. Ambro, 
* 1887., teológus, külföldön él. Főbb mü
vei: A vallás lélektana; A vallás filozófiai 
alapvora'.ai; The future of protestantisme. — 3. 
Κ lemér * 1876., nyug. h. államtitkár, az Egye
temi nyomda főigazg., számos cikket irc ipar
művészeti, grafikai, múzeumi, szobrászati kér
désekről. — 4. Zsigmond (1820—1847), dráma
író, öngyilkos lett. Legjelesebb drámái: Kal
már és tengerész, Végrendelet. 

Czambel, Samo (1857—1909), szlovák nyel
vész, a szlovák nyelv délszláv eredetét vitatta. 

Czartoryski, Ádám György (1770—1861), len
gyel herceg. 1830. a lengyel forrac'alomban a 
kormány elnöke lett, a forradalom leverése után 
Párizsba menekült s ctt halt meg, mint a len
gyel emigráció vezetője. 

Czebe Gyula * 1887., görög filológus, egyet, 
»η. tanár. Müvei főleg a középkori görög iro
dalom és művelődés mag;ar s a magyar kö
zépkor görög vonatkozású emlékeiről. 

Czech-kódex, Kinizsi Pálné magyar imádságos 
könyve 1513-ból, az Akadém'a könyvtárában. 
Czech János fedezte fel. 

Czekelius Aurél, * 1844, mérnök, hídépítő. A 
bp.-i M;rgit-, Ferenc József-, Erzsébet-hid, a 
pozsonyi Ferenc József-hid stb. építője. 

Czelder Orbán, brigadéros, II. Rákóczi Ferenc 
hive. Jókai a Lőcsei fehér asszony c. regé
nyében ir C.-ről is. 

Czencz János, *i885, festőművész. 
Czenstochowa, város (Orosz-) Lengyelország 

DNy-i részén, 78.000 1. Kolostor. Textil-, 
vas- és faija r-

Czernin, Ottokár, gróf * 1872. 1912. buka
resti követ. 1915. közös külügymin., ő vezette 
a bukaresti és breszt-litovszki béketárgyaláso
kat. 1918. IV. 16. a Sixtus-levelek miatt le
mondott. Emlékiratai: Im Weltkriege. 

Czernowitz 1. Csernovic. 
Czerny, 1. Jan, * 1873., cseh politikus, 1925. 

rövid ideig miniszterelnök. — 2. Karl (1791 — 
1857), bécsi zeneszerző és zenepedagógus, fon
tosak pedagógiai munkái, zeneiskolái, zenetörté
neti és zeneszerzési tankönyvei. — 3. Vlnzenz 
(1842—1916), ervos, sebész, egyet, tanár Hei-
delbcrgben. A modern sebészeti technika szá
mos ujitása fűződik a nevéhez. 

Czetter (Tzetter) Sámuel, orosházi születésű 
rézmetsző, aki Bécsben, Moszkvában, Pesten 
működött a 19. század első negyedében. 

Czettler Jenő, * 1879., a közgazd. egyet.-en 
az agrárpolitika és gazdaságtört. ny. r. tanára, 
országgy. képv. és a képviselőház alelnöke, v. 
áll.-titk., szociálpolit. iró. 

Czetz János (1822—1904), 1848/9-1 honvéd
tábornok, Bem vezérkari főnöke, utóbb kato
nai iskolai igazgató Argentínában. Müve: Bern's 
Feldzug in Siebenbürgen. 

Czifra Géza * içoo. Újságíró és filmren
dező. Müvei: Ketten vagyunk csak, Chorus 
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CZIGANY DAHLEN 

erotikus, fversek), Fehér falu, Kárhozott asz-
szonyok, (regények). 

Czigány Dezső, * 1883. festő, Nagybányán 
Ferenczy tanítványa, Münchenben és Párizsban 
tanult, a Nyolcakkal állított ki. 

Czigler Győző (1850—1905), műépítész, mü-
egyet. tanár. Főműve a bp.-i Széchenyi-gyógy
fürdő. 

Czillich Anna, sasadi, (1899—1923), festőmü-
vésznő, képeit csak halála után állították ki. 
Ugyancsak halála után adták ki Baskircsev 
Máriáéra emlékeztető Napló-ját. 

Czinderybogád, kisk., Baranya vm„ szent
lőrinci ]., 231 1., posta, ut. Baksa. 

Czlnka Panna, * 18. sz. elején, f 1772., 
leghíresebb női cigányzenész. 

Cziráky 1. József gróf, * 1883., felsőházi 
tag. — 2. László gróf, * 1876., felsőházi tag. 

Czirbusz Géza (1853—1922), magyar geográ
fus, a budapesti egyetem földrajz-tanára 1911— 
1920. Főművei: Egyetemes Földrajz 5 k. és 
Magyarország a XX. évszáz·. elején. 

D, mint római számjegy = 500, zenében 
a c-dur skála 2. hangja, táviraton D = 
sürgős, menetrendben D = gyorsvonat, An
gliában d — penny. 

Dab nagyk., Pest vm., ráckevei j . , 935 1., 
ut. és up. Dömsöd. 

Dabronc kisk., Zala vm., sümegi j . , 1130 
]., vásut, ut. és up. Gógánfa. 

Dabrony kisk., Veszprém vm., devecseri j . , 
735 1., ut. Vinár, up. Nagyalásony. 

Da capo (ol. a. m. kezdettől), zenei műszó. 
A zenemüvet a megjelölt részig ismételni 
keU. 

Dachau, község Felső-Bajorországban, 7000 
1., tőle délre a Dachauer Moos nevű mocsár
terület. 

Dachstein, a salzburgi Alpok legmagasabb 
csúcsa, 2996 m. Mészkő. 

Dácia, a mai Románia területén fennállott 
dák királyságból keletkezett római provincia, 
amelyet Traianus császár szerzett meg (Kr. 
e. 101—102. és 104—107). Traianus a had
iárat céljaira kőhidat építtetett a Dunán s 
kitűnő utakat egész D.-ban. D.-t Valerianus 
császár alatt (Kr. u. 272) veszítik el a 
rómaiak. 

Dad nagyk., Komárom vm., gesztesi j . , 
1317 1. vasút, távíró, telefon, posta. 

Dadaizmus, művészeti és világnézeti moz
galom. Neve a francia dada a. m. vesszőpa-
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Czóbel 1. Béla * 1883., festőművész. Az im
presszionizmustól elszakadó festői iránynak egyik 
legerősebb alakja. 1920 óta Berlinben él. — 
2. Mlnka * 1859- írónő, lírikus és novellista. 

Czobor Béla (1852—1904), archeológus, a 
bpesti egyet. rk. tanára, kül. egyházi régészet
tel fogl. 

Czógler Alajos (1853—1893), tanár, fizikus. 
Müvei: A fizika története életrajzokban. A 
csillagászat tört. jellemvonása, Fizikai egy
ségek. 

Czuczor Gergely (1800—1866),' bencés pap, 
az 1820—30-as évek patetikus hexameteres for
májú nemzeti költészetének képviselője (Botond). 
A Kisfaludy Társaság egyik alapitój'a, Fogarasi 
Jánossal az akadémiai Nagy Szótár szerkesz
tője. 1837-től állandó üldöztetésben van része, 
1849. Riadó c. verséért börtönbe kerül. Poétái 
munkái 1835-ben jelennek meg. Verseinek kri
tikai kiadása 1899. 

Czvittinger Dávid (»1876. kör., f i743)· 
Specimen Hungáriáé Literatae c. munkájával 
(1711) a magyar irodalomtörténetirás úttörője. 

ripa szóból származik. Lényegében rokon a 
futurizmussal és a teoretikus anarchizmussal, 

Daday Jenő (1855—1920), magyar állatbu-
vár, a műegyetemen az állattan tanára. 

Daedalus, 1. Daidalos. 
Daífinger, Moritz Michael (1700—1890), bées: 

porcellán- és miniatür-arcképfestő. 
Dág kisk., Esztergom vm., esztergomi j . , 

889 1., ti t. Dorog, up. Csolnok. 
Dagály, 1. Árapály. 
Dagesztán, Oroszországhoz tartozó autonom 

szovjet-köztársas-ág a Kaukázus és Kaspi-ten· 
ger között, 58.000 km2, 843.000 1. 

Dagobert, I., frank király, 622 óta Austra-
sia, 628 óta az egész Frank-birodalom ki
rálya, f 638· 

Dagon, filiszteus isten, halfarokban végződe 
szakállas férfiúnak ábrázolták. 

Daguerre, Louis Jacques Mandé (1789—1851), 
francia festő, aki a fémlemezre való fény
képezést feltalálta. 

Daguerrotipia, a fényképezés első formája 
A fényérzékeny lemez jódgőzöknek kitett ezüs
tözött rézlemez voft, az előhívást higanygőí 
végezte. 

DahI, Hans (1849—1919), német genre 
festő. 

Dahlen, Berlin DNy-i elővárosa,' botaniku 
kert. Kaiser Wilhelm tudományos kutató-in 
tézet. 
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DAHLGREft PALMADY 

Dahlgreft, Frederik August (1816—95), své<J 

költő 2s drámaíró. 
Dahlia (georgina), a fészkesek családjába 

tartozó gumós növény, Mexicóból származó 
kerti diszvirág. 

Dahn, Felix (1834—1912), breslauí egyet, 
tan., történeti . müveket irt, azonkívül törté
nelmi regényeket és költeményeket. 

Dahomey, francia gyarmat Ny-Afrikában, 
Felső Guinea tengerpartján. Kb. 100.000 km3, 
kb. 1,000.000 1. Főterményeí pálmafélék, fő
helye Porto Novo. 

Daldalos, mondai görög héros, a művé
szetek _ feltalálója, Kréta királyának, Minosnak 
ő építette a íabyrinthost, ahová a király 

Daidalos és Ikaros 

D.-t is bezáratta. D. azonban szárnyakát ké
szített magának s fiának, Ikarosnak s kirepült 
a labyrinthosból. 

Dail Eireann, az 1918. szervezett ir kép
viselőház neve. 

Daily Chronicle, londoni liberális napilap. 
Daily Herald, előbb az angol munkáspárt 

hetilapja, 1912 óta napilap. 
Daily Mail, londoni napilap, Lord Rother-

mere lapja. 
Daily News and Leader, londoni liberális 

napilap, 1846. Dickens alapította. 
Daily Tekgrajih, iondoni konzervatív napi

lap. Alap. 1855. 
Daimel Sándor * 1866., Békés vm. alis

pánja. 
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Daimlo (japán a. m. nagy név), a japán 
főnemesi osztály. 

Daimler, Gottlieb (1834-1900), német mér
nök, motorszerkesztő. 1885. készítette az első 
használható automobilt. 

Dairen (oroszul Dalny), kikötőváros Kíná
ban, a Sárga-tenger mellett, 204.000 1. Orosz 
birtok volt, 1905 óta Japáné. 

Dajak, ősi néptörzs, Borneo belsejében, kb. 
1.5 millió. 

Dajkabéka, Ny-Európában él, a him a meg
termékenyített petéket két hétig magánál 
hordja, azután vizbe rakja, hol kikelnek. 

Dáka kisk., Veszprém vm., pápai j . , 964 
1., posta, ut. Pápa. 

Dakar, kikötőváros Francia Ny-Afrikában (Sze
negál), 32.000 1. 

Dakka, város Elő-Indiában, a Ganges mel
lett, 119.000 1. 

Dákok, az Aldunától É-ra lakó géta-trák 
rokonságú ókori néptörzs. 

Dakota, 1. Dél-D. és Észak-D. 
Daktiloszkópia (gör.) a. m. ujjlenyomat

rendszer, a bűntettesek nyilvántartására szol
gáló módszer. Nincs két ember, akinek a 
kézujjhegyén lévő bőrredői teljesen megegyez
nének. A D. a személyazonosság megállapí
tása végett a bőrredők rajzait típusaik sze
rint osztályozza. 

Daktilus (gör. a. m. ujj), versláb: égy 
hosszú ée két rövid szótag. 

Dalai láma, a lámaizmus egyházi feje, aki 
Lhassában székel. 

Dalarne, svéd hegyvidék Stockholmtól Ë-ra 
Datcroze, Emil Jacques * 1866., zenész, a 

ritmikus torna, mint modern zenepedagógiai 
eszköz megalapítója. 1919. tanár a párizsi 
zeneakadémián. 

D'Alembert, Jean le Rond (1717—1^83), 
francia enciklopedista, fizikus és matematikus. 
Ö szerkesztette Diderot-val a naĝ y Enciklo
pédiát és irta annak mértani cikkeit. 

Dallas, város az "Egyes. All. Texas államá
ban, 160.000 I. Ipar, élénk kereskedelem. 

Dallesz (ném.-zsido), a. m. szegénység. 
Dalmácia, hosszan elnyúló tartomány az Adria 

K-i partján, 12.000 km2, 600.000 1. Legna
gyobb része kietlen, karsztos, a termő föld 
kevés, összesen három vasút köti össze a 
mögöttes országokkal. Lakosai túlnyomóan dél
szlávok, műveltségük olaszos, vallásuk r. k. 
Terményei kukorica, burgonya, olaj, bor, déli 
gyümölcsök, dohány. Halászata jelentékeny. 
Ipara és kereskedelme csekély. — D. az ókor
ban a római birodalomhoz tartozott. A kö
zépkorban Velence és Magyarország válta
kozva bírták, az újkor nagy részében török 
birtok, azután névleg visszaszállt Magyaror
szágra, de tényleg Bécsből kormányozták 
1918-ig, amikor Jugoszláviáé lett Zára ki
vételével, amely Olaszországhoz került. 

Dalmady 1. ÓySzö (1836—1916), lirikus, mű
fordító. — 2. Zoltán, * 1880, orvos, egyet m. 
tanár, főként fizikális terápiával és balneo
lógiával fogl. 
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DALMATA 

Dalmata, Ciovaoni (1445—1509), o I a s z s z o b 

rász, Mátyás király udvarában is dolgozott. 
Dalmatika, a püspök és diakónus miseruhája. 
Dalnoki Viktor, * 1868, orvos, baritonista, 

D. Béni ( 1837—19t 4), operaénekes fia, az 
Operaház tagja. 

Dalnoki Nagy Lajos, * 1862. Arad vm. 
ny. alispánja, iró, költő. 

Dalny, város, 1. Dairen. 
Dal segno (ol.), zenei miiszó, a. m. a 

jeltől (ismételni). 
Dalton, John (1766—1844), angol vegyész 

és fizikus, az atom-elmélet megalapítója, a 
szinvakság felfedezője. 

Damajanti, a Mahablxarata c, hindu eposz 
egyik epizódjának hősnője, 

Damak kisk., Borsod vm., edelényi j . , 375 1., 
itt. és up. Hangács. 

D'Amant, Leon, 1. Dán Leó. 
Damara-föld, a volt Német DNy-Afrika kö

zé DSÖ része. 
Damaschke, Adolf, * 1865, német közgazda

sági iró, a német földreformerek vezetője. 
Damasus, két pápa a 4. és 11. században. 
Damaszkusz (törökül Dimisk-es-Sam), város 

Szíriában, 250.000 I. Rózsatermelés, illatsze
rek, selyem, fegyvergyártás. 1919 óta fran
cia kormányzás alatt áll. 

Damaszkuszi acél, az olyan acéltárgy (fegy
ver) anyaga, amely kétféle keménységű acél-
fajtának összeforrasztása és kikovácsolása utján 
készül. A D. felszíni rajzolatait a »avas ma
ratás hatására előálló világosabb és sötétebb 
szinü foltok alkotják. 

Damaszt v. damaszk, mintás selyemszövet, 
mely először Damaszkuszból került Európába. 

Dambrovszky Imre, * ? ?, a közig, és p. ü. 
jog ny. r. tanára a pécsi egyetemen. 

Datniette, 1. (arabul: Dumját), kikötőváros 
Alsó-Egyiptomban, 31.000 1., 1799. a franciák 
itt verték meg a törököket. — 2. A Nilus 
K-i deltája. 

Damjanich János (1804—1849), 48-as honvéd
tábornok. Aradvár parancsnoka volt, hol okt. 
6. kivégezték. 

Damkó József * 1872, szobrász. (II. Szil
veszter pápa síremléke Rómában és Kapisz-
trán János szobra Budán.) 

Dammara-ftnyő, a Maláji-szigeteken nő, 
gyantájából készül a dammara-lakk. 

Damnum (lat.) a. m. kár; vagyont érintő, 
azt kevesbítő hátrány. A biztos nyereség 
meghiúsulása (lucrum cessans) ; vagy a meg
lévő vagyon apadása (D. emergens). 

Dámóc kisk., Zemplén vm., bodrogközi j . , 
716 1., ut. Zemplénagárd, up. Ricsc. 

Dámok les, az id. Dionysios syrakusai tiran
nus kedvelt embere, akinek feje fölé ura a 
lakomákon lószőrszálon kardot függesztett (»Da-
mokles kardja«), hogy eszébe juttassa: mennyi 
veszély fenyegeti a földi javakat. 

Damon és Phintias, két jóbarát. A monda 
ezerint a Kr. e. 4. sz.-ban Phintiast felség
sértés miatt Dionysios tirannus halálraítélté. 
Phintias Damont hagyta maga helyett kezesül s 
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mikor Damont már majdnem kivégezték, az 
uiolsó pillanatban Phintias megérkezett. Diony
sios erre megkegyelmezett neki. (Schiller: 
Bürgschaft). 

Damonya kisk., Sopron vm., csepregi j . , 
316 1., vasút, ut. Hegyfalu, u. p. Bő. 

Dámvad (Cervus dama), a gímszarvasnál 

kisebb szarvas. Hazája Északafrika és Dél
keletázsia. 

Dán Leó * 1870., szőrmenagykereskedő. Leon 
d'Amant álnév alatt zeneszerző. 

Dana, 1. James Dwight (1813—1895), ame
rikai geológus. — 2. Richard (1787—1870), 
amerikai iró. (Költemények, prózák, kritikák.) 

Danaé, Akrisios leánya. Zeus aranyeső alak
jában behatolt hozzá s igy lett D. Perseus 
anyjává. 

Danaidák, Danaos király 50 leánya. Da-
naos parancsára férjeiket a nászéjszakán meg
ölték, egynek kivételével. Ezért az alvilágban 
örökké vizet kellett hordaniok egy feneketlen 
hordóba. 

Dancsháza kisk., Bihar vm., sárréti j . , 539 1., 
ut. és up. Bihartorda. 

Dandár v. brigád, 2 gyalog- vagy 2 lovas-
ezíred, a tüzér D. 4 tüzérezredből áll. 

Dandin, Molière: George D. c. vígjátékának 
főalakja, gőgös és bárgyú paraszt, akit fe
lesége megcsal. 

Dandolo, előkelő velencei család, amelyből 
több dogé származott. Leghíresebb Enrico 
D. (1108—1205), a vak dogé, aki 1204. el
hódította Magyarországtól Zárát. 

Dandy (ang.) a. m. divathős. 
Danebrog, a dán nemzeti zászló, vörös 

alapon fehér kereszt. 
Danhauser, Joseph (1805—1845), bécsi festő, 

biedermeier genre-képek művelője. 
Dani Balázs, * 1864, ny. gyal. tábornok, 

felsőházi tag. 
Dánia, királyság az Északi- és Keleti-ten

ger között. A tulajdonképeni D. 43.000 km3, 
3,386.000 1., a Far-Öer-szigetek 1400 km2, 20.000 
1. Island 105.000 km2, 95.000 1. Grönland 
lakott területe 88.000 km2, 13.000 1. 
A talaj és az éghajlat nem kedveznek a 
mezőgazdaságnak, de a müveit lakosság so
kat termel, mezőgazdasági ipar és porcelláti-
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DANIEL DAPHNIS 

gyártás virágzik. Hajózása 
jelentékeny. Fővárosa Ko-
penliága (Kjöbenhavn). Tőr-
tén;ta. D. normán ősla
kossága a 9—ii. sz. vette 
fel a kereszténységet. Nagy 
a befolyása Anglia sorsára : 
Nagy Kamit ' (1016- 1035) 

, és néhány utóda angol ki
rályok 15. Margit királynő 
a kalmari unióbavi egye
síti Svéd- és Norvégország-
gal (1397-1S23); 1448. az 

Oldenburg-ház került D. trónjára. A refor
mációban a lutheranizmushoz csatlakozott, a 
30 éves háborúban harcol a császár ellen. 
III. Frigyes 1665. a választó-királyságot ab
szolút monarchiává alakította át. Struensee 
és Berns tor ff gróf 1784. évben végrehajtják 
a jobbágyság felszabadítását. 1815 óta tagja 
a nemet szövetségnek. Poroszország és Ausztria 
1864. a német Bund nevében megszállotta 
és közösen kormányozta. Az 1866. osztrák 
háború Schiesvvig-Holsteint porosz kézre jut
tatta. 1912 óta X. Keresztély uralkodik. 1918 
óta Island szuverén, perszonálunióban D.-val. 
A Versailles! béke által É.-Schleswigre nézve 
elrendelt népszavazás egyes részeket vissza
juttatott D.-noz (3983 km2, 164.000 1). 

Dániel próféta, az ószövetségi Dániel-könyv 
hőse, Nebukadnezár udvarában a hithű zsidó
ság megtestesülése, akit Isten megoltalmaz. 
(D. a tüzes kemencében és az oroszlán
barlangban.). 

Dániel 1. Ernő báró (1843—1923), v. ke-
resk. min. — 2. Gábor br. (1854—1915), 1878 
óta képv.. majd a képviselőház alelnöke, tőle 
szárm. a házszab. szigorítása. 

Daniell, Frederic John (1790—1845), angol 
fizikus, egy galvánelem (D.-elem) feltalálója. 

Dánielne" Lengyel Laura, * 1877, irónő, no
vellista. Irt regényeket, ifjúsági müveket és 
színdarabokat is. 

Danilo, Petrovic Njegos (1826—1860), 1851. 
montenegrói fejedelem. 1852-ben kivívta országa 
függetlenségét a törököktől. 

Dán irodalom. A dánnyelvü irodalom a 
16. sz.-ban indul meg. A 17. sz. legnevezete
sebb költői: Leona Ufeld és a vallásos irányú 
Kingo. A 18. sz.-ban lép föl Holberg, a 
dán vígjáték megalapítója, majd a lírikus 
Johann Ewald (1743—1781). A ι9· s z · elején 
fejlődik ki a romanticizmus, Oehlenschläger, 
aki az ős mondákból meríti eposzainak és 
drámáinak anyagát, Grundtvig, a meseíró An
dersen, Paludan-Müller, Kierkegaard. A realiz
mus irói: J. L. Heiberg, Goldschmidt stb. 
A 19. sz. végefelé lép föl Brandes. Az ujabb 
irod. képviselői: Jacobsen, akinek főleg »Niels 
Lyhne« c. regénye nevezetes; a lírikus és 
regényíró Holger Drachmann, továbbá (a re
gényben és a novellában) Erik Skrem, Kari 
Gjellerup, Laurids Bruun, H. Bang (lélek
tani reg.), a szociális irányú Andersen-Nexő 
és H. Pontoppidan, a humorista Gustav Wied. 
Lírikusok: J. Jörgensen, S. Claussen, S. 

Michaelis, F. Nygaard. T. Kristciiseii. A 
modern D. nevezetesebb irói még: Aakjaer, 
K. Ewald, Stuckenbog, Rode, Sődcrberg, Ro-
senkrantz stb. 

Dankl Viktor báró, * 1854. vezérezredes, 
1914. aug. 14. győzött Kraszniknál. 

Dankó 1. József Károly (1829—95), kat. teo
lógus és mütörtéuetiró. — 2. Pista (1858— 
1903), szegedi származású cigány dalköltő. 

D'Annunzio, Gabriele (eredeti nevén Rapag-
netta), 1924 óta Montenevoso hercege, * 1864, 
költő és politikus, az olasz irredentizmus 
egyik vezéralakja. 1915-ben a háborús párt 
szóvivője. 1919-beu megszállja Fiumét. 1879 
óta több lirai kötetet adott ki. Nagy szám
mal irt regényeket és drámákat. Elbeszélő 
müvei: II trionfo dclla morto, II fuoco. 
Színmüvei: La citlá morte, Gioconda stb. 

Dánok, az £-i germánok (skandinávok) leg
délibb törzse. A középkorban normannok ne
vén ÉNy.-Európa rémei voltak. Ma egyike 
a legműveltebb népeknek, tudományban, iroda
lomban, népniüveltségben előkelő helyet fog
lal el. 

Dános Árpád, * 1882, közgazd. egyet. mag. 
tanár; több közgazdaságtani szakmunkát irt 
(Népszerű közgazdaságtan, Valutánk rendezése 
stb.). 

Dánospuszta, Pest vm. pesti felső járásá
ban. Wckerlc-birtok. 

Danse macabre (franc.) a. m. haláltánc. 
Dánszentmiklós nagyk., Pest vm„ monori 

j . , 1958 1. posta, ut. Pilis. 
Dante, Alighieri (1265--1321), olasz költő, 

az olasz irodalmi nyelv megalkotója. Szülő
városa, Firenze közéletében előkelő szerepet 
játszott. Egész költészetén keresztülvonul Beatri-
cehez való szerelme. Főműve: »Divina Comme-
dia« c. epikus költeménye, amelyben Ver
gilius és Beatrice kalauzolásával megtett po
kolbeli, purgatóriumi és paradicsomi útját 
mondja el. (Magy. Babits ford.) 

Danton, Georges Jacques (1759—1794), francia 
forradalmár, ügyvéd, 1792. igazságügyin. Kez
deményezője a forradalmi törvényszéknek, 
tagja a konventnek. A terror vérengzései 
miatt közeledik a girondistákhoz, mire Ro
bespierre lefejezteti. 

Danubius, a Duna latin neve. 
Dány nagyk., Pest vm., gödöllői j . , 3076 1., 

ut. Zsámbok, posta. 
Danzig, 1. (Gdansk), szabad kikötőváros a 

D.-i öböl közelében, a Visztula torkolata 
fölött, 194.000 1. Halkonzerv, hajógyártás, me
zőgazdasági ipar. — 2. D., szabad állam, 
1919-ben alakult a versailles-i béke értel
mében D. városából és a Visztula torko
lat-vidékéből. Területe 1952 kmS, 395.000 1. 

Danzinger Antal, * 1873, hegedűművész, az 
Operaház második hangversenymestere; a Nem
zeti Zenede tanára. 

Daphne, nimfa, akibe Apollo beleszeretett, 
de anyja babérfává változtatta. 

Daphnls, Hermes fia, pásztorfiu, akibe egy 
nimfa beleszeretett. D. hütelen lett hozzá, mire 
a nimfa megvakította. 
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DARA DARWIN 

Dara (németesen griz), búzából vagy kukori
cából készült durva őrlemény. 

Darabont (drabant, trabant), régebben a 
főurak fegyveres szolgái, késóbb megyei v. 
városi hajdúk. Darabont-kormány volt a. Fe-
jérváry-kormány elnevezése. 

Daraboshegy kisk., Vas vm., körmend-német-
ujvári j . , 281 I., ut. és up. Nádasd. 

Darány nagyk., Somogy vm., barcsi j . , 
Ι.Ή5 1., vasút, távíró, posta. 

Darányi 1. Gyula, * 1888, a szegedi egyet, 
a közegészségtan ny. r. tanára, bakterioló
giával fogl. — 2. Ignác (1849—1927), ügyvéd, 
többizben földm. miniszter, a D.-törvény, a 
gazdasági cselédtörvény megalkotója. — 3, 
Kálmán * 1886, országgy. képv., miniszter
elnökségi államtitkár, az OMGE elnöke. Köz
igazgatási cikkeket irt. 

Darázs, a hártyásszárnyuakhoz tartozó egyik 
rorarcsalád. Testalkatuk 3 méhéhez hason
lít. Vannak him, dolgozó és nőstény egyé
nek, összerágott növényi anyagokból papir-
szerü, sejtekre osztott fészket építenek. 

Darázs kisk., Baranya vm., mohácsi j . , 959 
1., ut. Magyarbóly, up. Németmárok. 

Dardanellák, tengerszoros a Fekete- és 
Márvány-tenger között. Hosszúsága 71, széles
sége 1V2 km., a törököké. 

Dárday Sándor, * 1842, jogtudós, az ál
lami számvevőszék nyűg. alelnöke, orsz. kép
viselő voit, alapitója és főszerkesztője a Jog
tudományi Közlöny-nek. 

Dárday-Szende Olga (1878—1923), szobrász 
és regényíró. 

Dareios sírja 
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Dareios (Darius), perzsa királyok neve. — 
I· D. (Hystaspes) Kr. e. 521—485. Babilon 
elfoglalásával ura lett az egész birodalomnak. 
493· hadjárata Görögország ellen szerencsét
len véget ért. Második hadjáratában a mara
thoni csatával (490) megindult görög győ
zelmek során ment tönkre serege. Persepolis 
romjai mellett ma is megvan D. sírboltja, 

Dar-esz-Szalam, a volt Német-Kelet-Afrika 
fővárosa az Indiai-óceán partján, 25.000 1. 

Darkő Jenő, * 1880, a debreceni egyet, a 
klasszilca-fi'ológia ny. r. tanára, főleg bizánci 
Írókkal fogl. 

Darling, a Murray mellékfolyója Ausztrá
liában, 1900 km. hosszú. 

Darmstadt, Hessen német állam fővárosa, 
82.000 1. Vegyészeti és vasipar. Műegyetem. 

Darnay Kálmán, * 1864, archeológus, a sü
megi múzeum alapitója; számos értekezést 
és őskori regényt irt. 

Darnley, Henry Stuart, lord, (1545—1567), 
Stuart Mária 2. férje. Meggyilkoltak. 

Darnó kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati 
j . , 196 1., ut. és up. Jánk. 

Daróc, gyapjúból készült durva szövet. 
Daru, 1. mocsarakban fészkelő madár, főkép 

gabonanemüekkel táplálkozik. — 2. Kikötőkben, 
raktárakban, gyárakban, hajókon és vasutakon 
használatos emelőgép. A D.-kar végén le
csüngő láncon lévő horog v. elektromágnes 
veszi fel a terhet. 

Daruváry, 1. Alajos (1826—1912), 1845. Mró» 
18*8—1900. a Ktina másodelnöke volt, 1897. 
a főrendiház alelnöke. — 2. Géza, * 1866, 
konzul, 1905—06. a bécsi kabinetiroda magy. 
osztályának főnöke, 1921— 3. ide;gt. igazságügy-
miniszter, 1922—4. külügyminiszter. 

Darvas nagyk., Bihar vm., berettyóujfalusi 
]'., 1253 f., telefon, posta. 

Darvas 1. Béla, * 1854, földbirtokos, fel
sőházi tag. — 2. Lili, * 1902, színművésznő, 
Molnár Ferenc felesége. — 3. Simon, * 1892, 
erdélyi író és hírlapíró. 

Darrassy István, * 1888, festőművész; téma
köre a tiszaparti magyar népélet. 

Darvay Fülöp (1857—1918), ügyvéd, képvi
selő, publicisztikai, jogi és törvényelőkészítő 
tevékenységet fejtett ki. 

Darwin, 1. Charles Robert (1809—1882), 
angol természettudós. Orvostanhallgató, majd 
teológus volt, természettudománnyal fogl. Rend
kívül élesszemü megfigyelő volt. 22 éves ko
rában az angol kormány a Beagle nevű ha
jón elküldötte Délamerikába, mir.t természet-
rajzszakértőt. D. óriási gyűjteményt hozott 
magával s különösen sok éles megfigyelést. 
Húsz éven át dolgozott a fajok keletkezé-
Eére vonatkozó elméletén. Legfontosabb, ma
gyarul is megjelent munkái: Egy természet
tudós utazása a föld körül, A fajok ere
dete, Az ember származása és a nenií ki-' 
választás, Az ösztönről. — 2. Erasmus (i737 
—1802), Charles D. nagyatyja, orvos, tan-
költeményében több a származástan körébe 
vágó gondolatot említ. — 3. George Howard 
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DARWINIZMUS DAUMIER 

i. Vasúti és kikötői daru. — 2. Hidra szerelt, síneken tolható daru, egész kocsirakományt űrit 
ki egyszerre. — 3. Elektromágneses daru vasanyag emelésére. — 4. és 5. Kombinált daru, a 

vasrudakat elektromágnes emeli fel, azután vaskapcsok fogják körül 

Datálni (lat.) a. m. kelettel ellátni. 
Dato, Eduardo (1856—1921), spanyol minisz

terelnök, merényletnek esett áldozatul. 
Datolya, a D.-pálma termése, húsában sok 

a cukor, ezért nagyon tápláló. Nyugatázsiá
ban és É.-Afrikában fontos tápszer. 

Datum (lat.) a. m. levél, okirat stb. kelte. 
Datum-határ, a 180O Greenwichtöl K-re 

v. Ny-ra. Hajózásban K-felé itt a napot két
szer számítják, Ny-felé egy napot átugornak. 

Daubigny, Charles François (1817—78), fran
cia festő, hollandi és francia tájak hangula
tát festette. 

Däubler, Theodor, * 1876, német költő, 
Főműve a Nordlicht. 

Daudet, ι. Alphonse (1840—97), francia író. 
Főművei: társadalmi regényei, Az ifjabb Fro-
mont és az idősebb Risler, A nábob, Ki
rályok száműzetésben, Sapho stb.). -Nevezete
sek szatírái (Tartärin de Tarascpn) és no
vellái . (Levelek egy elhagyott malomból). — 
2. Léon, * 1876. Alph. D. fia, szatirikus 
regényíró, a royalista párt vezére, a nacio
nalista Action Française főszerk. 

Damnier, Honoré (1808—1879), francia festő, 

("1845—1912), Charles. D. fia, csillagász, fő-
müve: A tengerjárás (magyarul is). 

Darwinizmus, Charles DarWin származás
tani elmélete. Alapja a változékonyság (ugyan
azon fajhoz tartozó egyének nem egyformák), 
az átöröklés ( a szülői tulajdonságok át
öröklődhetnek az utódokra) és a kiválasztás. 
Darwin szerint már csekély eltérés a szülő 
típusától hasznos v. káros lehet a" létért való 
küzdelemben. Mivel minden élő lény több 
utódot hoz létre, mint amennyi életben ma
radhat, versengés indul meg közöttük a meg
maradásért. Ε küzdelemben azok maradnak 
győztesek, melyek valamely előnyös tulajdon
ságban különböznek a többiektől. Az utódok 
között ismétlődik a kiválogatódási folyamat 
s számtalan nemzedék után az apró változások 
összegeződésének eredményeképpen előttünk áll 
egy egészen uj faj. (L. még Nemi kiválasz
tás, Származástan és Neo-D.) 

Dasztifalu kisk., Sopron vm., csepregi j . , 
541 l.j ut. Sopronhorpács, posta. 

Daszynski, Ignaz, * 1866, lengyel szociál
demokrata vezér, 1897—191 8.; ,az osztrák par
lament tagja, 1918—19. lengyel min. elnök, 
most a képviselőház elnöke. 
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maró, találóan jellemzó karikatúráival lett em
lékezetes. 

Daun, Leopold, gról (1705—66), osztrák had
vezér a hétéves háborúban. 

Dauphin, 1349 óta a francia királyság 
ideje alatt a trónörökös neve, aki a Dauphine 
tartomány hercege volt. 

Dauthendey, Max (1867—1918), német költő. 
Irt verseket (Die ewige Hochzeit stb.); drá
mákat és elbeszélő-müveket (Die acht Ge
sichter am Biwasee, Geschichten aus den 
vier Winden stb.). 

David 1. Eduard, * 1863, német gimn. 
tanár, szociáldemokrata képviselő, a refor
mizmus egyik képviselője, a mezőgazdasági 
kisüzem életképességét hirdeti. — 2. Jacques 
Louis (1748—1825), francia festő, a klász-
szicizáló képírás megteremtője. -— 3. Pierre 
Jean (d'Angers) (1788—1856), francia szobrász, 
naturalista portrészobrász. 

Dávid, Izrael 2. királya (1011—972 Kr. e.). 
Pásztorfiu, Saul fegyvernöke, Góliát Iegyő-
zö]e. Saul után Juda királya. 1004. elfog
lalja Jeruzsálemet. A zsoltárok könyvének leg
szebb dalai az ő nevét viselik. 

Dávid 1. Antal, * 1890, bp.-i egyet. m. 
tanár, szfv. könyvtári alig., asszirológus. Fő
műve: Bábel és Asszír. — 2. Ferenc ( ί δ ι ο 
ι ^ 0 ) , kat. pap, majd 1556. kolozsvári ev. 
leikész és püspök, 1560. reformátussá lesz, 1567-
től az erdélyi unitárius egyház vezetője. Bá
thory István fejedelem 1579. D.-ot elfogatta 
s Déva várába záratta. — 3. István, * 1877, 
kúriai biró. — 4. Lajos, * 1889, szegedi 
egyet. m. tanár, gyógyszertannal fogl. 

Dávidháza kisk., Vas vm., szentgotthárd
muraszombati j . , 205 1., vasút, távíró, up. 
Senyeháza. 

Davis, John, (* 1550 k., f 1605), angol 
hajós, fölfedezte 1585, a D.-ut nevii csator
nát Grönland és Baffin-föld között. 

Davit (ang.), daru hajókon, a csónakok fel
függesztésére és- leeresztésére. 

Dávod nagyk., Bács-Bodrog vm., bajai j . , 
2987 1., vasút, telefon, posta. 

Davos, klimatikus, főként téli üdülőhely 
Svájcban, 1500—1600 m. magasságban, 11.000 1. 

Davout, Louis Nicolas, herceg (1770—1823), 
francia marsall, 1815. hadügymin. 

Davy, Humphry (1778—1829), angol kémikus 
és fizikus. A róla elnevezett biztosító lámpa 
feltalálója, melyet szénbányákban használnak, 

Dawes, Charles Gates, * 1865, amerikai 
politikus, a jóvátételi bizottság szakértő-biz. 
elnöke, 1925-9. az Egyes.-Ali. alelnöke. 

Dawes-terv, az a megoldási mód, amelyet 
a londoni konferencia (1934. VII. 16.) a né
met jóvátételi fizetésekre elfogadott. Mint
hogy a D. folytán a német keresk. mérleg 
évi 2.4 milliárd márka passzivitást tüntetett 
föl, az entente 1929. szept. 1. a Young-terv
vel cserélte föl, amely Németország kötele
zettségét 1988-ig határozta meg. 

Dayka Gábor (1768—1796), költó, tanár; 
pap, de szabadelvű felfogása miatt kilépett. 
Verseit Kazinczy adta ki (1813). 

in 

Dayton, város az Egyes. AU. Ohio álla
mában, 174.000 l. Gépipar. *• 

Deák 1. Ferenc (1803—76), a kiegyezés meg
alkotója, a magyar szabadelvüség egyik ve
zére. 1833, képviselő, a szabadelvű eszmék 
tolmácsolója, 1848. igazságügym'miszter, az
után Zalában élt, 1854-től Pesten, az Angol 
Királynőben, a nemzeti ellenállás vezére. 1865. 
IV. 15. a Pesti Naplóban megjelent húsvéti 
cikkében megjelölte a kiegyezés módozatait. 
Mély politikai és jogászi elme volt, nagy 
szerénységgel, hatalmas jogértéssei ós minde
nekfölött a nemzet egységébe vetett hittel. 
— 2. János, az ószövets. írásmagyarázat r. 
tanára a pécsi egyetemen. 

Deák-Ébner Lajos, * 1850, festő. Genre-
képek, freskók. 

Deák-párt (1865—1875), az első magyar kor
mánypárt, amelyet Deák Ferenc hívei alapí
tottak. 

De Amicis, Edmondo (1846—1908), olasz-
iró. Útleírások, elbeszélések és ifj. regény: 
II cuore (magy. ·. A szív). 

Deákos iskola, az irodalmi megújhodás ko
rában a latin-görög klasszikusok hatása alatt 
álló csoport: Baróti-Szabó, Rajnis, Révai, Vi
rág, Berzsenyi. 

Debatter (francia) a. m. vitázó. 
Debacle (franc.) a. m. összeomlás; Zola 

egyik regénye az t87o-es háborúról. 
Debercsény kisk., Nógrád vm, balassagyar

mati j . , 107 l-i u t · es up. Magyarnándor. 
Debet (lat.) a. m. tartozik; a tartozás ro

vata. 
Debitum (lat.) a. in. tartozás, adósság. 
De bonne grace (franc.) a. m. szívesen. 
Debora (méh), egy prófétanő neve Észak-

Izraelben, aki Barukkal együtt Sisera ká
naáni hadvezért legyőzte. Diadaléneke a héber 
költészet legrégibb alkotásai közé tartozik. 

Debrecen, sz. kir. város, Magyarország ÉK-i 
részének legnagyobb városa, 103.000 1. Ha
tára 957 km2. Hozzátartozik a Hortobágy. 

Debrecen : a nagytemplom 
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Terménykereskedelem és feldolgozás; malmok, 
szalámi-, kefe-, stb. gyárak. Régi ref. fő
iskolája egyetemmé a akult át. Fiu felsőkeresk. 
ísk.. áll. reálísk., kegyesrendi és zsidó reál-
gimn., ref. fiu- és leánygimn. 

Debreceni hitvita, J568 febr. 2-án a kál-
vilisták és unitáriusok között, eredmény nélkül. 

Debreczeni Márton (1802—1851), kémikus, · 
bányász és kohász. A kióvi csata c. eposz 
«-zerzője. 

Debréte kisk., Borsod via., edelényi ) . , 191 
1., ut. Hidvégardó, up. Rakaca. 

Debs, Eugene V. (1855—-1926), szocialista 
politikus, az Fgyes. All.-ban. Lokomotivfütő-
ként dolgozott, megszervezte a vasúti mun
kátokat, 1900 óta a szocialistapárt köztár
sasági elnökjelöltje. A háború alatt békepro
pagandájáért bebörtönözték. 

Debussy, Claude (1862—1918), impresszio
nista, fraruia zeneszerző. Operák, szimfonikus 
költemények. 

Debut (franc.') a. m. első fellépés, 
De.atknlia ('.at.). 1. Dekadensek. 
De Candolíe, Alphonse (1806—1893), francia 

botanikus. Magy. is meg]'.: Termesztett nö
vényeink eredete. 

Decetalus, dák király, Trajamis 105. Kr. 
it. legyőzi és cl.'ogialja Dáciát. 

Decemvírek, 10 tagból álló, római törvény
hozó testület, Kr. e. 451., amely egyutta! 
kormányzott is. 

Decenniuni (lat.) a. m. évtized. 
Decens (lat.) a. m. tapintatos (viselkedés). 
Decentralizáció (lat.) a centralizáció, köz

pontosítás ellentéte. 
Déchy Mór (1851—1917), földrajzi utazó 

és turista. Főműve: Kaukázus. 
Deci . . . összetételekben a. in. tized (pl. 

deciméter a. m. Vi« méter). 
Decimálni (lat.) a. m. megtizedelni. 
Decimális (lat.) a. m. tizedes. 
Decoctum (lat.) a. m. f orrázat. 
Decrescendo (ok), zenei műszó, a. m. fo

gyó erővel. 
Decs nagyk., Tolna vm., központi j . , 4274 

1., vasút, távíró, telefon, posta. 
Dedeagacs, görög kikötő az Égei-tenger

ben, 2500 1. 
Dedek Crescens Lajos, * 1862, esztergomi 

kanonok, egyet, könyvtárőr, történetíró. 
Dédes kisk., Borsod vm., sajószentpéteri j . , 

/127 1., vasút, láviró, teleíon, posta. 
Dedikáció (lat.) a. m. ajánlás. 
Dedukció (lat.), azon logikai eljárás neve. 

midőn a különöst az általánosból vezetik le 
De íacto (lat.) a. m. tényleg, ellentétben 

ezzel a kifejezéssel : de, jure, jogilag. De 
facto et absque jure, önkényes és jogellenes. 

Defaitismus (,ranc. ), a háborúban annak a 
gondolatnak a hirdetése, hogy a háború vesz-
íes'séggel log végződni. 

Delectus (lat.) a. m. hiány, tökéletlenség. 
Defenzív (lat.) a. m. védelmi. 
Defenzíva (lat.) a. m. védelmi állás. 
Deferálni (lat.) a. m. engedni, meghajolni 

(valakinek akarata előtt). 

Deficit, (lat. a. m. hiányzik), költségveté»-
bcli vagy zárszámadási hiány. 

Défilé (franc.) a. in. szoros ut. 
Defilirozni (franc.) a. m. cl vonulni a pa

rancsnok előtt. 
Definíció (lat.) a. m. íogalommeghatározás. 
Definitív (lat.) a. m. végleges. 
Defláció 1. Infláció. 
Defloráció (lat.) a. m. elvirágzás; szüzes

ségtől megf osztás. 
Deíoe, Daniel (1661—1731), angol regény

író. Főműve a Robinson Crusoe (1719). 
De Forest, Lee. * 1873, amerikai mérnök 

és gyáros. Az elektroncső (audion) feltalá
lója. 

Deformáció (lat.) a. m. alakváltozás. 
Deformitás (lat.) a. m. torzalak. 
Defraudáció (lat.) a. m. sikkasztás. 
Deíregger, Franz (1835—1921), osztrák festő, 

a tiroli népélet ecsetelője. 
Defter, török kincstári könyvek adókról, jöve

delmekről stb. 
Defterdár (perzsa) a. m. könyvelő, a per

zsa és török pénzügymin. cime. 
Dég nagyk., Veszprém vm., enyingi j . , 3828 

1., telefon, posta. 
Degas, Edgar (1834—1917), francia festő, 

impresszionista. 
bégen Árpád, * i860, botanikus, egyet. m. 

tanár, mezőgazd. kisérletügyi főigazgató, jelen
tős növénytani müvei tannak. 

Degeneráció (lat.) a. m. elfajulás. 
Degenfeïâ-Schomburg József gróf (1847 

1927), 1883—J90]. Hajdú vm. és Debrecen f<V 
ispánja, a ref. egyházi egyetemes konvent vi
lági elnöke. 

De Gerando, Antonina (1845—1914), francia 
szarni, irónő. Pedagógiai munkák, ifjúsági 
könyvek. 

Dégoût (franc.) a. m. undor, ellenszenv. 
Dégoutte, Joseph, * 1866, francia tbnok, 1919-

től a rajnai megszálló csapatok főparancsnoka. 
Degradáció (lat.) a. m. lefokozás, a katona

ságnál alacsonyabb rangba való helyezés, a 
kat. egyházban a papi rendből való kivetkőz-
tetés. 

Degré 1. Alajos (1820—1896), író. Elbe
szélő müvek, vígjátékok. ·— 2. Miklós, D. 
Alajos fia, * 1867, 1921 óta az Ítélőtábla 
elnöke, felsőházi tag. A Büntető Jog Tava 
szerkesztője. 

De gustibus non est disputandum (lat.) a. m 
az ízlésekről nem lehet vitatkozni. 

Dehli, indiai város, 1. Delhi. 
Dehtnel, Richard (1863—1920), í.émet dráma

író és kritikus. 
Dehoneszfáló (lat.) a. m. becsületbevágű, 

becsületsértő. 
Deianeira, Heraktes felesége, a Nessos-ing-

gel megölte férjét. 
Dei gratia (lat.) a. m. Isten kegyelméből, 
Deizmus (lat.), a 16. sz.-ban mint az ateiz

mus ellentéte, Istenben hivő világnézetet je
lent, később a személyes élő Istenben hivő 
teizmussal szemben a személyié'en, világon ki-
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vüli őserőben hivő teológusokat hívták deis
táknak. 

Dejeuner (franc.) a. m. villásreggeli. 
Dejtár kisk., Nógrád vm., balassagyarmati j . , 

ιί.03 1., vasút, táviró, posta. 
De jure (lat.) a. m. jogilag. 
Deka (gör.) a. m. tiz. 
Dekabristák (decemberi férfiak), akik az I. 

Miklós orosz cár ellen 1825 dec.-ben rendezett 
felkelésben résztvettek. 

Dekád (gör.) a. m. tiz darab (tiz nap, hét, 
év). 

Dekadencia (lat.) a. m. hanyatlás. 
Dekadens (lat.) a. m. hanyatló. 
Dekadensek, főleg a 19. sz.-végi francia 

szimbolistákra, innen általában mindazokra az 
irókra és művészekre használták, akik az 
elkomplikálódott modern polgári psziché kifeje
zésére törekedtek. 

Dekalog (gör.) a. m. tízparancsolat. 
Dekameron (gör.: tiz nap), Boccaccio no

vellás gyűjteményének cime (Decamerone) ; 10 
nap alatt elbeszélt 100 történet. 

Dékán (lat.: decanus), eredetileg 10 ka
tona vezetője; az egyházban a káptalan máso
dik tisztviselője; az esperes, a prot. egy
házban a szuperintendens, az egyetemeken va
lamely fakultás élén álló professzor. 
_ Dékány István, * 1886, a történelemfilozó

fia magántanára a bp.-i egyetemen, a Magy. 
Filozófiai Társ. főtitkára. 

Dekker, Eduard, 1. Multatuli. 
Deklamáció (lat.) a. m. szavalat. 
Deklaráció (lat.) a. m. nyilatkozat, kijelentés. 
Dekllnació (lat), 1. mágneses D., a vízszin

tes sikban mozgó mágnestű eltérése az északt 
iránytól. — 2. A csillagászatban valamely 
égitestnek az egyenlítőtől való távolsága a 
délkörön mérve. — 3. A főnévragozás neve. 

Dekobra, Maurice (eredeti nevén Teissier), 
* 1885, francia regényíró, erotikus és exo-
tikus regényei nagy könyvsikerek, több magya
rul is megj. 

Dekolletált (franc.) a. m. kivágott (ruha). 
Dekoráció (lat.) a. m. díszítés. 
Dekorum (lat.) a. m. tisztesség, illedelem. 
Dekrétum (lat.) a. m. végzés, határozat, 

rendelet, kinevezési "okirat. 

Del., a latin deleatur (törlendő) szó rövi
dítése. 

Dél, az a pillanat, amelyben a Nap áz 
illető hely délvonalán halad á t 

Delacroix,- Eugène (1798—1863), francia festő, 
a romantikus festészet művésze. Tanulmányai, 
bírálatai s naplója irodalmi becsüek. 

Délafrikai Államszövetség (Union of South 
Africa), angol dominium, 1909. alakult a Fok
föld, Natal, Transvaal és Oranje River gyar
matokból, 1,225.000 km3, 6,928.000 1. (1V2 
millió fehér, ebből 839.000 holland). A kor
mány a r, király által kinevezett kormányzóból 
és miniszterekből áll, a törvényhozás kétka
marás. D. igazgatja a volt Német DNy-Afri
kát. •' 1 

Delagoa-öböl, Portugál K-Afrikában, a Mo

zambik-csatorna kis öble, Transvaal kikötő
helye. 

Délamerika, 1. Amerika. 
Delaroche, Paul (1797—1856), francia festő, az 

akadémikus történeti festés feje. 
Delavigne, Casimir (1793—1843), francia lirai 

költő és drámaíró. 
Delaware, 1. folyó az Egyes.-All.-ban, amely 

az Alleghany-hegységet átszelve, az At'anti
óceánba ömlik. — 2. D.-öböl a D.-folyó 
torkolata. — 3. D., az Egyes. Ali. egyik 
legkisebb állama a D.-öböl mellett, 6000 km2, 
223.000 1. 

Delbrück, 1. Berthold (1842—1922), német 
nyelvész, jávai egyet, tanár. — 2. Hans, 
(1848—1929), német történetíró, berlini egyet, 
tanár, különösen hadtörténettel foglalkozik. 

Dél-Carolina (South-Carolina, S. C) , egyike 
az Egyes. AH. 13 eredeti államának, az At
lanti-óceán partján, 80.000 km3, 1V3 millió 
1. Terményei pamut, kukorica, rizs, dohány. 
Fővárosa Columbia, főkikötője Charleston. 

Delcassé, Théophile (1852—1923), francia pub
licista, radik. szoc. képv., többizben minisz
ter, majd pétervári nagykövet, egyike a világ
háború előkészítőinek. 

Delcredere (ol.), az ügyletek közvetítésével 
foglalkozó bizományosnak vagy ügynöknek köte
lezettségvállalása megbízójával szemben a vevő 
hitelképességéért és a követelés behajthatósá
gáért. 

Dél-Dakota (South-Dakota, S.-Dak.), az 
Egyes.-All. egyik állama a Missouri felső folyá
sánál, 200.000 km2, 2/3 millió 1. Arany
bányák. Fővárosa St.-Pierre. 

Deleatur (lat.) a. m. törlendő. 
Deledda, Grazia, * 1873, olasz regényirónő. 
Delegáció (lat), 1867—1918-ig a monarchia 

két államának közös ügyeit tárgyaló bizott
ság. A D. tagjait a két állam országgyű
lése évenkint választotta, felváltva Bécsben és 
Bp.-en ülésezett. 

Delegál (lat.) a. m. kirendel. 
De lege ferenda' (lat.) a. m. a meghozandó 

törvény szempontjából. 
De lege lata (lat.) a. m. a meghozott tör

vény szempontjából. 
Delejtü, az észak-déli irányt mutató mág

nestű. 
Delfin, a cetek rendjébe tartozó emlősök. 

Egész testük a vízi életmódhoz alkalmaz
kodott, végtagjaik úszókká alakultak. Édes
vizekben és tengerekben élnek. 

Delft, város Hollandiában, a hága—rotter
dami csatorna mellett. 40.000 1. Műegyetem. 
Fajansza hires. 

Delhaes István (1848—1901), festőművész .̂ Ré
giséggyűjteményét muzeumoknak hagyományozta. 

Delhi, Brit-India fővárosa, a Dzsamma folyó 
mellett. 304.000 1. 

Délibáb (ol. : fata morgana), az az optikai 
jelenség, hogy sík területen néha meglátjuk 
olyan távoli tárgyak tükörképeit, melyek: a 
földfelület görbülete miatt nem volnának lát
hatók. Oka az, hogy az illető tárgyról jövő 
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fénysugarak különböző sűrűségű levegőréte
geken haladnak át s igy elgörbülnek. 

Delibes, Léon (1836—1891), francia zene
szerző. Ballettjei: Coppelia és Sylvia; ope
rája: Lakmé. 

Deliblát, nagyk. Temes megyében, 4700 1. 
Tőle Ê-ra terül el a D.-i homokpuszta. 
Trianon óta Deliblato néven Jugoszláviáé. 

Delikát (lat.) a. m. finom, ízletes. 
Delikten (lat.) a. m, bűncselekmény. 
Delila (epedő), filiszteus nő, aki Sámson

tól erejének titkát kicsalta s aztán elárulta. 
Delikvens (lat.) a. m. bűntettes. 
Delirium (lat.), az agyműködés zavara kö

vetkeztében beálló izgatott állapot, halluciná-
ciókkal, félrebeszélésse!. D. tremens : iszáko
sok akut elmezavara. 

Déli sark, 1. Antarktisz. 
Delitzsch, 1. Franz Julius (1813—1890), ré

met bibliakutató, lipcsei egyetemi tanár. — 2. 
Friedrich (1850—1922), német asszirológus. 
Berlinben egy. tanár. (Babel u. Bibel c. elő
adásai.) 

Déli Vasút, jelenleg Duna—Száva—Adria-
vasut (azelőtt Cs. és kir. szab Déli vaspálya
társaság). Alakult 1856. 

Délkör, a Föld felületén kijelölhető ama 
legnagyobb kör, mely átmegy a két sarkon 
s merőleges az egyenlítőre. D.-rei mérik a föld
rajzi hosszúságot, vagyis, hogy valamely hely 
hány fokra van az elsőnek kiválasztott (green
wichi, ferroi, berlini) D.-től. D.-ön mérik 
a földrajzi szélességet is, azaz hogy vala
mely pont hány fokra van északra vagy délre 
az egyenlítő tői. 

Delmár Walter, * 1893, mérnök, kiváló 
magyar autóvezető, több verseny győztese. 

De l'Orme, Philibert (1515—1570), francia 
renesszánsz- építész. Tuileriák. 

Delos, az Aegei-tenger egyik kis szigete, 
ahol a görögök ötévenként fényes ünnepsé
geket tartottak. Mai neve Mikra Dilos, 

Delphi, a Parnassos-hegy aljában, a görög
ség legtekintélyesebb jóshelye, ahol Apollo 
adja a jóslatokat papnője, a Pythía által. 

Délszlávok, a szláv népcsalád D-re sza
kadt ága, a Balkán félsziget ËNy-i és középső 
részeit lakják. Nyelvük három irodalmilag mü
veit nyelvre oszlik: szlovén, szerb-horvát és 
bolgár. Vallás tekintetében a D. görög-ke
letiek, katolikusok és mohamedánok. 1919— 
1920. a bolgárok kivételével az összes D. 
Jugoszláviában egyesültek. 

Delta (a D betű görög neve; alakja három
szög), folyótorkolati törmelékkup, amelyet a 
rajta lefutó folyóágak szelnek át és határol
nak. Alakja rendszerint háromszög. 

Demagóg (gör.) a. m. népvezér; ma meg
bélyegző értelemben használatos. 

Demarkációs vona', az ideiglenes határ, ame
lyet fegyverszüneti szerződésekben és ideiglenes 
határmegállapitásoknál jelölnek ki a béke
szerződésig. 

Demars (franc), diplomáciai lépés egy ha
tározott követelés sürgős teljesítése érdekében. 

Dembinszky Henrik (1791—1864), az 1830. 

lengyel szabadságharc egyik főhőse, kit 1849 
febr. a magy. kormány fővezérré nevezett 
ki. Törökországba, majd Párizsba ment, hol 
megírta emlékiratait. 

Demecser nagyk., Szabolcs vm., nyirbogdányi 
j . , 3226 1., vasút, táviró, telefon; posta. 

Demeczky Mihály (1855—1920), matematikus, 
1912. a bp.-i egyet, tanára. 

Dementi (franc.) a. m. cáfolat. Dementálni: 
meghazudtolni, valótlannak nyilvánítani. 

Dementia praecox, elmebaj, ujabban in
kább schyzophrenia néven. A külvilágtól 
való értelmi s főkép érzelmi elzárkózás, tév
eszmék, gyakran hallucinációkkal és izomme
revségek, stereotip mozgások. 

Demény r. Dezső, * 1871, kat. lelkész, 
egyházi karnagy, a Zeneközlöny szerkesztője. — 
2. Károly, * 1859. államtitkári címmel a m. 
kir. posta vezérigazgatója. 

De me sine me (lat.) a. m. rólam-nél-
külem. 

Demeter, gör. istennő, 1. Ceres. 
Demeter, Dimitrija (1811—1872), horvát költő. 

Főleg drámákat irt. 
Demetrius (Dimitrij) IV. (1350—89), moszk

vai nagyherceg, Moszkvát fővárossá tette, a 
Kremlt építtette, legyőzte a tatárokat. — V. D., 
Rettenetes Iván-.fia (1583—1591). Meggyilkol
ták. Halálát nem hitték, több ál-D. lé
pett fel. 

Demian, Tasi, * 1899, erdélyi román festő, 
a kolozsvári festőiskola tanára. 

Demijohn (ang.), füzvesszővel befont üveg
ből vagy kőedényből készült bortartó edény. 

Demimonde (franc.) a. m. félvilâg, fél
világi nő. 

Demirkapu, a Vaskapu török neve. 
Demisszió (lat.) a. m. lemondás. 
Demiurgosz (gör.) a. m. mester, jelenti Plató

nál az istenséggel azonos világalkotót. 
Demjén nagyk., Heves vm., egri j . , 901 1,, 

ut. és up. Kerecsend. 
Demobilizáció (lat.) a. m. leszerelés. 
Demográfia v. demológia {gör.), az emberi 

társadalom fizikai jelenségeivel foglalkozó tu
domány. A statisztika egyik ága. 

Demokrácia (gör.) a. m. népuralom, az az 
államforma, amelyben a kormányzás és tör
vényhozás joga a népet illeti meg. D. szé
lesebb értelemben meg az is, ahol a nép 
az uralkodó mellett az állami fenségjogok 
gyakorlásában résztvehet. 

Demokratapárt, 1. 1930. alapította meg a 
D.-ot Vázsonyi Vilmos s 1902 óta parlamenti 
párt, 1920 óta Nemzeti D. — 2. A D.-ot 
az Egyesült Államokban 1742. Jefferson ala
pította; előbb a centralizmus, később a 
rabszolgaság eltörlésének pártja volt. — 3. 
Németországban a polgári középpárt a D., 
amely 1918. alakult a régi szabadelvű- és 
haladópártból. 

Demokritos, élt 460—360 között Kr. e., gö
rög filozófus, természettudós és matematikus, 
az atomelmélet megalapítója. 

Demolálni (franc.) a. m. lerombolni. 
Démon (a görög daimon, a. m. okos), vagy 
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daió a, m. sorsot osztok szóból), isteni vagy 
istennél alacsonyabb vendu lények neve. A 
D.-okban való hit a primitiv vallásokban rend
kívül elterjedt. Használatos továbbá az ellen
állhatatlanul hóditó nők megjelölésére. 

Demonstráció (lat.) a. m. bizonyítás, tünte
tés. Ad oculos D.: szemmel látható, (kéz
zel fogható) bizonyítás. 

Demoralizáció (lat.) a. m. erkölcsi romlás. 
De mortuis nil, nisi bene (lat.), a halottak

ról jót vagy semmit. 
Demos (gör.) a. m. nép. 
Demosthenes (Kr. e. 383—322), a legna

gyobb athéni szónok, ügyvéd. Életének célja 
a Philippos (II. Fülöp) makedóniai király 
tervei elleni küzdelem. D. a görög függet
lenségért harcolt Filippi kaiban. Polgártársai 
aranykoszorúval jutalmazták. 

Démotikus Írás, a régi egyiptomiaknál hasz
nált mindennapi irás, amely a hieroglif írás
ból keletkezett. 

Dénár (lat.: denarius), régi római ezüst
pénz, amely később hozzánk is eljutott az 
Arpád-ház idején. 

Denaturálás (lat.), adó alól mentesített alko
holnak vagy sónak emberi fogyasztásra alkal
matlanná tétele; az áruhoz rossz szagú és 
izü anyagot kevernek. 

Dencsháza nagyk., Baranya vm., szentlőrinci 
j . , 1360 1., ut. Szigetvár, posta. 

Dencz Ákos, * 1876, országgy. képv., a 
Postatakarékpénztár h. 'gazgatója. 

Dendritek, növényhez hasonló ágazatos raj
zolatok kőzeteken. Vas- v. mangánoxid ki
csapódásából keletkeznek. 

Dendrolögia, a növénytannak a fákkal fog
lalkozó ága. 

Dendrometer (gör.) a. m. fák mérésére 
való eszköz. 

Dénes 1. István, * 1889, ügyvéd, politikus, 
földkérdéssel fog!. — 2. Lajos, * 1879, eszté
tikai iró és pedagógus. 1908. bp.-i tankor, 
íőigazg. 

Dénesfa kisk., Sopron vm., kapuvári ')., 
768 1., vasút, táviró, po3ta. 

Déneslak kisk., Vas vm., vasvári ) , , 1041 1., 
ui. és up. Egervár. 

Nagyfülü denevér 
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Denevér vagy bőregér, az emlősök egyik 
rendje. Λ mellső és hátsó végtagok között 
repülőhártya van kifeszítve. Mind jó repü
lők. Gyümölcs- vagy rovarevők. 

Dengl János, * 1882, német nyelvész, köz-
gazd. egy. tanár, kereskedelmi szakoktatásunk-
egyik vezetője. 

Dengue-láz, délvidéki fertőzőbetegség, eg)' 
szunyogfaj terjeszti. 

Denikin, Anton, * 1872, orosz tábornok, 1917. 
a délnyugati front főparancsnoka, 1918—20. a 
kaukázusi ellenforradalmi hadsg. par. 

Dennert, Eberhard, * 1861, német botanikus, 
a darwinizmus ellenfele. 

De nobis sine nobis (lat.) a. m. rólunk-
nélkülünk. 

Dentin, a. m. fogcsont. 
Dentista (franc, és ang.) a. m. fogász. 
Denunciáns (lat.) a. m. följelentő, besúgó. 
Denver, az Egyes. AH. Colorado államá

nak fővárosa a Sziklás hegység lábánál, 256.000 
1. Sokoldalú ipar. 

Deo gratias (lat.) a. m. hála Istennek! 
Département, Franciaországban a. ni. megye. 

Hivatalban: osztály. 
Dépêche (franc.) a. ni. sürgős levél, táv

irat. 
Dependence (franc.) a. m. függőség, mellék

épület. 
Depiláció (lat,) a. m. hajhullás, kopaszság. 
Deplacement (franc, és ang.) a. m. viz-

kiszoritás,· a hajó által kiszorított viz súlya. 
Depo'.arizátor (lat.) a. m. a villamoselemek

nek a polarizálást megakadályozó anyaga. 
Deponálni (lat.) a. m. letétbe helyezni. 
Depopuláció (lat.) a. m. elnéptelenedés. 
Déport (franc.) a. m. árfolyamlevonás; a 

tőzsdei forgalomban a. m. fedezetlen eladás 
esetén a szállításra kölcsönvett darabok után 
fizetett kölcsöndij. 

Deportáció (lat.: elszállítás), fegyházra ítél
teknek tengerentúli büntetőgyarmatokba szállí
tása. Ma már büntetőgyarmata csak Francia
országnak ( Uj-Kaledonia, Guayana) és Portu
gáliának (Angola és Principe) van. 

Depót (franc.) a. m. 1. letét, kül. bank
ban letétbe helyezett értéktárgvak és papírok. 
— 2. Raktár. 

Depozitum (lat.) a. m. letét. 
Depresszió (lat.), 1. nyomott kedélyhangulat. 

- - 2. A meteorológiában az alacsony légnyo
más helye. — 3. A szárazföldnek a tenger-
szinnél mélyebben fekvő része. 

De profundis (lat.: a mélységből), a 130. 
zsoltár kezdete a bibliában, kat. temetési ' ének. 

Deputáciö (lat.) a. m. küldöttség. 
Deputátum (lat.), gazdasági alkalmazottak 

természetben adott járandósága. 
De Quincey, Thomas (1785—1859), angol 

iró. Müve: Confessions of an English opium-
eater (Egy angol ópiumevő vallomása). 

Dér, megfagyott harmat. Leginkább kora 
tavasszal és késő ősszel jelentkezik. 

Derby, város Angliában, D. grófságban, 
130.000 1. Selyemszövés. 

Derby (ang.), lóverseny, 1780 óta tartják 
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Epsomban, Angliában. D.-nek hivják más or
szágokban is a háromévesek versenyét. 

Derby, Edward, * 1865, konzervatív angol 
politikus, 1906—8. és 1922—3. hadügyminisz
ter, 1918—22. párizsi nagykövet. 

Derce, gabonaőrlemény, átmenet a liszt és 
finomdara között. 

Dercefü, a szegfüfélék nemzetsége, K-Euró-
pában honos homoki növény, gyökere a szap
pangyökér. 

Derecske nagyk., Bihar vm., derecskéi j . , 
9862 ]., vasút, táviró, telefon, posta. 

Dereglye, kisebb folyami teherszállító jármű. 
Derekegy hár nagyk., Csongrád vm., mind

szenti j . , 2574 L, ut. és up. Gádoros. 
Deréme, Tristan (ered. Philippe Hue), * 1899, 

francia iró, modern költő. 
Derenk kisk., Abauj-Torna vm., bódvaszi-

lasi ;., 416 l, ut. Bódvaszilas, up. Ssrin. 
Déri 1. Ferenc, * 1874. bp.-i nyűg. al

polgármester. — 2. Frigyes (1851—1924), bécsi 
selyemg>áros és műgyűjtő, aki 50.000 darab
ból „álló és tízmillió aranykoronát érő gyűjte
ményét Debrecen városára hagyta. Ebből léte
sült a D. Múzeum. 

Derítés, folyadékokban lebegő finom részecs
kék eltávolítása. 

Derkovits Gyula, * 1894, festőművész, magá
nyos alakokat fest. redukált formaadással. 

Derma (gör.) a. m. bőr. 
Dermatológia (gör.: bőrkórtan), a bőr beteg

ségeivel foglalkozó tan. 
Dernburg, Bernhard, * 1865,· német politi

kus, előbb bankigazgató, majd gyarmatügyi 
államtitkár, 1919. pénzügyminiszter. 

Dernier cri (franc: utolsó kiáltás), leg
utolsó divatujdonság. 

Deroulède, Paul (1846—1914), francia költő 
és politikus. A revanche publicistája volt. 

Derűt (franc: déroute), fennálló kötelékek 
meglazulása, szétbomlás, a gazdasági viszonyok 
felfordulása, tönkrejutás. 

Dervis _ (perzsa), szegénységben élő istenfélő 
ember, jelenti valamely mohamedán D.-rend 
tagiát is. 

Déry l 1. Béla, * 1870, festő, naturalista 
tájképek. — 2. Istvánné, Széppataki Sehen-
bach Róza (1793—1872), az első magyar opera-
primadonna. Drámai szerepeket is játszott. Élet
rajzát Déryné naplója c. a .Kisfaludy Társ. 
adta ki. 

Dés, város Erdélyben, a Nagy és Kis Sza
mos összefolyásánál, ii.oao 1. Trianon óta 
Romániáé, Dej néven. 

Descartes, René (1596—1650), francia filozó
fus, matematikus s a matem. természettudo
mány megalapítója. Főművei: Elmélkedések a 
filozófia a'apjairól, A filozófia eVei. 

Descendens (lat.) a. m. leszármazó, utód. 
Deschanel, 1. Emile (1819—1904), francia 

politikus, irodalomtört. iró. — Fia, 2. Paul 
(1856—1922), francia politikus, 1920. közt. 
elnök. 

Dési Géza, * 1870, ügyvéd, országgy. kép
viselő, a bp.-i Ügyvédi Kör elnöke. 
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Desiderium (lat.) a. m. kívánság. Pium D,, 
jámbor óhaj. 

Désintéressement (franc.) a. m. érdektelen
ség 

Des Moines, az Egyes. AU. Iowa államának 
fővárosa, a D. folyó mellett, 127.000 1. Egye
tem. 

Desmoulins, Camille ([1760—1794), francia for
radalmár ügyvéd, újságíró. Irányította a Bastille 
ostromát. Robespierre Dantonnal együtt' ki
végeztette. 

Desperadók (spany. : kétségbeesettek), azok a 
politikusok, akik céljaik elérésére minden esz
közt jónak tartanak. 

Despota (gör.), a bizánci császárságban mél
tóság; ma zsarnok. 

Després, Josquin (1450—1521), a Palestrina 
előtti idők legnagyobb zeneszerzője, egyházi 
zenét, miséket irt. 

Desprès, Suzanne, * 1875, francia szülésznő. 
Dessau, Anhalt fővárosa a Mulde folyó 

mellett, 71.000 1. Gyapjú- és gabonakereske
delem. 

Dessewffy 1. Arisztid (1802—1849), 1848-as 
honv. tábornok. Az oroszok ellen operáló fel
vidéki hadsereg vezére volt. Aradon főbelőt-
ték. — 2. Arisztid (1854—1922), politikus, 
iró. Könyvei: Velence, A spiritizmus, Béke 
és háború stb. — 3. Aurél gr. (1846—1928), D. 
Emil fia, sokáig elnöke az OMGE-nak. 1006— 
1920. a főrendiház elnöke. — 4. Aurél gr. 
(1808—42), a harmincas évek konzervatív po
litikájának vezére. Világ c. lapjában irott 
cikkeiben Kossuth és Széchenyi ellentétét igye
kezett semlegesíteni. — öccse, 5. Emii gr. 
(1814—66), bátyja utóda a konzerv, párt ve
zetésében, az OMGE és a Földhitelintézet 
alapitója, az Akadémia elnöke. Tervezete alap
ján készült az októberi diploma. — Atyjuk, 
6. József gr. (1771—1843), konzerv. pol., 
elitélte Széchenyi felforgató eszméit. 

Dessin (franc.) a. m. rajz, minta. 
Dessoir, 1. Ludwig (1810—74), kiváló német 

Shakespeare-szinész. — 2. Max, * 1867, ber
lini filozófus, okkultista problémákkal fogl. 

Dessous (franc.) a. m. alul; női alsóruha. 
Desszert (franc.) a. m. csemege. 
De strigis quae non sunt, nulla quaestio 

fiat (lat.), a boszorkányokról, amelyek nin
csenek, semmiféle kereset se indittassék. (Kál
mán király törvénye.) 

Destruktív (lat.) a. m. romboló, bomlasztó. 
Deszavuálni, 1. Dezavuálni. 
Deszignálni (lat.) a. m. kijelölni. 
Deszjatin, orosz területmérték, 10.925 m3. 
Deszk nagyk., Torontál vm., torontáli j . , 

2358 1., vasút, telefon, táviró, posta. 
Deszpofa (gör.) a. m. ur, uralkodó, ön-

kényúr. A középkorban a fejedelem neve. 
Desztilláció (lat.) a. m. lepárlás. 
Détachement (franc), önálló feladattal meg

bízott csapattest. 
Détail (franc.) a. m. részlet. 
Detek kisk., Abauj-Torna vm., encsi j . , 

607 Ù, ut. Forró-Encs, up. Bakta. 
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Detektiv (lat.), titkos rendőr, polgári ru
hába öltözött rendőrtisztviselő. 

Detektor (lat.), a drótnélküli távíró és telefon 
felvevő állomásának az a készüléke, mely a 
beérkező elektromos hullámokra reagál és e 
hullámok áramingadozásait a tulajdonképpeni 
felvevőkészülék (Morse-távíró, telefonhallgató) 
működésére alkalmas állapotba hozza. Leg
régibb D. a Branly-féle koherer. 

Deterding, Henri W. Α., sir, * 1865 hol
landi nagyiparos, a »Royal Shell« petróleum-
szindikátus vezetője. 

Determináns (lat.), az algebra azon segéd
eszköze, mellyel az 1. fokú η ismeretlennel 
biró egyenletrendszer megoldását könnyen át
tekinthető módon felírhatjuk. 

Determinizmus (lát.), az akaratnak és cse
lekedetnek külső vagy belső okok folytán való 
mindehirányu kötöttségének tana. 

Detk kisk., Heves vm., gyöngyösi j . , 1781 
1., ut. Ludas, posta. 

Detmold, Lippe fővárosa a teutoburgí erdő 
mellett, 16.000 1. 

Detonáció (lat.) a. m. robbanás, durranás. 
Detonálni (lat.) a. m. a zenében a han

got a szükségesnél mélyebbre venni. 
Detonáta, az Erdélyi Érchegység oszlopos 

bazalt sziklacsoportja, Abrudbánya mellett. 
Detre László, * 1874, orvos, bakteriológiá

val s szérumterapiával fogl. 
Detroit, város az Egyes. All. Michigan ál

lamában, 1,578.000 1. Élénk kereskedelem, 
gép- és automobiigyártás (Ford). 

Detronizáció (lat.) a. m. trónfosztás. 
Dettár György, * 1892, festőművész, a gö

döllői telep tagja. 
Detto (ol.) a. m. ugyanaz. 
Dettre János, * 1S86, ügyvéd, újságíró. 

1920^-1925. a Bácsmegyei Napló szerkesztője. 
Deukalion, a hellének mondai ősapja, aki 

az özönvízből egy bárkában feleségével meg
menekül. 

Deus (lat.) a. m. isten. 
Deus ex machina (lat.), a görög és ró

mai színpadon a színpadi gépezetből (süly-
lyesztő) felbukkanó isten, aki meglepetéssze
rűen belenyúl a cselekménybe. Mai jelentése: 
váratlan fordulat. 

Deussen, Paul (1845—1919), német bölcsész 
és indológus, egyet. tan. Kiéiben. 

Deuteronomium (gör.) a. m. a törvények 
ismétlése, Mózes 5. könyve. 

Deutsch 1. Antal, * 1906, magyar zene
szerző, kamaramüveket irt, külföldön él. — 
2. Ernő. * 1872, gyermekorvos, sok szak
munkát irt. — 3. Julius, * 1884, . osztrák 
szociálpolit. író, a szociáldemokrata párt tit
kára. — 4. Lajos, * 1869, mérnök, a Szfv. 
Elektromos Müvek vezérigazgatója. 

Deutsche Allgemeine Zeitung, 1918-ig Nord
deutsche A. Z., 1861-től a német külügymin. 
félhivatalos napilapja. 

Déva (szanszkrit) a. m. isten. 
Déva, város a Maros mellett, Hunyad vm. 

székhelye, 9000 1. Konzervgyár. Trianon óta 
Romániáé. 

Dévai (Biró) Mátyás (1500—1545). a kál
vinizmus megalapítója Magyarországon. Elő
ször Luther szellemében prédikált. 1537. Uj-
szigeten magyarnyelvű nyomdát állított fel. 
Svájcban tért át a kálvinizmusra, úgyhogy 
az erdődi zsinat (1545), amelyen ő elnökölt, 
a kálvinizmust fogadta el. 

De Valera, Eamon, * 1883, tanár, az ir 
szabadságmozgalomnak vezére. 1919. köztársa
sági elnökké választották. 1922. fegyveresen 
szállott szembe az angol csapatokkal, de pár
hónapi harc után elfogták. 1924. amnesztiát 
kapott. 

Devalváció (lat.) a. m. értekcsökkenés, ill. 
értékcsökkentés. Fizetési eszközöknél akkor al
kalmazzák, ha a fém- vagy papírpénznek 
csereértéke kisebb lesz, mint a névértéke. 
Fontosabb papírpénz-D.-k az Egyes. AH. sza
badságharcában 1776 után kibocsátott 1 mil
liárd frank névértékű papírpénz, a francia 
forradalom idején az asszignáták elértéktele
nedése. Ausztriában 1811. február 20-án ki
adott patens névértékének egyötödére deval
válta a papirforintot, i8ió-ban ujabb D. érte: 
250 váltóforint lett egyenlő 100 ezüstértékü 
forinttal. Nálunk bekövetkezett D.-k "az 1848 
—49-es szabadságharc idején kibocsátott u. n. 
Kossuth-bankók elértéktelenedése, a proletár
diktatúra »fehér pénze« értékének egyötödére 
való lecsökkentése és a Korányi Frigyes br. 
első pénzügyminisztersége alatt bekövetkezett 
»kékpénz«-felülbélyegzés. 

Dévaványa nagyk., Jász-Nagykun-Szolnok vm., 
tiszai felső j . , 13.434 1., vasút, távíró, telefon, 
posta. 

Devecser nagyk., Veszprém vm., devecsjeri 
j . , 4235 1., vasul, távíró, telefon, posta.-

Dévény község, Pozsony vm., a Morva torko
latánál, 2063 1., Várrom. D. fölött állott a 
milleniumi emlékoszlop. Trianon óta Cseh
szlovákiáé Divin néven. 

Dévény (Deutsch) Jenő, * 1879, költő, ügy
véd. Az emigrációban lett poétává. Kötetei: 
Bécsi erdő, Bécsi miniatűrök, Bécsi csöndes 
muzsika. 

Deviáció (lat.) a. m. eltérés az iránytól. 
Deviza, külföldi piacokra szóló, törvényes 

pénznemben fizetendő váltó, amely éppúgy, 
mint az értékpapír, tőzsdei forgalom és jegy
zés tárgyát képezi. 

Devizakozpont,· a külföldi fizetési forgalom 
szabályozására alakult központi szervezet. Az 
Állami Jegyintézet vezetése alatt működött 1022 
aug. 8. — 1924 június 24-ig.-

Devon, a Föld ókorának a, szilur és karhon 
közé eső korszaka, nevét Devonshire angol 
grófságtól nyerte. Rétegei palákból, mészkövek
ből és vörös homokkövekből állanak. Kövületei': 
korállok, tüskebőrüek, kagylók, csigák, a ge
rincesek közül még csak a páncélos halak 
jelennek meg. Növényei moszatok és harasztok. 

Devonport, angol hadikikötő Plymouth mel
lett. 82.000 1. Arzenál. 

Devot (lat. és franc.) a. m. alázatos, tisztelet
teljes. 
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Devrient, német szinészcsalád, ι. Ludwig 
(1794—1832), jellemszinész Berlinben. — 2". Phi
lipp Eduard (1801—77), Karlsruheban az udv. 
szinház igazgatója, megírta a német színészet 
tört. — 3. Oltó (1838—94), berlini színház
igazgató. — 4· Emil (1803—72), hősszerelmes. 

De Vries 1. Vries. 
Dewar, James (1842—1923), angol vegyész 

és fizikus, föltalálója a róla nevezett, csepp
folyós gázok eltartására szolgáló üvegedénynek 
(termosz-palack). 

De Wet, Christian Robert (1854—1922), a 
bur habomban tábornok, később 1907. Oranje 
államban miniszter, 1914. újból föllázadt az an
golok ellen, akik 6 évi börtönre Ítélték, de 
később kegyelmet kapott. 

Dewey, George (1837—1917), az Egyes. AH. 
admirálisa. 1898. ő semmisítette meg a spanyol 
flottát. 

Dextrin vagy keményitőgumi, keményítő 
160—?ooO-ra hevítésénél vagy diasztaze beha
tására képződik. Sörgyártásban, iparban, táp
szerek készítésénél használják. 

Dextrose, a m. szőlőcukor. 
Dezavuál (franc.) a. m. meghazudtol. 
Dezertál (lat. desertor, szökevény) a. m. 

megszökik a katonaságtól. 
Dezignálni (lat.) a. m. kijelölni, kiil. dezig

nált miniszterelnök, aki az államfőtől megbízást 
kap kormányalakításra. 

Dezinfekció (lat.), 1. Fertőtlenítés. 
Dezintegrátor, gép érc v. kő összetörésére. 
Dezodorizálni (lat.) a. m. szagtalanítani. 
Dezolát (franc), puszta, szomorú, vigasztalan. 
Dezorganizáció (lat.) a. m. szétrombolás. 
Dezoxidáció, oxigén eltávolítása valamely 

anyagból. 
Dezseőffy Aurél, 1875, n v · államtitkár, 

cgys. párti orsz. gyűl. képviselő. 
Dézsi Lajos * 1868., szegedi egyet, a magyar 

irodalomtörténet ny. r. tanára, számos írod. 
életrajzot irt, bibliográfus. 

Dézsma (lat. décima pars) a. m. tized, azok 
az úrbéri tartozások, amelyeket a jobbágy 
földesurának terményei tizedrészeképpen adott. 

Dezső 1. Alajos * 1888., magyar grafikus, 
Párizsban és Berlinben dolgozott. — 2. Kázmér 
1883., Nagykőrös polgármestere. Számos költ«-
ményt, cikket és értekezést irt. 

D. G. T., Első Dunagőzhajózási Társaság, 
alakult 1829-ben Széchenyi kezdeményezésére. 

Dharma (szanszkrit), a. m. tan, kül. Buddha 
tanítása. 

Dhavalagiri, a Himalája egyik csúcsa Nepal 
és Tibet között, 8170 m. 

Diabasz, vulkáni eredetű zöldes kő, labradorit 
és augit keveréke. 

Diabetes (gör.) 1. Cukorbetegség. 
Diable (franc.) a. m. ördög. 
Diabolo (ol. diavolo a. m. ördög), kettős 

kúpból álló gyermekjáték, amelyet két pálcika 
közti zsinór segítségével a levegőbe dobnak 
és ugyanazzal elkapnak. 

Diadalív, kapuszerű építmény, főként régi 
római városokban, megnyert csaták emlékére. 

Diadem, (gör.) a hajat lekötő fejdísz. Az . óítor-
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Diadalív 

ban D.-mel ábrázoltak istenségeket és D.-et 
viseltek a császárok. 

Diadochok (gör.), a .m. utódok; Nagy Sán
dor hadvezérei, akik halála után birodalmát 
felosztották és kormányozták. A D. fiai az 
epigonok. 

Diafragma (gör.), 1. rekeszizom, amely a 
mell- és hasüreget elválasztja. — 2. Optikai esz
közökben kerek nyilásu lemez a lencsék szélére 
eső fénysugarak visszatartására. 

Diagnózis (gör.: felismerés), kül. az orvosi tu
dományban a betegség felismerése. 

Diagonális (gör.), egyenes, amely a sok
szögnek két, nem egymásmelleit fekvő szögét 
köti össze. 

Diagrammá (gör.), a. m. grafikus ábrázolás 
(kül. statisztikában). 

Diakonissza, (gör. : szolgálónő), a prot. egy
házban a 19. századtól kezdve a szervezett 
ker. felebaráti szeretettel, főként betegápolással 
foglalkozó női egyesületek tagjai. . 

Diakonus, (gör.: szolga), ,3 *^galsó a 3 
mentség! fölszentelési fok ^'>zül a katolicizmus
ban és az anglikán egyházban. 

Diakova (DjaVrvo), jugoszláviai város Monte
negróban, 21.000 l. 

Dialektika (gör.) a. m. értékezésmüvészet. 
Feltalálója eleai Zeno. (5. sz. Kr. e.) 

Dialektus (gör.) a. m. nyelvjárás. 
Dialízis (gör.) a. m. folyadékok áthatolása 

hártyán. L. Ozmózis. 
Dialógus (lat.) a. m. párbeszéd. 
Diaméter (gör.-lat.) a. m. átmérő. 
Diana (Artemis), Zeus és Leto leánya, a 

görög-római mitológiában a hold, a vadak és 
vadászat szűz istennője, a szülés védője. 

Diapason, (gör.), az ókori zenében a mai 
oktávát jelentette. Jelenti ma a hangolást, a ka
marahangot és a hangvillát· is. 

.Diapozitív, üveglemezre készült pozitív fény
kép, vetítésre vagy átvilágításra. 
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Diana 

Diarbekr, török város Örményország D-i 
részén, a Tigris folyó közelében, 38.000 1. 

Diárium (lat.) a. m. napló. 
Diarrhoea (gör.) a. m. hasmenés. 
Diasz-korszaK v. formáció, a paleozoikum

nak egyik korszaka, amely két csoportra osz
lik, u. m. alsó- (Rothliegend, vörös homokkő 
és konglomerát) c.s felső- (Bechstein, mészkő, 
agyagpa.'a és kősó) diaszra. Nálunk a D· 
lerakodásai a Bakonyban, Mecsekben, Bihar-

.ban és a Kárpátokban fordulnak elő. 
Diaszpóra (gör.: szétszórás), az ószövetségben 

a Palesztinán kívül szétszórt zsidóság összefog-
ui' Γ 'Ui'· m a a z egyház székhelyén kivül eső 

η·6 Μ 1ΛΥ · h i v e i k e t nevezik D.-nak. 
Uiasztáz (gör.), „. keményítőt <Wtrinre és 

malátacukorra bontó cukroaitó enzim, amely a 
gabonaszemek csírázásakor keletkezik. Szesz
gyártásban használják. 

Diasztole (gör.), a, szívműködésben az össze
húzódásra (szisztole) következő elernyedés. 

Diathermía (gör.), gyógyeljárás, a mélyebben 
fekvő szövetek hőmérsékletének emelése nagy 
^zaporaságu váitakozó elektromos árammal, reu-
matizmus, ischiasz stb. esetén. 

Diathesis (gör.; a. in. elrendezés; hajlam 
betegségre. 

D.alomaceák, <gyáejtü, kovapáncélos, \ ízben 
élő algák. 

Diavolo (ol.) a. m. ördög. 
Diaz, 1. Armando (1861—1928), olasz hadve

zér, aki Cadorna veresége után (1917 okt) átvette 
az olasz hadsereg fővezérséget és ezt a háború 
végéig megtartotta - 2. BarthotomíU, * 14150 

k., f 1500. hajótörés következtében, portugál 
hajós, 1487. először hajózta körül a Jóremény-
ség fokát. — 3. Porfirio (1830 -1915), mexikói 
köztársasági elnök. négyévi megszakítással 
i8;6—J911., lemondott. 

Diaz de la Penna, Narcisso Virgilio (1807— 
1876), spanyol eredetű francia festő, a barbizoni 
festők hatása alatt főleg a fontainebleaui erdő 
regényes részleteit festi. 

Diaz-íéle szerződés, fegyverszüneti szerződé.·*, 
amelyet 1918. XI. 3. Weber osztrák-magyar 
tábornok és Badoglio olasz tábornok Padová-
ban kötöttek. A szerződés megállapítja a de-
markác íonális vonalat Diaz tábornok harcvona
lára. 

Dicasteriutn, a görögöknél társasbíróság, a 
középkorban választott bíróság-féle jogtudós
testület, pl. német egyetemek jogi kara. Ma
gyarországon a minisztériumok felállítása előtt 
D.-ok a politikai stb. országos központi hatósá
gok, pl. udvari kancellária, helytartótanács. 

Dichroismus (gör.: kétszinüség), némely kris
tály tulajdonsága, hogy különböző irányokban 
áteső fényben különböző szint mutat. 

Dickens, Charles (álneve Boz, 1812—1870), 
az angol társad, regény megalapítója. Pickwick 
Club c. müvével lett népszerű (1837), neveze
tesebb müvei: Twist Olivér, Nickleby Miklós, 
önéletrajza: Copperfield Dávid, A kis Dorrit, 
Karácsonyi ének stb. 

Dictionnaire (franc.) a. m. szótár. 
Didaktika (gör.) a. m. az oktatás tana. 
Diderot, Denis (1713—1784), francia filo

zófus és regényíró, a nagy Enciklopédia meg
alapítója és főszerkesztője. 

Didó, tyrusi királyleány, aki a monda szerint 
férjének megöletése után elmenekült a Afriká
ban Karthágót alapította a Kr. e. 9. sz.-ban. 
Jarbas afrikai király megkérte a kezét, de D. 
öngyilkossá lett, hogy ne legyen barbár em
ber felesége. 

Diehards (ang. : a rettenthetetlenek), az angol 
konzervatívok jobbszárnya. 

Diehl, Kari, * 1864, német közgazdász, 
egyet, tanár Freiburg i. Br.-ban. 

Dielektrikum (gör.-kt, szigetelő, izolátor), az 
elektr*«nosságot rosszul vagy egyáltalában nem 
vezető anyagok neve. 

Diemen, Anthony van, (1593—-1645), hollandi 
tengernagy, Tasman expedícióját ő küldte ki, 
a felfedezett Tasmaniát Vandiemensland-nak is 
nevezik. 

Dienes 1. László, * 1889, szociológus, a buda
pesti Városi Könyvtár könyvtárosa volt, majd 
Kolozsvárott hírlapíró, a Korunk c. folyóirat 
szerk. — 2. Pál, * 1882, matematikus, bp.-i 
egyet. m. tan. volt, most a londoni egye
temen tar.ár. — 3. Valéria, * 1879, mozdulat-
művészeti pedagógus; filozófiával fogi. Bei g 
son müveit fordította. 

Dienzl Oszkár (1877- 1925), zongoraművész ts 
zeneszerző. 

Dieppe, francia kikötő és tengeri fürdő, 24.000 
J., a La Manche csatorna partján. 

Dies ('.at.) a. m. nap. 
Diesel-motor (Rudolf Diesel, 1853—1913. né-
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met mérnök találmánya), u. n. lassú égésű gáz
motor, melyben a nyersolaj, petroleum stb. 
és levegő keveréke azáltal ég el, hogy eaz 
égési levegőt erősen komprimálják, ugy, hogy 
a befecskendezett nyersolaj gyujtókészülék nél
kül ég el. 

Dies irae (lat.: a harag napja), halotti ének 
kezdő szavai a római misekönyvben. 

Díesterweg, Friedrich Adolf Wilhelm (1790— 
1866), német proc., racionalista pedagógus 

Diéía (lat. diaeta), 1. az országgyűlés régi 
neve. — 2. A táplálék helyes megválasztása. 
Dietetika: betegek étrendjének megállapi'.ása. 

Dietz Károly, * 1885. Budapest rendőrfőkapi
tánya a Károlyi-korszak és a Peidl-kormány 
alatt. 

Dieu et mon droit (franc.) a. m. Isten és 
jogom. Az angol korona jelmondata. 

Diffamálő (lat.) a. m. megbélyegző (csele
kedet.) 

Differencia (iat.) a. rn.· különbség. 
Diffeienciá! (lat.), autóknál az a berendezés, 

hogy kanyarodásoknál az elülső kerekek közül 
a külső gyorsabban fussoi, mint a belső. 

Differenciálszámítás, a magasabb analízisben. 
i;ét változó mennyiség közötti egyenletből ezen 
változók végtelen kicsiny változásainak viszonyát 
számítja ki. A végtelen kicsiny változás — dif
ferenciál, viszonyuk a differenciálhányados. L. 
még Integrálszámítás. 

Difficile est satiram non seribore (lat.) a. m 
nehéz szatírát nem írni (Juvenalis). 

Diffúzió (lat.), átömlés, egymással érintkező 
folyadékok vagy gázok összekeveredésének folya
mata. Végbemehet lyukacsos válaszfa'on keresz
tül is. 

Diftéria (gor. díphthera, a. m. bőr), a D.-
bacillusok által előidézett torok- és légcsőlob. 
Gyógyszere a Behring-féle szérum. 

Digesták, a római jognak Justinianus császár 
rendeletére összeállított törvénykönyve. 

Digestio (lat.) a. m. emésztés. 
Digita'is, piros gyűszűvirág. Leveleiben és 

magvában van a szívre ható digitalin nevű 
gyógyszer. 

Dii majorum gentium (lat.) a. m. a főistenek. 
Dil minorum gentium, a kisebbrangu istenek. 

Dijon, franciaonzági gyárváros. Côte d'Or 
département fővárosa, 79.000 1. Egyetem, vi
rágkertészet, borkereskedés. 

Dike, Zeus és Themis leánya, az igazság 
istennője. 

Diktafon (lat.-gör.), fonográfhoz hasonló ké
szülék, felveszi a bemondott szöveget és is
métli a gépíró számára. 

Diktálni (laO a. m. leírásra tollbamondani: 
parancsolni. 

Diktátor, a római köztársaságban a.*, a kor
látlan jogkörű államfő, akit hat . hónapra ne
veztek ki veszély idején. A modern államélet
ben kivételes hatalmú államférfiakra alkal
mazzák. 

Düatáció (lat.) a. m. kitágulás. 
Dilator&us (lat.) a. m. elhalasztó, elhúzó. 
Dilemma (gőr.) a. m. SRirvasokoskodás; kény

szerhelyzet. 

Dilettáns, (ol. dilettare: gyönyörködni), aki 
valamely művészetet, tudományt stb. nem szak
szerűen müvei, hanem csak saját szórako
zására (műkedvelő). 

Diligentia (lat.) a. m. szorgalom. 
DHtney, Wilhelm (1834—1911), a bölcselet 

tanára Berlinben. Pozitivista. 
Diluvium (lat. ·. áradás, vízözön), jégkorszak, 

a jelenkort közvetlenül megelőző geológiai kor. 
A D. folyamán egész Európát (Felső-Olasz
országig) többször jég borította el, de közben 
voltak jégmentes idők is (interglaciális kor
szakok) . 

Dimenzió (lat.) a. m. méret, kiterjedés, kül. 
a testek három D.-ja: hosszúság, szélesség, 
magasság. 

Diminució (lat.) a. m. kisebbítés, rövidítés. 
Diminuendo (ol.), zenei müizó, a hangerősség 

fokozatos csökkentése. 
Dimorfizmus (gör.) a. m. kétalakuság. Sexua-

lis D., ha ugyanabban a fajban a himek és 
nőstények erősen különböznek; szezoi D., ha 
az alako'c; évszak szerint különbözők. (Ásvány
tanban 1. Heteromorf izmus.) 

Din, az erő elméleti egysége a fizikában: 
az az erő, mely 1 gr.-nyi tömeg sebességét 
mp.-kint 1 cm.-rel növeli. 

Dinamika, (gör.), a fizikának az a része, 
mely a testek mozgásaival és ezek okaival 
foglalkozik. 

Dinamikus (gör. dynamis a. m. erő), belső 
erő által ható. 

Dinamit, robbantószer, nitroglicerin keveréke 
kovafölddel. Feltalálója Alfred Nobel 1866. 

Dinamizmus, futurista festői módszer, amellyel 
a mozgást akarják visszaadni. 

Dinamó, 1. Elektromos gépek. 
Dinamometer (gör.) a. m. erőmérő. 
Dinár, szerb pénz, a háboru előtt a frank

kal (kb. 95 fillér: vo't egyenértékű, mi kb. 
0.10 pengő. 

Dinári-hegység, elkarsztosodott mészhegység 
az Adriai-tenger É i oldalán, Krajnától Albá
niáig. 

Dinasztia, (gör.) a. m. uralkodócsalád. 
Dinasztikus, (gör.) az uralkodócsaládhoz ra

gaszkodó. 
Diner (franc.) a. m. ebéd, a napi főétkezés. 
Diner-Dénes 1. József, * 1857, hírlapíró és 

mükritikus. A Károlyi-kormányban külügyi ál
lamtitkár. Külföldön él. — 2. Rezső, * 1889, 
festőművész, Fercnczy Károly tanítványa. 

Ding an Sich (magánvaló), Kantnál az, amire 
a jelenségek vonatkoznak, az, amitől jelenségek, 
az összes jelenségek el nem képzelhető, de 
szükségszerűen feltételezett végső alapja. 

Dingo, ausztráliai vadkutya. 
Dining room (ang.) a. m. ebédlő, étterem. 
Dinnye, a tökfélékhez tartozó gyümölcs, a 

görög-D. délafrikai, a sárga-D. indiai eredetű. 
Dinnyeberki kisk., Baranya vm., szentlőrinci 

')., 356 L, ut. Bükkösd, up. Helesfa. 
Dinornis, a történelmi időben kipusztult, 31/» 

£31. magas óriás-madár. Maradványait Uj-Zea-
Iandban találják. 

Pifiosauirus, 2 Kréta- és Jura-korszakban ék 
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DINOTHERIUM DISCONTO 

óriási csuszó-mászó szörnyeteg. A legnagyobbak 
25—30 m. hosszúságot is elértek. 

Dinotherium, kihalt ormányos emlős a har
madkorból. 

Diocletianus, római császár (245—313., uraik. 
284—305), a katonai pályán emelkedett a csá
szári méltóságra. Megosztotta az óriási biro
dalmat Maximianusszal. A hanyatló birodalmat 
reformokkal próbálta talpraállítani. A birodalom 
fővárosává Nicomediát tette. A császárságról 
305. lemondott. 

Diodoros Siculus, görög történetíró Augustus 
császár korában. Vi/ágtörténelmet irt. 

Diófa, egylaki fa, barkás virágokkal. Magjá
ban 500/0 olaj van. P'ája rendkívül kemény, 
butorkészitésre haszn. 

Diogenes, 1. (Kr. e. 412—323), görög böl
cselő, az u. n. cinikus iskola megalapítója. D. 
a nélkülözés s az igénytelenség elvet gyako
rolta s hirdette. — 2.' D. Laertios, görög 
grammatikus a Kr. u. 2. sz. első felében. Tiz 
könyvben megírta hires görög filozófusok 
életrajzát. 

Diomedes, Argos királya, aki rcsztvett a tró
jai háborúban. 

Dionysiák, Dionysos isten tiszteletére ren
dezett athéni ünnepségek. Körmenetek és dráma
előadások tetiék fényessé az öt napig tartó 
ünnepet. 

Oionysios, 1. halicarnassosi, görögül iró, ró
mai történetíró, Kr. e. 30. Rómában telepedett 
le. Megírta Róma történetét a pun háborúig. 
— 2. Syrakusai, az idősebb D. syrakusai ti
rannus fia, maga is syrakusai uralkodó Kr. c. 
367—343., Platon barátja. 

Dionysos ν. Bakehos, a görögöknél a föld 
termőerejének istene, kül. a szőlőmüvelésé. Ün
nepei a dionysiák. 

Dionysos 

Diophantos (Kr. u. 3Ó0 k.), görög matema
tikus, az algebra és aritbmetika megalapítója. 

Dioptria, a lencsék fénytörőképességének 
mértékegysége. 1. D. = egy méter gyújtó
távolságú lencse fénytörőképessége, 2 D. — 
!/2 m. gyújtótávolságú lencse fénytörőképes
sége stb. 

Dioráma, áttetsző anyagra festett kép, ame
lyen tükrös berendelés segítségév»! külSateso 
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világítási hatásokat, napsütést, holdfényt stb. 
érnek el. Daguerre találta fel 1822. 

Oiorit, szemcsésen kristályos mélységbeli kő
zet (földpát, csillám, amfibol). 

Diósberény nagyk., Tolna vm., simontornyai 
]., 1117 1., ut. Gyönk, posta. 

Diósd nagyk., Fejér vm., váli j - , 986 I·, 
vasút. ut. Nagytétény, posta. 

Diósgyőr, nagyk., Borsod vm., miskolci j . , 
19.200 1. Nehéz vasipar, papirosgyár. 

Diósjenö, kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 
2 τ 99 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Dióskál kisk., Zala vm., pacsai j . , 1572 1., 
ut. Pacsa, posta. 

Dioskurok, együttes neve Castornak s Pollux-
nak, az elválhatatlan két lovas félistennek, 
Zeus és Léda gyermekeinek. 

Diősviszló nagyk., Baranya vm., siklósi j . , 
7319 1., vasút, távíró, posta. 

Diósy Béla, * 1863, a Zenemüv. Főiskola 
tanára, színházi és zenei kritikus. Vígjátéko
kat és elbeszéléseket irt. Neje D. Händel 
Berta (1869—1927), az Operaház tagja, hang
versenyénekesnő. Énektanítással is foglalkozott. 

Diószegi Sámuel (1760—i813), ref. lelkész, 
botanikus, a magyar növénytani nyelv meg
teremtője. 

Diplococcus, baktérium, a párosával fellépő 
kokkuszok neve. 

Diploma (militaris, lat.), a régi rómaiaknál 
katonai elbocsátó okmány. D. általában ok
mányt jelent. 

Diplomácia (gör.), az államoknak egymással 
való békés érintkezésére vonatkozó szabályok 
összessége és az ezek gyakorlásának művészete, 
D.-i testület, egy kormánynál akkreditált ösz-
szes nagykövetek és követek testülete. D.-i ügy
vivő (chargé des affaires), oly követ, aki 
nem az uralkodóhoz, hanem a külügyminisz
terhez van akkreditálva. 

Diplomata, eredetileg a diplomák (oklevelek) 
szerkesztője, mai értelemben az, aki az állam 
külügyeinek intézése céljából a külügyminisz
tériumban vagy a követségeken működik. 

Diplomatika (gör.), az oklevelek tana. 
Diptychon (gör), 1. fából vagy elefántcsont

ból készült viaszos táblák, kettesével össze
fűzve (hármasával triptychon), amelyeknek 
viaszába az ókori Rómában okiratokat, le
veleket, rendeleteket, szerződésékét irtak. — 2. 
összecsukható oltárkép. 

Directoire (franc), 1. a francia forradalom 
alatti kormány, direktórium 1795 okt. 27. — 
1799 nov. 9. — 2. Ε korban divatos ruha. 

Direkt (lat.) a. m. egyenes, határozott. 
Direktíva (uj-lat.) a. m. utasítás. 
Direktorium (lat.) a. m. igazgatóság; a franc, 

forradalomban öttagú végrehajtótestület. 
Dirigálás, a. m. igazgatás, zenekarnál: ve

zénylés. 
Disagio (ol.) 1. Diszázsió. 
Discantus (lat.), énekben a szoprán, hang

szereknél a feiső fekvés. 
Disconto (ol.), az áz összeg, amelyet va

lamely követelésből az esedétessíc: <>Wtt vsNí 
beváltainál v0na.1l: le. · • 
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DISCUS DIVALD 

Discus (lat.) a. m. korong. 1. Diszkosz, 
Oiseuse (franc.) a. m. költeményeket, dalokat 

előadó nő. 
Diskay József, * 1899, magyar operaénekes, 

a háború után Amerikába költözött. 
Dispensaire (franc.) a. m. beteggondozó in

tézet. 
Disputa (lat.), vita, vitatkozás. 
Disraeli, 1. Beaconsfield. 
Dissous-gáz, acetonban oldott acetiléngáz. 
Disezenterek (ang. : másként gondolkodók), 

nonkonformisták, a neve Angliában mindazon 
prot. szektáknak, amelyek nem vallják a 39 
anglikán cikkelyt és igy az 1662. konformitás-
aktát elvetik. 

Disszertáció (lat.), tudományos értekezés 
(doktori vagy egyetemi magántanári). 

Disszidensek (lat.: elválasztottak), az állami
lag el nem ismert egyházakhoz tartozók. 

Disszociáció (lat.), a kémiában a /vegyületek 
felbontása. A D. többféle lehet: hőokozta 
D., elektrolitos D.. oldási D. 

Disszonancia (lat.), az összhang (konszonan-
cia) ellentéte, a bevégzetlenség érzését keltő 
és igy feloldásra váró akkord. 

Diszázsió (ol. disagio), az ázsió ellentéte, 
az a különbség, amely a névérték és belső 
érték között mutatkozik. 

Diszciplína (lat.) a. m. fegyelem; egyes tu
dományszakok. 

Díszei kisk., Zala vm., tapolcai j . , 1496 L, 
ut. Tapolca, posta. 

Diszharmónia (lat.-gör.) a. m. nem össz-
hangzó, egyenetlenség. 

Diszkant I. Discantus. 
Diszkonto 1. Disconto. 
Diszkosz (gör.), tányéralaku fém- v. kő-

korong, sporteszköz, amelyet az atléta minél 
messzebbre igyekszik dobni. 

Diszkrét (lat.) a. ni. tapintatos, nem fecsegő. 
Diszkusszió (lat.), megbeszélés, vita. 
Diszkvalifikáció (lat.), a. m. alkalmatlanság, 

kizárás, lovagias elégtételadásra való képte
lennek nyilvánítás. 

Díszlet, olyan színpadi eszközök összes
sége, amelyekből a játszó színész környeze
téül szolgáló képet összeállítják. 

Diszlokáció (uj-lat.) a. m. helyváltoztatás, 
csapatok szétosztása helyőrségenkint. 

Disznó, 1. Sertés. " 
Disznóbab, Kis-Azsiából származó, fekete fol

tos virágú növény, nálunk állati takarmány, 
Abesszima,r>an es Indiában főzelék. 

Disznósd kisk., Borsod vm., ózdi j . , 1045 !·> 
ut. és up. Arló. 

Disznóshorvát kisk., Borsod vm., edelényi ]"., 
3049 1., vasút, táviró, posta. 

Diszparitás (lat.) a. m. egyenlőtlenség, az 
árak eltérése különböző piacokon. 

Diszpenzáció (lat.) a. m. felmentés, a tör
vény alól engedett kivétel. 

Diszperzió (lat.), szinszóródás, a fény fel
bomlása színekre. 

Diszponenda (lat.), a könyvkereskedői szo
kásjog értelmében azon áruk megjelölésére 
szolgál, melyeket a kiadó az elárusítónál az 
elszámolási időn tul, az áruk árának ki
egyenlítése nélkül, mint bizományi árut vissza
hagy. 

Diszponens (lat.), általános kereskedelmi meg
hatalmazott, aki cégvezetési jogosultság nélkül 
a főnök egész üzletének vezetésére fel van 
hatalmazva. 

Diszpozíció (lat.), 1. intézkedés. — 2. Be
tegségre való hajlam. 

Diszproporció (lat.) a. m. aránytalanság. 
Disztancia (lat.) a. m. távolság. 
Disztichon (gör.), antik verspár, legtöbb

ször egy hexameteres és egy pentameteres 
sorból áll. 

Disztingválni (lat.), megkülönböztetni; disz
tingvált : előkelő. 

Disztinkció (lat.) a. m. megkülönböztetés·; 
katonai rangjelzés; kitüntetés. 

Disztonálás (lat.) a. m. hamis hangvétel (a 
kelleténél magasabb v. alacsonyabb). 

Disztribúció (lat.) a. m. elosztás. 
Dithyrambos (gör.), Dionysos isten tiszte

letére énekelt karének. 
Dito (röv. : do ; ol. detto : az emiitett) a. 

m. ugyanaz. 
Dltrói i. Gábor, a szemészet ny. r. tanára 

a szegedi egyet. — 2. Mór, * 1851, színigaz
gató, a kolozsvári Nemzeti Színház, 1896— 
1920. a bpesti Vígszínház élén állt. 

Diurezis (gör.) a. m. vizeletkiválasztás. 
Diurnum (lat.) a. m. napidíj. 
Diva (lat.) a. m. istennő; ünnepelt mű

vésznő. 
Divald Kornél, * 1872, müvésztörténetiró. 

Szépirodalomban Tarrzai György néven műkö
dik. 
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DIVAN DOGMA 

Diván (perzsa), ι. pamlag. — 2. Α szultán 
államügyi tanácsa. — 3. Versgyűjtemény. 

Divéky 1. Adorján, Lengyelorsz. tört. m. 
tan. a bp.-i egyet. —- 2. József, * 1887, ipar
művész és grafikus; dekoráció-tervező és illusz
trátor. 

Divergálni (lat.) a. m. eltérni. 
Divergens (lat.) a. m. eltérő, szétágazó. 
Divertimento (ol.), vagy divertissement 

(franc), mulatság, szórakozás, könnyű zenei 
műfaj. 

Divide et impera (lat.) a. m. ossz meg (te
remts ellentéteket) és uralkodjál. 

Dividende (lat.: az elosztandó), osztalék, az 
az összeg, amely a felosztandó tiszta nye
reségből egy-egy részvényre esik. 

Divináciő (lat.), jövőbeli esemény megérzése. 
Divina Commedia (ol.: isteni színjáték). 

Dante költeményének cime. 
Divízió (lat.), 1. Hadosztály. 
Dixi (lat.) a. m. megmondtam, elmondtam. 
Dixmuiden, belga helység az Vser folyó mel

lett. 4000 1., 1916—17. nehéz harcok. 
Dizentéria (gór.), vérhas, a vastagbél gyul

ladása, amoebák vagy baktériumok okozzák. 
Dizőz (franco, a. m. előadómüvésznő. 
Dnyeper, Ny.-Oroszország és Ukrajna legna

gyobb folyója. 2146 km. hosszú. A Valdai 
magaslaton ered és a Fekete-tengerbe ömlik. 

Dnyeszter, folyó, a Kárpátok galíciai lej
tövéi ered és a Fekete-tengerbe ömlik. Határt 
von Ukrajna é; Besszarábia közt. 

Dob, ütőhangszer, lényeges rész,: az ütő
vel vert, rugalmasan kifeszíteti hártyafelület. 

Dóba kisk., Veszprém vm., devecseri j . , 1004 
!.. ut. Tüskevár, up. Somlószőllős. 

Doberdo, olasz község Monfalcone fölött. Λ 
község körüli fensikon dúlt 1915—17. a tizen-
ké: Isonzó-csata. 

Dobermann, kutyafajta, a német juhászkutya 
és pincsi keresztezése; jó rendőrkutya. 

Dobhártya, a külső és belső fület elvá
lasztó kerek, rugalmas hártya, a levegő hang
rezgései rezgésbe hozzák, ezeket a D.-ra 
támaszkodó hallócsontocskák tovavezetik a belső 
fülbe, a hallóidegekhez. 

Dobó István (f 1572), mint egri várkapitány 
1552. kétezer katonával és Eger népével győ
zelmesen állt ellen 150.000-nyi török seregnek. 

Dobóbél kisk.. Abauj-Torna vm., bódvaszilasi 
j . , 104 1.. ut. Bódvaszilas, up. Perkupa. 

Dobogókő, a Pilis-hegység vulkanikus részé
nek legmagasabb hegye: 703 m. Tetején me
nedékház. 

DoborgavTejfalusziget kisk., Mosón vm., 
magyaróvári ) , , 385 1., ut. Dunakiliti, up. 
Halászi. 

Dobosi Pécsi Mária, * 1885. irónő és mű
fordító. Müvei : »Persephone elrablása«, »Antoni 
Dániel« stb. 

Doboz nagylc. Békés vm., gyulai j„ 6877 I. 
telefon, táviró, posta. 

Dobozy Mihály, fejérmegyei köznemes. A 
mohácsi vész után török portyázok elől me
nekült feleségével. Amikor az üldözők már-

már utóiérték, feleségét, annak kérésére, meg
ölte, aztán hősiesen harcolva eleset. 

Dobri kisk., Zala vm., letenyei j . , 840 I., 
•i«. Pátka, up. Kerkaszentmiklós. 

Dobronhegy kisk.. Zala vm., novai j . , 133 
!.. ut. Zalaegerszeg, up. Nagylengyel. 

Dobrovics, Petar, * 1890, expresszionista festő. 
Az u. n. baranyai köztárs. elnöke volt. 

Dobrudsa (románul: Dobrogea). az Alduna. 
a Fekete-tenger és a román-bolgár határ közt 
elterülő tartomány. 23.000 km2, 703.000 1. La
kosai leginkább bolgárok és románok, de van 
sok tatár, örmény st'>, 1916. a központi ha
talmak elfoglalták és 1918. Bulgáriához csa
tolták, de 1919. Romániához került. 

Dobsina, város Gömör vármegyében, 5030 1. 
Λ város határában jégbarlang. Trianon óta 
Csehszlovákiáé. 

Doby Géza, * 1877, a bp.-i közgazd. egyetem 
ny. r. tanára, növényi biokémiával és mező
gazdasági vegytannal foglalkozik. 

Dobzse László, II. Ulászló magyar és cseh 
király gúnyneve erélytelensége miatt, mert min
denre az volt a válasza: dobzse (cseh) a. m. 
jól van. 

Docens (lat.) a. m. tanító; ma: egyetemi 
magántanár. 

Doctor (lat.) a. m. tanító, a középkortól 
kezdve tudományos kitüntető citn, amelyet egye
temek adnak. 

Doctor utriusque juris (lat.) a. m. mindkét 
jogtudomány doktora. 

Document humain (franc.) a. m. emberi do
kumentum. 

Dóczy i. Jenő, * 1883., irodalomtörténész 
és esztétikus. — 2. József (1863—1913), p. ü. 
titkár, nótaköltő. — 3. Lajos (1845—1919), 
költő és publicista. Főműve a Csók c. verses 
vígjátéka. Leford. a Faustot. Németre ford. 
Az ember t»agédiáját. 

Dodekanezos (g:ir.: 12 sziget), Rhodos és it. 
jelentéktelen kis sziget az Égei-tengerben, Kis-
Azsia partjai előtt. Olaszország megszállta. 

Dodo (Dronte), hattyunagyságu madár, Mau-
ricius szigetén élt, a 17. században pusztult ki. 

Dodona, a legrégibb görög jóshely Epirus-
ban. 

Doflein Franz, * 1873, német állatbuvár, 
boroszlói egyet, tanár. 

Dog (ang.), nagy kutyafajta, (német, dán, 
angol D.). 

Doge (ol.. a lat. dux a. m. herceg szóból), 
Velencében a 8. sz.-tól 1797-ig és Genovában 
1339—1797. az államfő neve. 

Doge-palota, a velencei köztársaság vá'asz-
tott kormányzóinak hivatalos épülete. 

Doggerbank, homokzátony az É-i tengeren. 
Anglia és Dánia között. Tőkehal halászat. 
1916. tengeri ütközet angolok és németek kö
zött. 

Dogma (gör.: parancsolat), szabály, törvény, 
különösen vallási igazság. Katolikus felfogás 
szerint Isten által kinyilatkoztatott, természet
feletti igazság. A D.-kkal foglalkozó tudo
mány a dogmatika. 
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DOGMAÎIZMUS DOLOGHÁZ 

Dogmatizmus (gör.), a dogmák tudományos 
vizsgálatát elutasító módszer. 

Dohány, a burgonyalélékhez tartozó növény. 
levelei az emberiség legelterjedtebb izgató-

Λ dohány virága 

szerét szolgáltatják. Amerikai eredetű. Vegyi 
alkatrészei közül legfontosabb a nikotin nevű 
mérges alkaloida. 

Dohányegyedáruság, kétféle: termelési mono
pólium, ha a termelést csak az állam űzheti; 
gyártási monopólium, ha szabad termelés mel
lett a gyártás és eladás állami. Nálunk 1867 
óta a pénzügyminisztérium alá tartozik. A ter
melést az álam szerződésileg magántermelőkkel 
végezteti. A termést beváltóhivatal veszi át. A 
gyártást állami dohánygyárak végzik, az eláru-
sitást államilag engedélyezett árudák megsza
bott áron és megszabott haszonrészesedéssel. 

Dohánytermelés. Magyarországon csak a kö
zönséges dohányféleségek teremnek meg. A 
legfinomabb dohányfajták Kubában és Szumat-
rában teremnek. A dohány a meleg és nyir
kos éghajlatot kedveli. 

Dohánytermelés (1927) millió kg.-okban 

Világtermelés 1,350 

É-am. Egy. 
Oroszország 
Japán 
Holland-India 
Görögország 
Fülöp-szigetek 
Olaszország 
Törökország 
Mandzsúria 
Magyarország 
Kuba 
Portorico 
Németország 

Ali. 562 
158 
67 

5-
45 
44 
43 
32 
26 

goramüvészt, a finom, romantikus interpretálás 
jellemzi. 

Doiran, helység és tó Jugoszláviában, a gö
rög határon. 

Dokk (ang. dock), 1. hajók javítására, fes
tésére stb. szolgáló építmény. — 2. Rakpar
tokkal körülvett medence a hajók kirakó 
dására. — 3. Ε rakpartokon épült raktárház. 

Doktrína (lat.) a. m. tan, tudomány. 
Doktriner (franc), aki egyoldalúan ragasz

kodik elméleti alapelvekhez, kül. politikában. 
Dokumentum (lat.) a. ni. okmány. 
Dokus Ernő, * 1852, felsőházi tag. 
Doiány kisk., Nógrád vm., szécsényi j . , 418 

I., ut. és up. Szécsény. 
Dolce (ο).), zenei műszó, a. m. édesen, kel

lemesen, finoman. Dolcissimo: még édesebben, 
Dolce far niente (ol.) a. m. édes semmit

tevés. 
Dolci, Carlo (1616—1686), olasz festő; bá

rok szentek simatechnikáju ecsetelője. 
Doleschall Alfréd, * 1864, a büntetőjog 

bp. egyetemi r. tanára. 
Dolichocephalus (gör. hosszufejii), az em

bertanban az olyan koponya, amelynek hosz-
szusági átmérője legalább egy negyeddel hosz-
szabb, mint a szélességi. 

Dolina, Deomlás folytán létrejött tölcsérszerii 
mélyedés mészhegyekben, kül. karszthegysé
gekben. 

Dolinay Gyula, (1850—1922), ifjúsági iró és 
lapszerkesztő. 

Dollár, az Egyesült Államok pénzegysége, 
értéke 4.93 korona volt, ma 5.70 P, 100 
centre oszlik. 

Dollínger 1. Béla, a testegyenészet rk. tan. 
a bp.-i egyet. — 2. Gyula, * 1849, mütőorvos, 
a sebészet bp.-i egyet, tanára. Főleg testegyené-
szettel foglalk. 1919 óta nyugalomban. 

Dollond, John, (1706—61), angol optikus, az 
összetett objektiv-lcncsék feltalálója. 

Dolmány, török eredetű, az atillához ha
sonló, de rövidebb kabát. 

Dolmen (kelta: kőasztal), a" kőkorszakból 
maradt építmény óriási kövekből, amely való
színűleg sirkamrául szo'gált. 

Dohnányi Ernő, * 1877., zongoraművész és 
zeneszerző, a bpe9ti Zeneakadémia igazgatója, 
a Filharmóniai Társaság karnagya, Mint zon-

Dolmen 

Dologház, csavargók, koldusok, munkanél
küliek és prostituáltak őrizetére szolgáló le
tartóztatást intézet volt, aminőt hajdan Pest 
városa is fenntartott. Ujabban a közveszélyes 
munkakerülőkről szóló 1913. XXI. t-e. ele
venítette fel. 
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DOLOGI JOG 

Dologi jog, a jogosultnak rendelkezést biz
tosit valamely dologra nézve, hogy azt bár
kivel szemben érvényesítheti. Lehet a D. tu
lajdonjog, a dolog feletti legteljesebb rendel
kezési hatalom és korlátolt D. (dolgot ter
helő jog), amely tulajdonjogban foglalt ren
delkezést hatalom érvényesülését megszorító kor
látolt rendelkezési hatalmat biztosit a jogosult
nak, pl. szolgalom, zálog, stb. 

Dolomit, kőzet, szénsavas mészbőt és szén
savas magnéziumból álló kettős só. Öriási tö
megekben fordul elő (a tiroli D.-Alpok, a 
Gellérthegy és a budai hegyek túlnyomó ré
sze). 

Dolomitok, a K.-i Alpok egyik hegycso
portja D.-Tirolban, az Etsch (Adige) és a 
Piave közt. Legmagasabb csúcsa a Marmolata 
3444 m., 1919 óta Olaszországé. 

Dolus (lat.), gonosz szándék, a büntetőjog
ban valamely bűncselekmény tényelemeinek meg
valósítására irányuló tudatos akaratelhatározást 
jelent. 

D. O. M., Deo Optimo Maximo (lat. a. 
m. a legjobb és legnagyobb Istennek), a ró
maiaknál és a renaissance-korban használatos 
ajánlás oltárokon és templomokon. 

Dóm (lat. domus Dei: istenháza), püspöki 
vagy főtemplom. 

A ' bambcrgi dóm 

Domaháza kisk., Borsod vm., ózdi j . , 1029 1., 
ut. Ozd, posta, telefon. 

Domanovszky Sándor, * 1877, történész, bp. 
egyet, a művelődéstört, ny. r. tanára. Fő-

DONATELLö 

ínüvei a budai és pozsonyi krónikákról és Vi
lágtörténelem 2 k. 

Dombegyháza kisk., Csanád vm., battonyai 
U 4875 L, telefon, távíró, posta. 

Dombiratos nagyk., Csanád vm., mezőko
vácsházai j . , 1395 1-, telefon, posta. 

Dombormű, 1. Relief. 
Dombóvár nagyk., Tolna vm. D.-i járásának 

székhelye 8600 1., vasút, távíró, posta, telefon. 
Kath. reálgimn. L. még: Ujdornbóvár. 

Dombrád nagyk., Szabolcs vm., kisvárdai j . , 
5288 1., vasút, távíró telefon, posta. 

Domenichino, tulajdonképen Domenico Zam-
pieri (1581—1641), olasz festő, a Carracci-
iskola legtipikusabb képviselője. 

Domináns (lat. a. m. uralkodó), a zenében 
minden hangnem ötödik foka; a ráépített 
akkord a D. akkord. 

Domingo köztársaság, 1. Santo D. 
Dominikánusok, vagy dömésck, Szent Do

monkos által alapított rend az eretnekségeknek 
prédikációval való leküzdésére. Kolduló rend. 
Tagjai nagy szerepet játszottak az inkvizí
cióban, kiváló tudósok, teológusok és filo
zófusok kerültek ki belőlük. 1902. 4500 tag« 
juk volt. A magyar-osztrák tartományba 12 
kolostor tartozik. Fehér reverendát viselnek. 

Dominion, brit gyarmat, amelynek parla
mentje és önkormányzata van. 

Domínium (lat.) a. m. birtok. 
Domino, (ol. ur, kül. pap), 1. Olaszország

ból eredő társasjáték. 2. Papok köpeny/e 
Olaszországban. Ebből ered a D. nevű ál
arcos öltözet. 

Dominus (lat.) a. m. ur; D. vobiscum: 
az Ur veletek. 

Domítianus, Titus Flavius (Kr. u. 51—96), 
romai császár (81—96), kegyetlen zsarnok, 
meggyilkolták. 

Domodossola, olasz helység a Simplon alagút 
kijáratánál. 

Domonkos, Szt. (1170—1221), a Domonkos-
/end megalapítója, 1203—4-ben Dél-Francia
országban járt az albigensek megtérítésére. 

Domonkos István (1862—1923), kat. plébános, 
novellista. Kötete: Atyám fiai. 

Domonkos-rend, 1. Dominikánusok. 
Domony nagyk., Pest vm., aszódi j . , 1375 

1., vasút, telefon, posta. 
Domoszlő nagyk., Heves vm., gyöngyösi j . , 

2574 1., telefon, posta. 
Dompteur (franc.) a. m. állatszeliditő. 
Domrémy la Pucelle, francia helység a 

Vogézekben, 300 1. Jeanne d'Arc születéshelye. 
Don, folyó Oroszország közepén, az Azovi 

tengerbe ömlik. 1285 km.-en hajózható. 
Don (lat. dominus a. m. ur-b"ól), olasz 

és spanyol cim, régen csak a főurakat 
illette meg, ma általában urat jelent. 

Donáció JJat.) a. m. adományozás. 
Donar (Thor), a zivatar és termékenység 

ősgermán istene. 
Donászy Ferenc (1862—1923), iró és for

dító. Müvei főleg ifjúsági regények. 
Donatello . (Donato di . Niccolo di Betto 

Bárdi, 1386—1466), olasz szobrász. Felfogása 
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DONATO 

drámai. Főbb müvei: Judith, Dávid, Gatta-
metata szobra Padovában. 

Donath ι. Ede, * 1865, karmester, több 
operettet és indulót szerzett. — 2. Gyula 
* 1849, idegorvos, bp.-i egyet. rk. tanár, 
az alkoholellenes küzdelem harcosa. - - 3, 
Gyula (1850—1909), szobrász, dekoratív plasz
tikát müveit, aztán a síremlék kiváló mii-
velője. — 4. Lajos, * i863, zeneszerző, a 
Király Színház karmestere. Müvei: dalok és 
operettek. 

Donáti, Giambattista (1826—73), olasz csilla
gász, a róla elnevezett üstökös felfedezőié 
1858. J 

Doncaster, angol város York grófságban, 
54.000 1. Lókereskedelem és lóversenyek. 

Donee, a Don jobboldali, legnagyobb m e i . 
lékfolyója. Alsó folyásánál Oroszország leg
gazdagabb szénmedencéje. 

Donec eris felix, multos numerabis ^micos 
(l'at.j a. m. amíg szerencsés vagy, adcíig sok 
barátod lesz. 

Donga, a hordók és kádak hosszoldalát 
alkotó lapos, kissé domború fadarabolt. 

Dongoïa, angol-egyipt. tartomány, a Nílus 
két partján. Fővárosa D., 10.000 1. 

Dongómén, (poszméh), Európában és Êszak-
afrikában elterjedt, szőrös, feketebundáju, nagy 
méh, repülés közben zümmögő hangot ad, 
innen a neve. 

Doni kozákok, 1. Kozákok. 
Donizetti, Gaetano (1797—1848), olasz opera

szerző. 70 operája közül legismertebb a 
Lammermoori Lucia, Mari, az ezred leánya 
és a Borgia Lukrécia. 

Donjon (franc.) a, m. őrtorony a kö
zépkori váraknál. 

Don Juan, egy spanyol monda hőse (14, 
sz.). Hírhedt nőcsábító, aki Sevilla koi-
mányzójának leányára is kiveti hálóját. Az 
apát párbajban megöli, holta után kigúnyolja, 
.de a halott szobra csodálatos módon bosszút 
áU s D. a pokolra jut. Feldolgozások: Mo
zart operája, stb. 

Donna (ol.) a. m. úrnő. 
Donnay, Maurice, * 1859, francia dráma

író. 
Donner, Georg Raphael (1692—1741), oszt

rák · szobrász, az osztrák bárok plasztika 
legerősebb egyénisége, pozsonyi Szent Már
ton lovascsoport s Esterházy-ikápolna, VI. Ká
roly császár szobra. 

Don Quijote, Cervantes szatirikus regényé
hek hőse. Lelkesedő, hóbortos, kalandokat haj
szoló lovag, aki álmokban él s minduntalan 
beleütközik a valóságba. 

Don't (ang., do not a. m. ne tedd rövi
dítése), illemszabályok. 

Doom, falu Hollandia Utre«ht tarton^ányá-
,ban, 1920 máj. óta II. Vilmos volt német 
császár lakóhelye. 

Doping (ang.), a lovaknak beadott izgató
szerek. 

Doppler Ferenc (1821—1883), lengyel, zene
szerző és fuvolavirtuóz, a pesti Nemz. Szinh. 

.153 

P O R O G H A Z A 

Donner szobra : Szt. Márton 

eiső fuvolása. I r t magyar zenestilusu ope
rákat . 

Doppler-elv, Christian Doppler (1803—1852), 
német fizikus és csillagász által felállított té
tel, melynek értelmében a hang magassága 
növekszik, ha a hangforrás felénk közele
dik, viszont a hang mélyül, ha a hangforrás 
tőlünk távolodik. Később rájöttek, hogy ugyanez 
áll a fényforrásokra is, a felénk közeledő 
fényforrás színe az ibolya felé, a távolodóé 
a vörös felé tolódik el. Ezen az alapon 
állapítják m e g az állócsillagoknak a látóvo
nal irányában történő mozgását . 

Dorain, Lucy, polgári nevén Kovács Lonci, 
* 1898, filmszinésznő. 

Dordogne, francia folyó, a Garonne mel
lékfolyója, 458 km. hosszú. 

Dordrecht, délholland kikötőváros, 55.000 1. 
Doré, Gustave (1833—1883), francia festő, 

illusztrátor, szobrász. 
D o , re, mi, fa, sol , la, s i , a zenei a 'ap-

hangsor nevei. 
Dorfmeister István (1729—1797), festő, a 

dunántúli bá rok freskó s ol tárkép mivelője. 
Doria, Andrea (1468—1560), régi genovai 

család sarja, korának legkiválóbb zsoldosve
zére, aki a pápá, I . Ferenc , majd V. • Ká
roly hadai t vezette. 

Dormánd nagyk., Heves vrn., egri j . , « 9 2 1 . 
ut. Füzesabony, posta. 

Dormítorium, (lat.) a. m. hálószoba a ko
lostorokban. 

Dorner Béla, * 1869, gazdasági főfelügyelő, 
mezőgazdasági iró. 

Dornler-müvek, repülőgépgyár Fr iednchsha-
fénben, a Bodeni-tó. mellett . 

Dorog nagyk., Esz tergom vm., esztergomi 
J-> 39°9 Κ vasút, táviró, posta. Szénbányák. 

Dorogháza k i sk . , . .Heyes vm., pétervásári j . , 
1240 1., : ut. és up.; Mátramindszent. 
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DÖROGHI DÖBRENTEI 

Dörögni Ervin, * 1881, ügyvéd, jogi szak
író. (Csődönkivüli kényszeregyess^g. Λ kor
látolt felelősségű társaságról.) 

Dórok, az ókori Görögország 4 törzsé
nek egyike. 

Dorozsma, 1. Kiskundorozsma. 
Dorpat (oroszul Jurjev, észtül Tavtu), egye

temi város Észtországban, 5.4.ODO 1. 
Dór stílus, görög építészeti stilus. Főele

mei: talapzatnélküli, hornyolt törzsű, tálalaku 
fejezetben végződő oszlop; hármas rovátko-
lásu és sima négyszögű mezőkkel disziteti 
párkányzat; háromszögalaku oromzat. 

Dortmund, város Poroszország Westfália tar
tományában, a Ruhr-vidéken, 295.000 1. Szén
bányák, nehézipar. 

Doryphores (gör. a. m. lándzsavivő), Poly-
kleitos görög szobrász müve a Kr. e. 5. sz. 
közepéről. 

Doryphoros 

Dosso Dossi (Giov. di Lutero, (479-1542), 
olasz festő, a ferrarai iskola egyik mestere. 

Dosszié (franc.) a. m. levélrendező tok, 
aktacsomó. 

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821 —-
1881), orosz iró. Eletének legnagyobb része 
gyötrelmes gondok között telt el, esztendő
ket töltött politikai fogolyként szibériai fegy
házban. Regényeiben kegyet'en és gyötrelmes 
képét adja a múlt század közepén élt, tra
gikus kétségek közt bukdácsoló orosz nem
zedéknek. D. hatása a világirodalomra meg
mérhetetlen. Főrnüvei: A Karamazov-fívérek, 
A félkegyelmű, Az ördöngösök, Emlékiratok a 
halottak házából. Bün és bűnhődés. 

Dotáció (lat.) a. m. javadalmazás. 
Dou, Gerard (1613—1675), holland genre-

festö. Kisméretű, humoros, finomkivitelü ké
peivel sok utánzóra ta'ált. 

Douai, város Franciaorsz., Nord départ., 
36.000 1., 1914 szept.-okt. heves harcok szín
helye. 

Douane (franc.) a. m. vámhivatal. 
Double (franc: kettős), régi francia ezüst

pénz. 
Doublé (franc), nemes fémmel borított nem 

nemes fém,· két darabból összetett hamis drá
gakő. 

Doublet (franc), dublett; ami két példány
ban van meg. 

Doubs, a Jura-hegység főfolyója, 430 km. 
Douceur (franc.) a. m. édesség, borravaló. 
Douche (franc.) a. m. zuhany. 
Doumergue, Gaston, * 1863, francia politi

kus, képviselő, miniszter, 1914. min. elnök, 
1924. köztársasági elnök. 

Doumic, René * I86D, a Revue des Deux 
Mondes szerkesztője, irodalomtörténész, kritikus. 

Do ut des (lat.) a. m. adok. hogy adj. 
Dover, kikötőváros a Calais-i szoros angol 

partján, a párizs—londoni· útvonalon, 45.000 ). 
Dover-por, ópium, ipecacuanha-gyökér és tej

cukor keveréke, gyógyszer, hasmenés csillapí
tására. 

Downing Street, londoni ucca a Whitehall 
és a St. James-park közt. Itt van a külügy-
és pénzügyminisztérium. 

Doyen (franc), valamely (kül. diplomáciai) 
testület szolgálatban legidősebb tagja. 

Doyle, Sir Arthur Conan * 1859, angol 
orvos, újságíró és detektiv-regényiró. Spiritiz
mussal foglalkozik. 

Dózis (lat.) a. m. adag. 
Dozma kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 

317 1., ut és up. Torony. 
Dózsa 1. Endre, * 1857, volt orsz. gyűl. 

képviselő, publicista és regényíró. — 2. György, 
székely nemes, kit Bakócz érsek az általa 
1514. fegyverre hivott jobbágyságból össze
gyűlt keresztes had vezérévé tett. A birtokos 
nemesség kegyetlenkedésekkel akarván a töme
get a munkához visszatéríteni, ez ellene for
dult és D. vezetése alatt a fennálló rend 
megbuktatására törekedett. Hadműveleteit Bá
thory István és Szapolyai István leszerelte, 
őt magát tüzes trónon kivégezték, a lázadó 
jobbágyságot az addigiaknál is keményebb tör
vényes intézkedésekkel sújtották. 

Döbereiner, Johann Wolfgang (1780-1849), né
met vegyész, a róla elnevezett platinagyujtó 
feltalálója. 

Döblin, Alfred * 1878, német orvos, re
gényíró. 

Döbling, Bécs egyik Ë-i külvárosa, hires 
tébolydával. 

Döbörhegy kisk., Vas vm., körmend-német-
ujvári j ' . , 550 1., ut. Nádasd, up. Szarvas
kend. 

Döbrenteí Gábor (1786—1851), iró. Foglal
kozott írod. történettel és nyelvészettel; a 
Régt magyar nyelvemlékek kiadója. 
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DÖBRÖCE DRAVAKERESZTUR 

Döbröce kisk., Zala vra, sümegi j . , 253 1., 
ut. és up. Sümeg. 

Döbrököz nagyk.. Tolna vin., dombóvári j . , 
4074 l,; vasút, tá.-iró. telefon, posta. 

Döbrönte kisk.. Veszprém vm., pápai j . , 
489 1., ut. Pápa. up. Pápakovácsi. 

Döge kisk., Szabolcs vm., kisvárdai j . , 
1813 1., telefon, posta. 

DöIIinger, Ignaz (1799—1890", katolikus teo
lógus, egyháztörténész, müncheni egyetemi ta
nár. A vatikáni zsinattal szemben állást fog
lalt, ezért exkommunikálták. 

Dömefölde kisk., Zala vm., novai j . , 445 1., 
ut. és up. Páka. 

Dömések, i. Dominikánusok. 
Dömös nagyk., Esztergom vm., esztergomi 

j . , 1348 1., hajóáll., vauit. ut. Visegrád, 
posta. 

Dömötör 1. Gizella, * i86 , expresszionista 
festőmüvészne. — 2. István, * 1882, hírlapíró, 
színházi és zenekritikus. — 3. La'os, * i88t, 
fuvolaművész, a Zencmüv. l''őisk. tanára, az 
Opera első fuvolása. 

Dömötöri kisk.. \'as vm., szombathelyi j . , 
419 I., vasút, távíró, posia. 

Dömsöd nagyk., Pest vm,, ráckevei j . , 4614 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Döngölés, a friss beton tömörítése sulyko-
lókkal. 

Dönniges, Helene (1845—1911), a román 
nagybirtokos Racowitza neje, miatta vivott pár
bajban esett el Lassalle. 

Döntvény, felsőbíróságok vitás elvi kérdést 
eldöntő teljes ü'ési határozata a jogszolgál
tatás egyöntetűségének megóvása érdekében. 

Dör nagyk., Sopron vm., csornai j . , 918 I., 
vasút, ut. Csorna, posta. 

Döripatlan nagyk.. Tolna vm., völgységi j , , 
1737 '·> ut. és up. Zomba. 

Döröske kisk., Vas vm., körmendi j . , 40t lv 
ut. Körmend, up. Szarvaskend. 

Dörpfeld, Wilhelm. * 1853, építész és ré
gész. Ásatások Trójában. OÍympiában stb. 

Döry Hugó, * 1878, felsőházi tag, nagy
bérlő, állattenyésztő. 

Dötk kisk., Zala vm., zalaszentgróti ]'., 173 1., 
ut. és up. Pakod. 

Dövény kisk., Borsod vm., edelényi j . , 396 
!.. ut. Ragály, up. Felsőnyárád. 

Dr., doktor rövidítése. 
Drachma, görög pénznem; az ókori D. súlya 

4-37 Sv-> értéke 6 obolos = 1.01 aranyko
rona. A modern D. — icn lepta = 1 
aranyfrank; mai árfolyama 7.43 fillér. 

Drachmann, Holger (1846—1908), dán költő. 
Irt verseket, mesejátékokat és elbeszélő-mii 
veket. 

Drága, szerb királyné (1867—1903), született 
Lunjevica, Masin szerb ezredes özvegye, akit 
1900. Sándor szerb király nőül vett. 1903. 
VI. 11. együtt öLték meg férjével. 

Drágakövek, ásványok, melyeket keménysé
gük, színük, fénytörésük miatt már ősidők 
óta nagyra becsülnek. A legbecsesebbek : a 
gyémánt, rubin, zafir, smaragd, opál, turmalin. 
Kevésbé becsesek, D. Β- féldrágakövek, a kvarc 

különböző szinü féleségei; az ametiszt, citrin, 
rózsakvarc, karneol, jáspis, achat stb. Valameny-
nyit a csiszolás teszt értékessé. A D.-he/, 
számítják még az igazgyöngyöt és a korallt 
is, noha ezek állati eredetűé'*. 

Drágaság) pőtlék, fizetési többlet, amelyet 
nagyobb drágaságok idején hivatalnokok kapnak. 

Dragée (franc), csokoládéval vagy cukor
ral bevont gyümölcsmag, kül. mandula. 

Dragoi, V. Sabin, * 1894, zeneszerző, a 
temesvári zenekonzervatórium igazgatója. 

Dragomán (arab) a. m. tolmács. 
Dragonyosok, lovaskatonák, karabéllyal és ré

gebben lándzsával felszerelve. 
Drágszélszállás nagyk.. Pest vm,, kalocsai j . , 

500 1., ut. Kalocsa, up. Míske. 
Drainage (franc), a talaj mesterséges viz-

te'enitése árkok vagv alag sövek segítségé
vel. 

Drain-csö (aiig.). a. m. levezető-cső. 
Draísina, Kari Drais találmánya (1817), a 

kerékpár őse, amelyet a földre támasztott 
lábbal löktek előre. L. még: Dreszina. 

Drake, Sir Francis (1540-96), angol tenge
rész és fölfedező, 1577-80. körülutazta a 
Földet. D. terjesztette el az Amerikából ho
zott burgonyát Európában. 

Drakon, az athéni jogszokások első kodifi-
kátora, athéni archo 1 Kr. e. 6:1-ben. Ε tör
vények szigorúság ι közmondásos. 

Dráma (gör. a. m. cselekmény), olyan írói 
alkotás, mely történést ad, a cselekményt 
előttünk fejleszti ki, a föüéjő személyek be
szédében, gesztusaiban és tetteiben. Fajai: 
tragédia, középfajú dráma (szinmü), vígjáték; 
bohózat, továbbá opera (operett), melodráma. 

Dramaturg, (gör.), a színházhoz benyújtott 
darabok bírálója, a dráma elméleti kérdései
nek fejtegetője. 

Dramaturgia (gör.), a színpadi müvekre vo
natkozó elmélet, esetleg bírálat. 

Dramolet (franc), rövidlé'egzetü dráma. 
Drapéria (franc), díszítés redőkbe fogott 

szövetből. 
Drasche-Lázár Alfréd, * 1875, i ru· volt 

rendkívüli követ és meghat, miniszter. Több 
regénye jelent meg. 

Drasztikus (gör.) a. m. erőszakos; erősen 
ható (hashajtó). 

Dráva, a Duna legbővebb vizű mellék
folyója. Tirolban ered, határt alkotott Ma
gyar- és Horvátország közt és Eszék alatt 
ömlik a Dunába. Sebes folyása miatt ne
hezen hajózható. 

Drávacsehi kisk.. Baranya vm.. siklósi j , 
329 !.. ut Harkány, up. Kovácshida. 

Drávacsepely kisk.. Baranya vm , siklósi j . , 
376 1., vasút, ut. Harkány, up. Kémes. 

Drávaiok kisk.. Somogy vm., szigetvári j . , 
799 L, vasút, ut. Lakócsa, posta. 

Drávagárdony kisk., Somogy vm , barcsi 3".. 
325 L, ut. és up. Kastélyosdombó. 

Drávaiványi kisk., Baranya vm., szentlőrincí 
j . , 462 1., ut. és up. Sellye. 

Drávakeresztur kisk., Somogy vm., sziget
vári j . , 590 i., ut Sellye, up. Drávafok. 
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Drávapálfalva kisk., Somogy vm., barcsi j . , 

r 005 L, ut. Barcs, up. Belcsapuszta. 
Drávapalkonya kisk., Baranya vm., siklósi /., 

475 L, vasút, ut. Harkány, up. Kovácshida. 
Drávapiski kisk., Baranya vm,, siklósi j . , 

208 1., ut. Vajszló, up. Kémes. 
Drávaszabolcs kisk., Baranya vm,, siklósi /., 

560 1., vasút, távíró, posta. 
Drávaszentes kisk., Somogy vm., barcsi j . , 

517 1., ut. és up. Barcs. 
Drávaszerdahely kisk., Baranya vm., siklósi ]'., 

306 I., ut. Harkány, up. Kovácshida. 
Drávasztára kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 

1102 L, vasút, távíró, up. Sellye. 
Drávatamási kisk., Somogy vm., barcsi j . , 

518 1., vasút, ut. Darány, posta. 
Dravidák, sötétbőrü nép Beludzsisztánban, 

Elő-India D.-i részén és Ceylonban. Szá
muk kb. 60 millió. 

Drawing-room (ang.) a. m. fogadó-szoba, 
szalon. 

Dreadnought (ang.: semmitói sem fél), 1906. 
épült angol páncélos cirkáló neve, azután az 
ily tipusu (18—20.000 tonnás, nagysebességű 
és 10—12 nagykaliberü ágyúval fölszerelt) 
hadihajók. 

Drégely Gábor, * 1883, mérnök, iró. Drá
máit sokat adták külföldön is. 

Drégelypalánk kisk., Hont vm., ipolysági 
]'., 1773 1., vasút, posta, telefon. Határá
rában van Drégely vára, amelyet Szondy 
György védett a törökök ellen. 

Dreher, Anton (1810—1863), bécsi szárma
zású sörgyáros. 1862. átveszi az egyik kő
bányai sörgyárat. Hasonlónevü fia (1849—1921) 
veti meg a magyar sörkartell alapját. Ver
senyistállója is volt. 

Dréhr Imre, * 1889, orsz. gy. képv., népjóléti 
államtitkár. Sok közgazdasági és pénzügyi cik
ket irt. 

Dreiser, Theodor, * 1871, amerikai realista 
regényíró. 

Dresdner Anzeiger, német napilap, 1730 óta 
jelenik meg. 

Dress (ang.) a. m. ruha, kül. sportöltözék. 
Dresszura (franc: dressure) a. m. ido

mítás. 
Dreszina, kis, kézzel hajtott, nyitott vasúti 

kocsi. 
Drews, Arthur * 1865, német monista fi

lozófus, karlsruhei tanár, aki Jézus létezé
sét kétségbevonta. 

Dreyer, Max, * 1862, német regény- és 
drámaíró. 

Dreyfus-pör, Alfred Dreyfus (* 1859.), z s i-
dószármazásu francia vezérkari tüzérkapitány 
pöre, akit 1894, ama vád alapján, hogy 
katonai okmányokat Németországnak eladott, 
életfogytiglan száműztek, 1906. a semmitőszék 
felmentette, visszahelyezték a hadseregbe és 
becsületrenddel tüntették ki. 

Dreyse, Johann Nikolaus (1787—1867), né
met technikus. 1827. feltalálta a gyujtósze-
ges puskát. 

Drezda (németül Dresden), Szászország fő
városa az Eïïxi két partján, 587.000 JL Mü-

3 $ 

szer, éksier, bőr, papiros, porcellán, vegyé
szeti ipar. Múzeumai gazdagok, sok művé
szi értékű épülete. 

Driesch, Hans, * 1867, német biológus, 
lipcsei egyet, tanár, neovitalista. 

Drill (ang. és ném.) a. m. idomítás, fegye
lem. 

Drina, a Száva jobboldali mellékfolyója, 
Montenegróban ered, 267 km hosszú. 

Drinápoly (törökül Edirne), város európai 
Törökország Ny-i határán, a Marica-folyó mel
lett, 120.000 1. 

Drive (ang.) a. m. hajtás; tenniszben nyúj
tott karral hosszan ütött labda. 

Drog (franc), állati, növényi és ásványi 
eredetű nyersanyag, a gyógyszergyártás alap
anyaga. 

Drohobycz, lengyel város Galíciában, 27.000 
1. Petroleumipar, sörfőzés. 

Dromedár, egypupu teve. 
Dronte, 1. Dodo. 
Drontheim, 1. Trondhjem. 
Drőt (huzal), fémből készült, nagy hosszú

ságú, de kis keresztmetszetű szál, melyet ve
zetékekhez, kötél-D. gyanánt vontatáshoz, szeg
gyártásra, D.-szövetgyártásra, D.-hálókhoz, épü
letekhez, rugókhoz, hangszerekhez stb. hasz
nálnak. 

Drótféreg, népies neve a pattanó bogarak 
álcáinak. 

Drótkötélvasut (drótkötélpálya), nagyemelke-
désü pályáknál (hegyi pálya) alkalmazzák, mert 
a közönséges vasúti vontatás nehézségekbe üt
köznék. Három faja: 1. a jármű (személy
szállító v. bánya-teherkocsi) a közönkénti osz
lopokon megerősített nyugvó teherhordó drót
köteleken függve gördül és a rákötött, vég
nélküli vonóköté] huzza, 2. a koCsi alsó 
síneken gördül és vonókötél huzza (sikló), 
3. kisebb pályánál a teherhordó kötél egy
úttal vonókötél. 

Drótnélküli távíró, oly berendezés, melynél 
a jelek továbbítása a térben tova terjedő elek
tromos hullámok segélyével történik. Már 
Hughes is bemutatott (1879) D.-t, de ez 
teljesen feledésbe merült. Marconi (1896) új
ból feltalálta. A leadó állomás főrészei: az 
elektromos áramforrás, a hullámkeltő, a meg
szakító, mellyel a hosszabb-rövidebb Morse-
féle távírójeleket leadjuk, a kondenzátorból 
(süntőből) és indukciós tekercsekből álló kap
csolás, mely egyrészt nagy energiával, tehát 
nagy távolságra való jeladást, másrészt a 
hullámhossz szabályozását, illetve az állomások 
összehangolását teszi lehetővé, továbbá az an
tenna, mely a hullámokat kisugározza, végül 
a földelés. A felvevőállomás főrészei: az an
tenna, az indukciós kapcsolás, földelés, a 
detektor, a Morse-féle távíró szalagos író
gépe, mely a beérkezett jeleket leirja, vagy 
pedig a telefonhallgató, mellyel a jeleket meg
hallgatják. A legújabb eredményeket a drót
nélküli képtelegráfiában sikerült elérni (1. 
Képtáviratozás). A különböző D.-k kölcsönös 
zavarásának elkerülésére minden állomás más-
más Juillámhussxra szabályozandó be. Ezt és 
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egyéb rádiójogi kérdéseket a berlini (1906) és 
londoni (1912) kongresszusok rendezték. 

Drótnélküli telefon, alapelve ugyanaz, mint 
a drótnélküli távíróé, de működésének eltérő 
feltételei: i- a csillapodás nélküli hullám-
keltés, mert a hanghullámok csak folytonos, 
vagyis nem csillapodó hullámoknál továbbit
hatók·. 2. A váltakozó áramú hullámok egyen
árammá alakitandók át, mert a felvevőállomás 
hallgatótelefonja csak ilyenre reagál. 3. A 
telefon csak a rendes elektromos távhullá
mokénál jóval kisebb frekvenciánál (mp-kénti 
rezgésszámnál) működik. A leadóállomás tehát 
a drótnélküli távíróétól abban különbözik, hogy 
csillapítatlan hullámokat keltő készülék van 
alkalmazva és hogy a rezgési áramkörbe a 
megszakító helyett mikrofon van kapcsolva, 
míg a felvevoállomáson oly detektorra van 
szükség, mely mint elektromos szelep, a vál
takozó áramhullámzásoknak csak egyik irá
nyú részét engedi át, tehát csak egyenára
mot ad tovább, melyet a felvevőkészülék ki
sebb frekvenciával ad le a telefonhallgatóba. 
Kisebb D.-nál kristály eletek tor van; ezeknél 
esetleg erősítésre használják az elektróncsö
veket (audion^, míg nagyobb D.-ná' az elek

troncső detektor és erositő is. A leadóállo
mások rendszerint nagy teljesítményűek és 
több egymással kapcsolt elektroncsőből, mint 
rezgéskeltőből, vagy nagyfrekvenciájú áramot 
előállító gépi berendezésből állanak. Jóllehet 
D.-beszélgetes már 1907. jól, 1911. Poulsen-
nek 500 km-re is sikerült, a D. nagyarányi 
elterjedése 1921. vette kezdetét. 
. Drótüveg, belső dróthálóval szilárdított és a 
tüz terjedését is gátló üveg. 

Droysen, Joh. Gustav (1808—1884), német 
történetíró, az 1848. frankfurti parlament tagja. 

Droz, Gustave (1832—1895), francia iró, is
mert müve: Monsieur, Madame et Bébé. 

Drőfcdy Győző, * 1885, gyógypedagógus, iró, 
volt nemzetgy. képv., most Amerikában él. 

Druidák, a régi Galliában és Britanniában 
a kelta népek papjai. 

Drummond, Eric, sir, * 1876, angol politikus, 
a Népszövetség főtitkára. 

Drumond-fény, a fujtatólángban izzított kréta 
fénye. 

Drusus (Kr. e. 38—9), Nero Claudius, Ti
berius római császár fivére, megverte a ger
mán törzseket. 

Druzok,, kb. 150.000 főnyi harcias nép Szi-

Drótnélküli telefon 
5. Az Eiffel-torony antennája- 2. Nagy leadóállomás Sidney mellett. 3. Négylámpás, 
hangosanbeszélő tölcsérrel és Braun-féle keretantennával felszerelt teljes felfogó -

készülék. 4. Kis fe&Iirapás fclfügókészOlék. 5- Ekklt6nc.au 
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riában, arabnyelvüek, vallásuk keresztény, 
zsidó és mohamedán tanok keveréke. 1922 óta 
külön állam a francia mandatáriusság a'átt álló 
Szíriában. 

Dry (ang.) a m. száraz. 
Dryadok (gór.), a fák nimfái. 
Dry farming, száraz földmüvelés, kivált az 

Egyes. AH. nyugati vidékén szokásos, ahol az 
évi csapadék ' 500 mm-nél kevesebb. Abban 
áll, hogy a felső talaj folytonos megdolgo
zása által a talajvíz elpárolgását megaka
dályozzák. 

Dryga'ski, Erich ν m. * 1865, német geo
gráfus, egyet, tanár, sarkkutató. 

Dsabalpur (Jubulpore), város Elő-India kö
zepén, a Narbada folyó mellett, 100.000 ί. 

Dsaipur (Jaipur, Jaypore), város Elő-India 
közepe táján, Radsputana tartományban, 
I-|0.000 I. 

Dsámi (arab, a. m. összegyűjtő), a moha-
medai főmecset neve. 

Dsamna (Jumna), a Ga'iges jobboldali mel
lékfolyója, 1450 km hosszú. 

Dsengisz·khSn (1154—1227), mongol uralkodó, 
a legnagyobb ázsiai birodalom megteremtője. 
Meghódította Középázsiát, Kínát és Orosz
országot. Halála előtt birodalmát fiai közt osz
totta szét. 

Dsentri, 1. Gentry. 
Dsibbon, 1. Gibbon. 
Dsida Ottó, * 1874, a győri tankerület 

főigazgatója. Tanügyi értekezéseket irt. 
Dsidda, Mekka kikötője a Vörös-tenger part

ján, 25.020 1. 1919 óta Iledzsasz államhoz 
tartozik. 

Dsiggetái, lóVta á'lat, a középázsiai pusz
tákon él. 

Dsihad (arabi a. m. szent háború. 
Ds'in, arab néphit szerint — rendszerint 

rossz — szellem. 
Dsiu-dsicu, japán testgyakorlás a test erő-

si íésére és módszerek, amelyeknek segítségé
vel a gyöngébb is ártalmatlanná teheti erő-
sebb támadóját. 

Dsokdsakarta (Djokjakarta), város Jáva szi
getén, 104.000 1. 

Dsungária, a Tiens m és az .Vitái hegység 
közötti terület. Lakói a dsungárok, mongol 
uépfaj. Részben Kinai-Turkesztánhoz, részben 
Mongóliához tartozik. 

Dsungeí (jungle), sürü fákkal és magas fü
vei benőtt nagy területek Indiában. 

Dsunka vagy dsonka, kínai vitorláshajó. 
Duala, Kamerun fővárosa és főkikötője a 

Guineai-öböl sarkánál, 18.000 1. 1919 óta 
francia. 

Dualizmus (lat.), 1. a manicheusok tanítása, 
mely a világot két ellentételvből keletkezteti, 
<le D. minden olyan elmélet, mely valamely 
probléma megoldására két egymástól külön
böző elvet vezet be. Metafizikailag D. a vi
lág és isten lényegileg való megkülönböz
tetése, ennek ellentéte a naonízraus. Lélek
tani D. a test és lélek megkülönböztetése. 
Etikai D. a jó és rossz megkülönböztetése. 
— 2. Két egyenrangú s egyenjogú állam 

kapcsolata az uralkodó közössége alapján. Ilyen 
D. volt Ausztriáé és Magyarországé, s egy-
ideig Svédországé és Norvégiáé is. 

Dubarry, Marie Jeanne (1746—93), francia 
grófnő, XV. Lajos szeretője. Robespierre ki
végeztette. 

Dubicsány kisk.. Borsod vm., sajószentpéteri 
j . , 411 1., vasút, ut. Putnok, up. Vadna. 

Dubiózus (lat.) a. m. kétes (követelési. 
Dublin, az ír szabadállam fővárosa az lr-

tenger partján. 403.000 1. Egyetem. Butor-, 
vas- és hajóipar. Terménykereskedelem. 

Dublon (v. dobion, kettős), régi spanyol 
aranypénz. 

Dubno, lengyel város és erőd Volhiniá-
bun, 14.030 1. 

Du Boís-Reymond, Emile (1818—1896), né
met életbuvár, polihisztor; filozófiával, teo
lógiával, geológiával, fizikával, orvostudomány
nyal, élettannal, főleg az állati test elektro
mosságával foglalkozott. 

Dubrovnik, Ragusa város szerb neve. 
Duc (franc. ol. : ducei a. m. herceg. 
Duc, építészetben: vizs á ites gerenda alá

támasztása; bonctanban : irlegsejthalniaz (ideg-
duc). 

Duchesse (franc.) a. m. hercegnő. 
Ducsícs, Jovan, * 1874, szerb költő, a mo

dern nyugati szellem képviselője; életrajzo
kat éi tanulmányokat is irt. 

Duda, népies hangszer. Hón a'á vehető, 
karral nyomkodott levegőtöm'őből é; a sípok
ból áll. ' 

Dudar kisk., Veszprém vm., zirci j . , 1180 1,, 
iii. Zirc, posta. 

Dudek János (1858—1916), kat. pap, egyet, 
teol. tanár, apologetikus müvek szerzője. 

Dudich Endre, * 1895, a szegcdi egyetemen 
az állattan magáitanára, az izelüábu állatok
kal foglalkozik. 

Dudits Andor, * 1866, festő; történeti fres
kók. 

Duena (spany. : úrnő), a. m. társalkodónő, 
gardedám. 

Duett (franc), két énekhangra irt zenemu. 
Dugáru, illetékfizetés nélkül becsempészett 

ám. — Hadi D. (contrebande de guerre), 
a nemzetközi jogban hadiszerek szállítása egy 
hadviselő fél számára. 

Dugattyú, a szivattyúk, gőzgépek, gázmoto
rok, süritőgépek (kompresszorok) és sajtók
nak belül sima munkahengereikben ide-oda
járó korong- v. hengeralaku test. 

Dugong, a szirénák rendjébe tartozó ten
geri emlős. 

Dugonics András (1740—1818), író, piarista 
szerzetes, egyetemi tanár, az u. u. magyaros 
iskola megalapítója. 

Dugovics Titusz, magyar hős, aki 1456. 
Belgrád ostromakor egy törököt, akit más
kén nem tudott megakadályozni abban, hogy 
a zászlói a várra ki ne tűzze, magáva.1 rán
tott a mélységbe. 

Dugványozás, növényszaporítás levágott nö
vényrész meggyökeresitése utján. 
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Duhamel, Georges * «884» francia orvos, 
novella- és drámaíró'. 

Duhoborcok (szeUemkvzu'ők), orosz szekta, 
amely a biblia tekintélyével szemben a »belső 
szózatra« hivatkozik, minden külső kultuszt 
elvet, panteista és szerzetesi erkölcsiségü. 1898 
óta kb. 9000-én Kanadába vándoroltak ki. 

Duilius, Gajus, római konzul, Kr. e. 260. 
Mylae mellett tengeri ütközetben megverte a 
karthágóiakat. 

Duisburg, város Poroszország rajnai tarto
mányában, a Ruhr torkolatánál, 245.030 i. 
Szénrakodó állomás, nehézipar. 

Duka kisk., Vas vm., celldömölki 3., 767 1., 
ut. Jánosháza, posta. 

Dukát, finom aranypénz, amelyet nálunk 1365 
óta vertek Körmöcbányán, körmöci arany né
ven, 23/i karát finomságban. Nevét Dukas 
kelet-római császárról kapta. 

Duke (ang.) a. m. herceg. 
Duklp-háge, az £K-i Kárpátokban Galíciába 

átvezető hágó. 1915 febr. heves harcok az 
oroszokkal. 

Duke eí decorum est pro patria móri 
(lat.) a. m. édes és szép dolog meghalni a 
hazáért. 

Dulcigno, Montenegro kikötője volt, az Ad
riai-tenger partján, 5020 ]. Most Jugoszláviáé. 

Dulcinea, Don Quijote imádottja, a lovag 
által idealizált tenyeres-talpas parasztleány. 

Dulong, Pierre Louis (1785—1838), francia 
vegyész és fizikus, egyet. tan. Párizsban. 

Duluth, város az Egyes. AH. Minnesota ál
lamában, 103.000 1. Vasbányák. 

Duma, az 1906. alkotmány szerint az orosz 
népképviselet neve. Régebben a bojárok és 
a városok gyűléseit nevezték D.-nak. 

Dumas, 1. Alexandre id. (1802—1870), fran
cia iró. Első sikereit romantikus drámáival 
aratta, de főleg mint elbeszélő lett népszerű. 
Többszáz fantasztikus regényt irt. — 2. Ale
xandre ifj., id. D. fia (1824—1895), francia 
iró. Főműve: A kaméííás hölgy (előbb re
gény, később dráma). — 3. Jean Baptiste 
(1800—1884), francia kémikus. 

Du Maurier, Georges Louis (1834—1896), 
angol író é̂  rajzoló. Főműve a Trilby c. 
regény. 

Dum-dum-golyd, lövedék, amelynek acélburka 
az ólommag vat nem födi teljesen. Csontokban 
izomzatban súlyos, roncsolt sebeket okoz. Nevét 
egy Kalkutta melletti fegyvergyár telephelyé
től nyerte. Az 1889-i hágai konferencia hasz
nálatát eltiltotta. 

Dumping (ang.: dobás), jelenti az áruknak 
külföldi piacra dobását olcsóbb áron, mint 
belföldön. Célja a belföldi piaci ár ebesé
nek megakadályozása, esetleg emelése. 

Dumur, Lotus, * 1860, francia regényíró. 
A világháborúról irt regényeket. 

Duna, Közép-Európa legnagyobb, Európa in.í-
sodik folyója. Hossza 2803 km, vízgyűjtő te
rülete Eco.ooo km2. Németországban, Baden
ben, a Fekete erdő (Schwarzwald) K-i lejtő
ién ered. Ulmtól kezdve hajózható, Regens-
burgtól keïdve gőzösök járnak rajta. A felső 

Duna főleg nyáron dagad meg, amikor az 
Alpokban olvad a hó és a jég. A magyar 
határtól esése megcsökken és ezernyi szigetet 
alkot. Kárpáti mellékfolyói tavasszal hoznak 
bele legtöbb vizet. Λ Drávának jelentékeny 
az őszi árhulláma, a Száva és a Morava 
pedig ősszel és télen dagadnak meg. A Vas
kapun alul már alig van esése; tavak és 
mocsarak kisérik. Három ágban (Kilia, Szu-
üna ás Szt. György) ömlik a Fekete-ten
gerbe. Galacig a tengeri hajók is felmehet
nek rajta, A D. egyike a legjobban hajóz
ható folyóknak. Nemzetközi folyam és poli
tikai tényezők nem tilthatják el rajta a 
hajózást. 

Dunaalmás nagyk., Komárom vm., tatai j . , 
983 1., vasút, telefon, posta. 

Dunabogdány nagyk., Pest vm., pomázi j . , 
3028 1., hajóáll., telefon, távíró, posta. 

Dunacsun kisk., Mosón vm., rajkai )., 654 1., 
ut. és up. Rajka. 

Dunaegyháza nagyk.. Pest vm., dunavecsei 
j . , 2161 1., vasút, távíró, posta. 

Dunaföldvár nagyk., Tolna vm., dunaföldvárí 
j . , 11.644 1., hajóáll., vasút, távíró; telefon; 
posta. 

Dunaharaszti nagyk., Pest vm., központi ;., 
5650 1., vasút, telefon, posta. 

Duna! államok, pol. értelemben Magyaror
szág, Csehszlovákia, Ausztria, Szerbia, Ro
mánia és Bulgária. A nemzetközi jogban Ba
jorország és Württemberg is, miután szintén 
tagjai a Duna-bizottságnak. 

Dunai konföderáció, egy államszövetség gon
dolata, amelyet az ötvenes években először 
Kossuth Lajos vetett föl, aki a Duna mellett 
levő államok köztársaságainak államszövetségére 
gondolt. 

Dunaiszky r. Lőrinc (1784—1833), szobrász, 
bécsi tanulmányai után Pesten telepedett meg. 
— Fia, 2. Lászlő (1822—1904) szintén szob
rász, portréival szerepelt. 

Dunajec, a Visztula mellékfolyója, a Magas 
Tátrából ered, 208 km hosszú. 

Dunakeszi nagyk., Pest vm., váci j . , 3913 1., 
vasút, távíró, telefon, posta. 

Dunakiliti kisk., Mosón vm., rajkai j . , 
1346 1., telefon, posta. 

Dunakömlőd nagyk., Tohia vin., dunaföld
várí ]., 2062 L, vasút, távíró, posta. 

Dunaní, Henri (1828 1910), svájci ember
barát, a Vörös Kereszt egyik alapítója, t90i. 
Nobel-dij, 

Dunapataj nagyk., Pest vm., dunavecsei j . , 
.6030 ],, vasút, távíró, telefon, posta, 

Dunapentele nagyk., Fejér vm., adón y i j . , 
4197 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Dunaremete kisk., Mosón vm., magyaróvári 
j . , 381 1., ut. Hédervár, up. Püspöki. 

Dunaszeg kisk., Győr vm., tósziget-csiliz-
közi }.) 1089 1., ut. Győrzámoly, posta. 

Dunasxekcső nagyk., Baranya vm., mohácsi 
)·! 5*>33 1> hajóáll., táviró, telefon, posta. 

Dunaszentbenédek nagyk,, Pest vm., kalocsai 
) . , 14^6 I., táviró, telefon, posta. 
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Dunaszentgyörgy nagyk., Tolna vm., dunaföld-
vári j . , 2812 1., távíró, posta. 

Dunaszenttniklóe kisk., Komárom vm., tatai j . , 
591 1., ut. Neszmély, up. Szomód. 

Dunaszentpál kisk., Győr vm., tósziget-csi-
lizközi j . , 556 L, ut. Győrzámoly, up. Duna
szeg. 

Dunavecse nagyk., Pest vm., dunavecsei /., 
4815 1., hajóáll., vasút, táviró, telefon, posta. 

Duncan, Isadora (1878—1928), amerikai szár
mazású táncosnő, az ógörög tánc elveit hir
dette. 

Dundee, kikötőváros Skóciában, 168.000 1. 
Egyetem, vászonszövés, hajógyárak. 

Dunfermline, skót város, 40.000 1. Szövő
ipar. 

Dunkerque (Dünkirchen), Franciaország leg-
Ë-ibb kikötője, a calaisi szoros partján, 34.000 1. 

Dunkl 1. János (1832—1910), zenei hó. — 
2. Norbert, * 1862, zeneműkiadó és hang-
versenyigazgató. 

Dunnaréce, a récefélékhez. tartozó tengeri 
madár. Tömegesen él a Sarkvidéken. A 
dunnaludpehely értékes. 

Duns, Scotus (1274—1308), skót skolasztikus 
filozófus, ferencrendi szerzetes. 

Duo (lat.: kettő), két hangszerre irt zene
darab« , i nj 

Duodec (lat.) a. m. tizenkettedrét. D. feje
delemség: apró, jelentéktelen fejedelemség. 

Duplex (lat.), a. m. kettős. 
Dupllka (franc.) a. m. viszónválasz. 
Duplikátum v. duplum (lat.) a. m. másod

lat az eredetiről. 
Dur (lat.: durus, a. m. kemény), 1. Dur 

skála. 
Duraluminium (lat.), szilárd alumíniumötvözet, 

melyben mangán, réz és magnézium is vannak. 
Dura mater, a kemény agyburok latin 

neve. 
Durazzo (Dracs, Drúz), Albánia egyik ki

kötője és egy ideig fővárosa az Adria partján, 
5000 1. 

Durban, Natal délafrikai angol gyarmat fő-
kikötője, 146.000 1. 

Durbincs, a sügérf élekhez tartozó édesvízi 
hal. Húsa ízletes. 

Durigo Ilona, * 1881, kamaraénekesnő. 
Durkheim, Emile (1858—1917), francia szo

ciológus, a munkamegosztás, az öngyilkosság, 
a vallás eredete problémáival fogl. 

Durra, seprőcirok, nálunk szalmájából sep
rőt stb. készítenek, őrölt magva Afrikában a 
legfontosabb táplálék. Kínában és Indiában is 
termesztik. 

Durranó 1. ezüst,, ezüstoxidnak ammóniákban 
való oldása utján készül, már érintésre rob
ban. — 2. D.-gáz, gázkeverék, amely meg
gyújtva, heves robbanással ég (pl. hidrogén 
és klór, világitógáz és levegő, hidrogén és 
oxigén, keveréke). — 3. D.-higany, szerves* 
vegyület. Ütésre vagy hőhatásra hevesen rob
ban. Gyutacskészhésre szolgál. 

Dur skála, a hangok olyan egymásutánja, 
amelynél a 3. és 4. s a 7. és 8, hang 
közt félhang távolság van. 

DÜRER 

Dusán, szerb cár, (uraik. 1336—1355), Szer
bia jelentőségét a Balkánon kiterjesztette a bi
zánci és a magyar uralom rovására. 

Duschek Ferenc (1797—1873), cseh szárma
zású, kormányszéki tisztviselő; Kossuth állam
titkárja, majd a forradalmi kormány pénz
ügyminisztere. 

Duse, Eleonóra (1859—1924), világhírű olasz 
színésznő. Bejárta Európát és Amerikát. 

Dusnok nagyk., Pest vm., kalocsai j . , 3178 
1., telefon, posta. 

Dufka Ákos, * 1881, költő, a nagyváradi 
Holnap-Társaságnak egyik alapitója. 

Duvad, igy nevezik a vadászok a kártékony, 
nagyobb emlős vadállatokat (medve, vaddisznó, 
farkas, róka, hiúz, vadmacska, borz; vidra stb.). 

Duvernois, Henri, * 1875, francia novellista 
és regényíró. 

Duzs kisk., Tolna vm., simontornyai j . , 652 
1., vasút, ut. és up. Hőgyész. 

Dühring, Eugen (1833—1921), német pozi
tivista filozófus. 

Dülö-föld, község határának bizonyos része, 
melyet utak, mesgyék határolnak. Dülő-ut, 
melyre a szántóföldek végei kimennek, ki
dűlnek. 

Dümmler, Ernst Ludwig (1830—1902), né
met történész, egyet, tanár Halléban. 

Duna, folyó Oroszországban, a Dvinec-tó-
ból ered és Fehér-Oroszországon, a lengyel 
határon és Lettországon átfolyva, Rigánál öm
lik a Rigai-öbölbe. 915 km hosszan hajóz
ható. 

Dünaburg (lett: Daugavplisz, orosz: Dvinszk), 
város Lettországban a Duna mellett 45.000 
1. Terménykereskedelem. 

Diinék, a vizből (tenger, tó, folyó) kifujt 
futóhomok-alakulatok, amelyek hosszúkás, hul
lámszerű halmok alakjában a parttal pár
huzamosan sorakoznak. 

Dünkirchen, 1. Dunkerque. 
Dürer, Albrecht (1471—1528), nürnbergi fes

tő; atyja magyar származású ötvös volt. Elmé-

Albiecnt Durer önarcképe 
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leteket irt, grafikával, sót plasztikával is fog
lalkozott. Korszakalkotó befolyást gyakorolt a 
német művészetre. 

Díírgés, a fajdkakas hangja tavasszal, a 
párzás idején. 

DUrnkrut, község Ausztriában, a Morvame
zőn, 1600 1. 1278. Habsburgi Rudolf D 
mellett győzte le a magyarok segítségével a 
cseh Ottokárt. 

Düsseldorf, gyár- és kikötőváros a Rajna 
mellett, Poroszország rajnai tartományában, 
407.00 1. Nehéz vas- és vegyészeti stb. ipar. 
Világhírű müvészváros művészeti akadémiával. 

Dvina, folyó Ë.-Oroszországban; Archan-
gelszknél ömlik a Fehér-tengerbe, 1576 km. 
hosszú. Hajózható. 

Dvinszk, város Lettországban, 1. Dünaburg. 
Dvorak, Anton (1841—1904), cseh zeneszerző. 

Munkái: operák, szimfóniák, szimfonikus köl
temények. 

Dyck, Anthonius van (1599—1641), flamand 
fesio. Stiíáig éit Olaszországban és Anglia -

E, a c-dur skála 3. hangja; az iránytűn 
E. (Est: franc, East: angol) = Kelet. 

Eagle (ang.) a. m. sas, az Egyes. AH. 
aranypénze, 10 dollár értékű. 

Earl (ang.) a. m. gróf; csakis angol gróf 
cim.fr, külföldi gróf cime: count. 

East (ang.) a. m. Kelet. 
East Ham, angol város Essex grófságban, 

143,000 1. Vegyipar. 
East River, tengerszoros Long Island szi

get és az amerikai kontinens, Brooklyn és 
New York közt. 

Eau {franc.) a. m. viz. E. de Cologne: 
kölni viz. E. de vie: pálinka. E. forte: 
választóvíz. 

Ebenbürtig (ném) a. m. egyenlő születésű, 
egyenrangú. 

Ébenfa, a Diospyros nevű forró égövi nö
vény fája: rendkívül tömör, kemény, a víz
nél . nehezebb. Sötétbarna vagy fekete szinü. 
A legfinomabb bútorok és esztergályos-áruk, 
botnyelek, fúvós hangszerek stb. készítésére 
használják. 

Éber 1. -Antal, * 1872, a Magyar-Olasz 
bank vezérigazgatója, a Közgazdasági Társa
ság elnöke. — 2. László, *' 1871, műtör
ténész és művészeti iró. Sok cikke és ön
álló munkája jelent meg és szerk. a Művé
szeti - -Lexikont. — 3. Sándor, * 1878, freskó
festő. 

Ebergény kisk, Zala vm., zalaegerszegi j'.] 
599, 1-j ut. és up. Zalaegerszeg. 
.Ebergöc kisk-, Sopron vm., soproni " j . , 

SIS 1., ut. "Nagylózs, up. Röjtök. - : 
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ban, s itt halt meg, mint I. Károly király 
udvari festrjje. Művészete javát nagyszámú arc
képei teszik. D. sok rézkarcot is készített. 

Dymov, Oszip (családi nevén Perelmann), 
* 1878, orosz költő és iró. New Yorkban él. 

Dyn, 1. Din. 
Dynamika, 1. Dinamika. 
Dynamit, 1. Dinamit. 
Dynamo, 1. Elektromos-gépek. 
Dysenteria, 1. Dizentéria. 
Dyskrasia (gör.) a. m. testnedvek kóros 

összetétele. 
Dyspepsia (gör.), emésztési zavar. Az akut 

D. (gyomorrontás), hányással, hasmenéssel jár, 
gyógyszere hashajtó és koplalás. 

Dyspnoe (gör.) a. m. nehézlélegzés. 
Dzierzon, Johann (1811—1906), német mé

hész, a róla elnevezett kaptárt találta föl. 
Dzs 1. Ds . . 
D-ZOge, német vasutaknál a leggyorsabb 

vonatok jelzése. 

Eberhard kisk., Pozsony vm., a Kis-Duna 
mellett, 8000 1. Apponyi-birtok. Trianon óta 
Csehszlovákiáé. 

Eberlein, Gustav, * 1847, német szobrász, 
a Begas festői valószerű plasztika híve. Fes
tészettel és költészettel is foglalkozik. 

Ebers, Georg (1837—1898), német egyipto
lógus és szépirodalmi iró. Történelmi regé
nyei : Uarda, Homo sum stb. Die Geschichte 
meines Lebens igen érdekes· önéletrajza. 

Ebert, Friedrich {1871—1925), előbb nyer
gesmunkás, majd hírlapíró, képviselő, Bebel 
halála után a német szoc. párt vezére, rgi8. 
kancellár, 1919—25. a köztársaság elnöke. 

Ebihal, 1. Béka. 
Ebn v. ibn, (arab) a. m. fiu v. fia (ne

veknél). 
Ebner-Eschenbach, Marie, Freifrau von 

(1830—1916), osztrák költőnő, családi nevén 
Dubsky grófnő. Számos regényt, elbeszélést; 
mesét és költeményt irt. 

Ebonit. A kaucsuk olvasztott kénbe mártva, 
ezt magába szedi, rugalmassága mellett ke; 
ményebbe. válik ; ez a vulkanizált kemény kau
csuk "az Ë., mely a villamosságot jól szige: 
teli. Elektromos készülékeknél /szigetelésre hasz
nálják. . . "" ." . . . 

Ébredő Magyarok Egyesülete, 1918. XI. ala
kult társadalmi egyesülés, az alapszabályok sze
rint . a keresztény- nemzeti közszellem ffeléb
resztésére " és a fajiság védelmére úgy"- kul
turális, mint gazdaságig téren. Az É. az -an
tiszemita politika egyik harci. . szervezete. -
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Ebro, spanyol folyó, 757 km. hosszú, a 
Földközi-tengerbe ömlik. 

Ecce homo (lat.: íme" az ember), e sza
vakkal mutatja be Pilátus a töviskoszorus Jé
zust megkorbácsolása után a népnek. 

Eccéma, I. Ekzema. 
Ecet, keletkezik szerves anyagok erjedése 

által, vagy a fa száraz desztillálásával. Anyaga 
viz és 3—10 százalék E.-sav, az ecetesszen
ciában 800/0. A kereskedelemben előfordul 
szeszből készült E., fa-E., bor-E. és gyü
mölcs-E. Készülnek házilag vagy gyárilag. A 
gyári eljárást Schützenbach fedezte fel 1823. 

Ecetfa, É-Amerikából származó diszfa. Ter
mését régebben ecet erősítésére haszn. 

Echange (franc.) a. m. csere, váltó. 
Echegaray, Don José (1833—1916), spanyol 

matematikus és pénzügyminiszter, világhírű 
drámaíró. 1904. Nobel-dij. Leghíresebb drá
mái: A nagy Galeotto, Bernardo Montilla, 
Szent vagy örült, Folt, amely tisztit. 

Echidna, 1. görög mondabeli szörnyeteg, 
kígyótestű nő. 2. Λ hahgyász-s-ün, a csőrös 
emlősök csoportjába tartozó állat latin neve. 
Ausztráliában él. 

Echinococcus, az emberben élősködő hó-
lyagférge a kutya beleiben élősködő galand-
féregnek. 

Echo, a görög mondában erdei tündér, aki 
a gyönyörű Narkissos iránti szerelme miatt 
annyira lefogy, hogy -csak a hangja marad 
meg\ csontjai sziklákká változnak. Megszó
lalni nem tud, de minden szóra felel (vissz
hang). 

Echo de Paris, L \ párisi nacionalista és 
klerikális napilap. 

Eck, Johannes (1486—1543), ingolstadti ta
nár, később Luther ellensége, a reformáció
kor legharcosabb kat. teológusa. 

Eckartsaui levél, 1918. XI. 14. jelent meg 
a hivatalos lapban. A levélben IV. Károly 
kijelenti, hogy minden részvételről az állami 
ügyek vitelében lemond s már eleve elismeri 
azt a döntést, amellyel Magyarország jövendő 
államformáját megállapítja. 

Eckehart, 1. Ekkeharcí. 
Eckener, Hiigo, * 1868, német mérnök, iró, 

léghajóépitő. Zeppelin rendszerű léghajójával 
1928. utasokkal Amerikába és vissza repült, 
1929. pedig körülröpülte a Földet. 

Eckermann, Johann Peter (1792—1854), né
met iró, Goethe magántitkára és rajongó 
tisztelője, aki főmüvében: a Gespräche mit 
Goethe-ben irodalmi beszélgetéseinek s kor
társakról, irodalomról való véleményének nagy-
értékü anyagát örökítette meg. 

Eckhardt 1. Ferenc, a magy. alkotmány-
és jogtört. bp.-i egyet. ny. r. tanára. — 2. 
Sándor, * 1890, bp.-i egyet, a francia 
nyelv és irod. ny. r. tanara. Főműve: A 
francia forradalom eszméi Magyarországon. 
— 3. Tibor, * 1888, jogot végzett. A kül
ügyin., majd a miniszterelnökségi sajtóosztály 
vezetője volt. 

Eckhart (Meister Ε. i2Óo k.—1329), domi
nikánus, német misztikus. 

Eclair, L \ párizsi nacionalista napilap. 
Écrasez l'infáme (franc.) a. m. irtsátok ki 

a gyalázatost! Voltaire szavai, az egyházra vo 
natkoztatva. 

Ecséd nagyk., Heves vm., hatvani j . , 3863 
1.. távíró, telefon, posta. 

Ecsedi István, * 18S5, debreceni egyet, a 
magyar föld- és néprajz m. tanára és a 
debr. Déry- múzeum igazgatója; a magyar 
pásztorélet kutatásával fogl. 

Ecsedi láp, Magyarország legnagyobb mo
csarainak egyike volt az Alföld EK-i részén, 
a Kraszna-folyó mentén, Szatmár vm. Trianon 
óta DK-i része Romániád. 

Ecseg kisk., Nógrád vm., sziráki j , 177S 
1., távíró, telefon, posta. 

Ecseny kisk., Somogy vm., igali j . , 1010 
1., ut. és up. Felsőmocsolád. 

Ecser nagyk., Pest vm., gyömrői j , 1518 I , 
vasút, ut. Maglód, posta. 

Ecuador, a D-amenkai Andok legkisebb £'-
lamu, a Csendes-óceán part
ján, az Egyenlítő mentén. 
451.000 km2, 2,500.000 1., túl
nyomóan spanyolul beszélő 
indián és mesztic, 50/0 fe
hér. Terményei kakaó, kau
csuk, kávé, gabona, bur
gonya, arany, panama- ka
lap. Fővárosa Quito, 1532. 
spanyol, 1822. Columbiával 
együtt felszabadult, 1830 óta 
önálló. 

Edafon, gyűjtőnév, jelenti a termőtalajban 
elő kisebb-nagyobb lények összességét (gilisz
ták, rovarok, baktériumok, egysejtű állatok és 
növények). 

Edam, cáros Hollandiában, a Zuider-tó part
ján, Amsterdamtól K-ra, 7000 1. Sajtja euró
pai hirü. 

Edda, két ó-izlandi irodalmi emlék. 1. Ré
gibb (verses) Sämunds-E.: 9—12. sz.-i mi
tológiai és mondai dalok gyűjteménye (a 
13. sz.-ból). 2. Ifjabb (prózai) E., poétikai 
tankönyv. Snorri Sturluson (1179 — 1241) mun
kája. 

Edde kisk., Somogy vm., lengyeltóti j . , 670 
1., ut. es up. Osztopán. 

Edelény nagyk., Borsod vm., edelényt )., 
2717 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Edelsheim-Gyulai Lipót gr. (1863—1928), a 
«. gyermekvédő Liga egyik megteremtője, festő, 
felsőházi tag. 

Eden (héber) a. m. paradicsom, a bibliá
ban az első emberek lakóhelye. 

Eder, Hans, * 1883, erdélyi szász festő. 
Bibliai tárgyú, kompozíciók. 

Éder Gyula, * 1875, festő, a Benczur-irány 
legtehetségesebb mivelője; kivált az emberi 
test rubensi ábrázolásával tűnik ki. 

Édee 1. Antal, * 1873, birtokos, országgy. 
képv. — 2. Endre, * 1873, szfv. tanácsnok, 
a városgazdasági ügyoszt. vezetője. 

Édesgyökér, a hüvelyesek családjába tar
tozó D-európai növény. Gyökere édesizü, ki
főzött nedve a medvecukor. 
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Edessa, régi város Mezopotámiában az 
Jiufrát mellett; a keresztes liadjáratokban 
többször ezerepeit. 

Edfu, város felső Egyiptomban, 14.000 1. 
Itt vannak a Horus-templom romjai. 

Edició (lat.) a. m. kiadás (könyvről); E. 
princeps a. m. első kiadás; E. posthuma a. 
ra. a szerző halála után megjelent kiadás. 

Edictum (lat.) a. m. hirdetmény, rendelet. 
Edinburgh, Skócia fővárosa a Firth of 

Forth-tói D-re, 47.000 1. Egyetem, könyv
nyomtatás és kereskedés. Kikötővárosa a vele 
összeépült Leith. 

Edison, Alva Thomas, * 1847, amerikai 
feltaláló. Egyike a legnagyobb és legtermé
kenyebb feltalálóknak. Teljesen önerejéből sze
rezte tudását, hirét és' óriási vagyonát. Leg
fontosabb találmányai: a szénszálas izzólámpa, 
a fonográf, a kinetoszkóp (melyet akkor ná
lunk élőképnek neveztek és melynek alapján 
mások t?.lálták fel a kinematográfot), a mai 
vezetékes telefon fontos része, a mikrofon, a 
nikkeles akkumulátor, a betonházak. 

Edschmid, Kasimir, * 1890, expresszionista 
regényíró (Die achatnen Kugeln) és novel
lista. Müvei: Die Fürstin; Das Bücher-
Dekameron. 

Edve kisk., Sopron vm., kapuvári j . , 437 
1., ut. és up. Beled. 

Edvl Wie, ι. Aladár, * Í870, festő, a 
Képzőművészeti Főiskola tanára, aquarelljeiveí 
és népművészetünkből merített motívumaival 
gazdag sikerei vannak. — 2. Aladár, (1858— 
1927), gépészmérnök, fémtechnológus, felső-
ipariskolai ig. Több műszaki könyv szerzője. 
— 3. Jenő, * 1886, festő és grafikus, lino-
leummetszetek, rézkarcok. — 4. Károly (1842 
—1919), büntetőjogász, 1867—1883. ügyész, 
majd megvakulván, mint ügyvéd és jogtudós 
iró működött. — 5. Ödön, * 1877, festő, 
ismert és becsült táj- és arcképfestő. 

Edward, angol királyok. I. E. (1239—1307) 
1272—1307 angol király. Wales meghódítása, 
a parlament adómegszavazási jogának elisme
rése, az általános honvédelmi kötelezettség 
behozatala az ő nevéhez fűződik. — II. E. 
(1284—1327) az előbbi fia. Az első ahgol 
trónörökös, kit walesi hercegnek hívtak, 1307 
—1327. angol kir. összeesküvők megbuktatták 
és meggyilkolták. - 111. Ε. (1312--Ί377), az 
előbbi fia, 1327—1377 ang. király. Ö alatta 
indult meg a 100 éves háború, ami egy 
időre Franciaország nyugati részét juttatta 
Anglia kezébe, ö alatta válik két kamará-
juvá az angol parlament, az angol nyelv 
alatta szorította ki a latint és a franciát a 
hivatalokból és az iskolákból. — IV. E. (1442 
—83), az első yorki házból származó angol 
király. Egész uralmát a Lancaster- és York
család (piros és fehér rózsa) öldöklő harca 
tölti ki. — VII. E. (1841—1910), angol ki
rály, uralkodott 1901 óta. Mint walesi her
ceg Európaszerte, Magyarországon is ismert 
és népszerű divatkirály, mint uralkodó az an
gol-francia közeledés egyik megteremtője. Mi

után kísérletei (ischli találkozó) a hármas-
szövetség merevségének megdöntésére nem si
kerültek, 1908. Révaiban megkötötte az an
gol-orosz egyezményt s igy megteremtette a/. 
antantot. 

Edward Albert, angol trónörökös, walesi 
herceg, * 1894. Vf. 23. 

Edzés, olyan eljárás, amely szerint meg
felelő vegyi összetételű izzó acéltárgyat víz
ben vagy más alkalmas folyadékban gyorsan 
lehütünk abból a célból, hogy keménysé
gét növeljük. 

Eekhoud, .Georges, * 1854, belga iró, na
turalista, regényíró. Ismertebb müvei: Ker
messes, Kees Dooríck és La nouvelle Car
thage. 

Efemer (gör.) a. m. egy napig tartó életű, 
tűnő. 

Efemeridák (gör.) a. m. időszakosan meg
jelenő Írások; táblázatok a csillagok napi 
állásáról. 

Efendi a. m. ur, török cím. 
Efezus, ókori görög város Kis-Azsiában. 

Híres Artemis templomát Herostratos Kr. e. 
356. felgyújtotta. 

Effektiv (lat.) a. m. valóságos, valóban lé
tező. 

Effektus (lat.) a. m. hatás, munkateljesít
mény (pl. gépnél). 

Effigies (lat.) a. m. kép. In effigie: jel
képesen. 

Effloreszcencia (lat.) a. m. kivirágzás, pl. 
sók (sziksó) kivirágzása az Alföldön. 

Et'tímu, Victor, * 18S6, román iró, költő, 
drámaíró, 1927. a kolozsvári román Opera 
igazgatója. 

Egal, (franc.) a. m. egyenlő, mindegy. 
Égalité (franc: egyenlőség). A nagy fran

cia forradalomban Lajos József Fülöp orléansi 
herceg használta e cimet (Égalité Fülöp). 

Égalité, liberté, fraternité, (franc.) a. m. 
egyenlőség, szabadság, testvériség (a nagy 
franc, forradalom jelszava). 

Egan 1. Ede (1851—1901), mezőgazda, a 
hegyvidéki kirendeltség vezetője volt. Sok 
szakmunkája jel. meg a tejgazdaság köréből, 
valamint röpiratai a rutén-kérdésről. — 2. 
Ede, * 1863, gépészmérnök, hajózási főfel
ügyelő volt, sok szakmunkát irt a hajóépi 
tésről, kikötőkről, dokkokról stb. — 3. Lajos 
(1838—1924), mérnök, újságíró, számos közg. 
értek. irt. önálló müvei: Írország, A zsidó 
kérdés Magyarországban. 

Égboltozat, az a látszólagos homorú gömb
felület, mely a szemhatárt minden irányban 
lezárni látszik. A csillagászat gömbfelületnek 
tekinti az É.-ot, melyre vetítve az égi
testek helye, mozgásai stb. pontosan mérhe
tők. Az ókorban az É.-ot kristályszerü anyag
ból álló gömbfelületnek tekintették, melyhez 
a csillagok oda vannak erősítve és amely 
több rétegből áll (szférák) s ezeknek mozgási 
súrlódása idézi elő a »szférák zenéjét«. Az 
É . kék színének oka az ibolya és kék su
garak erősebb fényszóródása a levegőben, 
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mások szerint a levegőben lebegő szilárd ré
szecskék. 

Égei-tenger, a Földközi-tenger legtagol
tabb beltengere. A Márvány-tengerrel a Bos
porus köti össze. Az É. partvidéke az euró
pai (görög) műveltség bölcsője. 

Égenföld, kisk., Zala vm., keszthelyi j . , 228 
I., ut. és up. Sármellék. 

Eger, 1. a Tisza egyik jobbparti kis mel
lékfolyója. — 2. R. t. város az E.-folyó 
mellett, az Alföld ÊNy-i szélén, a Bükk-
hegység lábánál. Heves vármegye székhelye, 
28.575 1. Ali. reáüsk., ciszt. fiu« és Angol
kisasszonyok leánygimn., kath. fiu- és női 
felsőkeresk. isk. Bortermelés. R. k. érseki 
székhely, püspökségét Szt. István alapította, 
1804-ben lett érsekség. 1552. Dobó István sí
keresen védte a török ellen. — 3. Az Elba 
balparti mellékfolyója. —- 4. Város Csehor
szágban, az E. folyó mellett, 28.000 1. Cseh 
neve Cheb. 

Egeracsa kisk., Zala vm., pacsai j . , 886 
1., ut. Zalaapáti, posta. 

Egerág kisk, Baranya vm., pécsi j . , 824 
1., telefon, posta. 

Egeralja kisk., Veszprém vm., devecseri 
j . , 485 1., ut. Celldömölk, up. Csögle. 

Egerbakta nagyk., Heves vm., egri ]'., 1265 
1., telefon, posta. 

Egerbocs kisk., Heves vm, pétervásári j . , 
938 1., ut. Egercsehi, up. Bátor. 

Egercsehi kisk., Heves vm., egri j . , 1014 
1., telefon, posta. 

Egerek, a rágcsálókhoz tartozó apró em
lősök, melyek az egész Földön el vannak 
terjedve különböző fajokban. Alakjuk isme
retes; fogazatukból az előzápfogak hiányza
nak, a metszőfogak pedig állandóan nőnek, 
ezeknek a koptatása céljából rág meg az 
egér minden kemény dolgot. Rendkívül sza
porák, a nőstény évente többször is fiadzik, 
egyszerre 5—6-ot. Minden ehető állati és nö
vényi táplálékot megesznek. Nálunk élő leg
fontosabb fajai a házi és a mezei egér. 

Égerfa, a nyirfa rokona, mocsaras helye
ken él. Fája a vízben nagyon tartós, ezért 
\i/.i építkezéseknél megbecsülhetetlen. Velence 
és Amsterdam cölöpjei É.-ból vannak. 

Egerfarmos, nagyk., Borsod vm., mezőkö
vesdi j . , í m 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Egeria, nimfa, Numa király tanácsadója; 
È. grottája Rómában. 

Egerlövő nagyk., Borsod vm., mezőkövesdi 
j . , 1387 L, telefon, posta. 

Egerezalók nagyk., Heves vm., egri j . , 1600 
1., telefon, posta. 

Egerszolát nagyk., Heves vm., egri j . , 1410 
l , telefon, posta. 

Égerszög kisk., Abauj-Torna vm., bódva-
szilasi j . , 289 1., ut. Szin, up. Szőllősardó. 

Egervár kisk., Vas vm., vasvári j . , 546 1., 
vasút, távíró, posta. 

Egervölgy kisk., Vas vm., vasvári j . , 912 
1.', ut. Rum, up. Kam. 

Égés, fény- és hőfejlődéssel kapcsolatos ké
miai átkapcsolódások neye, elsősorban anya-
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goknak oxigénnel való egyesülése. Az Ê. két
féle: lassú È. fénytünemény nélkül alacsony 
hőmérséklettel, ilyen pl; a rothadásnál fel
lépő oxidálódás vagy pedig az a folyamat, 
amely az állati szervezetben a szövetek lassú 
oxidálódása közben végbe megy. A másik 
a gyors É., amikor anyagok tüztünemények 
között egyesülnek az oxigénnel. A közhasz
nálat csak ezt nevezi É.-nek. 

Égéstermék, a lassú vagy gyors égés szár
mazéka. Szervetlen anyagok É.-ei az oxidok. 
Szerves anyagok égés közben a legkülönbö
zőbb uj szerves vagy szervetlen anyagokká 
változnak. A tiszta állapotban vagy a szer
ves vegyületekben levő szénnek É.-e a szén
dioxid v. szénsav. A lassú égésnél is pl. 
az állati szervezetben az képződik. Ha az 
égésnél nincs elég levegő, ill. oxigén, 
akkor a mérges hatású szénoxid v. széngáz 
keletkezik. 

Egészségtan (hygiene), az egészségről és 
annak fenntartásáról szól. A magán-E. a táp
lálékkal, ruházattal, lakással, testápolással stb. 
foglalkozik; a köz-E. a járványok megelőzése, 
vízzel való ellátás, csatornázás, élelmiszervizs-
gálat, gyári E. stb.; a szociális E. az em
beri társadalom, mint élő szervezet egészsé
gével foglalkozik. 

Éghajlat, az időjárást meghatározó meteo
rológiai elemek térbeli és időbeli eloszlása. 
Legfontosabb elemei a hőmérséklet, a szelek 
és a csapadék. Egyéb tényezői a tenger
távolság, a tengeráramlások, a szelek és ' a 
felszín alakulása. A csapadék függ a párol
gástól, a szelektől, a térszíntől és kivált a 
két utóbbinak viszonyától. Megkülönböztetünk 
forró, mérsékelt és hideg, nedves és száraz 
(sivatagi), tengeri és szárazföldi stb. É.-ot. 

Egir, a germán mitológiában a tenger ura. 
Égisz (Aigis), Zeus pajzsa. Képletes beszéd

ben védelem, pártfogás. 
Egmont, Lamoral gróf (1522—1568), holland 

szabadsághős, akit II. Fülöp Flandria és Ar
tois helytartójává tett. A protesánsokat ül
döző politika és az Önkényuralom megszün
tetéseért személyesen közbenjárt II. Fülöpnél, 
de sikertelenül. Goethe tragédiát irt róla. 

Ego, 1. Fried Margit. 
Egoízmus (lat.) a. m. önzés, saját érde

künk előtérbehelyezése mások kárára. 
Ego sum via, Veritas et vita (lat.), én 

vagyok az ut, az igazság és az élet. 
Egregy kisk., Zala vm., keszthelyi ]., 431 1., 

ut. és up. Hévizszentandrás. 
Egres, más néven köszméte vagy piszke, 

tövises cserje-növény, melyet ismert bogyó
termése miatt termesztenek, de vadon is nő. 
E.-nek nevezik még a szőlő másodvirágzásá
ból fejlődő bogyókat is, melyek sohasem ér
nek meg. 

Egressy 1. Ákos _ (1832—1914), 1878-tól 
1904-ig a Nemzeti Színház tagja volt. Több 
tanulmánya jelent meg a színészetről, Petőfi
ről stb. — 2. Béni (1814 v. 1813—1850, 
tanítóból lett színész és zeneszerző, a Szózat 
és számos dal komponistája, Erkel három 
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operájának szövegét o irta. — 3. Gábor 
(1808—1866), színész. A szabadságharcban részt
vett s 1846. halálraítéltek. 18^0. Kegyelmet 
kapott. 1856. került a Nemz. Színházhoz. Ö 
emelte ki a feledésből a Bánk bánt és az 
ő kezdeményezésére szólították életre a Szín
művészeti Akadémiát is. 

Egry 1. Aurél, * 1874, ügyvéd, felsőházi 
tag, a nemzetközi jog kiváló müvelője, a 
hágai döntőbíróságok előtt folyó perek egyik 
képviselője. — 2. József, * 1883, festőmű
vész. Bensőséges előadásmód és erőteljes kom
ponáló készség jellemzik. 

Egyed kisk,, Sopron vm., csornai /., 1079 1., 
vasút, távíró, posta. 

Egyed 1. István, * i8c6, bp.-i egyet, a 
közigazgatási jog ny. rk. tanára, v. Ítélő
táblai bíró, szakíró. — 2. Zoltán, * 1894, 
iró és hírlapíró, több darabját adták. 

Egyedáruság, 1. Állami egyedáruság. 
Egyeduralom, az államhatalomnak, szuvere

nitásnak egy uralkodóban összpontosulása. El
lentéte a köztársaság, amelyben a szuverenitás 
a nép egészét illeti. 

Egveduta kisk., Zala vm., letenyei j . , 1177 I. 
ut. es up. Letcnye. 

. Egyek nagyk., Hajdú vm., központi j . , 5655 
L, vasút, táviró, telefon, posta. 

Egyenáram, olyan elektromos áram, melynek 
iránya és erőssége állandó. L. Elektromos 
áram. 

Egyenjogúság v. egyenrangúság, a. m. egy
azon rendhez tartozás. A rendi világban nagy 
lontossága volt a jogi életben, pl. bírónak 
a peres féllel egyenjogunak kellett lennie. 

Egyenleg, a könyvvitelben valamely számla 
követel- és tartozik-oldalán szereplő összegek 
közti különbséget jelenti. Az E. hozzáadva 
a számla kisebbik oldalához, kiegyenlíti a 
számlát. 

Egyenlet, létrejön, ha két matematikai ki
fejezést összekapcsolunk az egyenlőség jelével. 
Az E. megoldása arra törekszik, hogy a 
betűvel jelzett ismeretlennek olyan értékét ta
lálja meg, amely mellett az E. két oldala 
valóban egyenlő. 

Egyenlítő, a Föld forgási tengelyére merőle
gesen álló legnagyobb kör. Hossza 40.000 
km. 

Egyenrangúság, 1. Egyenjogúság. 
Egyensúly, a fizikai testeknek az az álla

pota, mikor a rájuk ható erők nem hozzák 
őket mozgásba. Az E. stabilis (biztos), ha 
helyzetéből kimozdítva, ismét eredeti helyze
tébe kerül vissza; labilis (esékeny), ha ki
mozdítva, ebbe nem tér vissza; közömbös, 
ha bármely helyzetbe hozva, ebben meg
marad. 
v.Egyes birő, a birói ténykedés egészét, elő
készítést és ítélkezést magában gyakorló egyes 
személy. 

Egyesülési és gyülekezési jog, állampolgári 
alapjog, nálunk rendeletekben van szabályozva. 

Egyesült Államok, 1. Ausztráliai E., 1. Auszt
rália. 2. Brazíliai E. 1. Brazília. 3. Délafri
kai E. 1. Délafrika. 4. Ëszakamenkai E., a 

földkerekség leggazdagabb országa Ê-Amerika 
D-i felében .Területe alig kisebb Európáénál: 
91/2 millió km3. 118 millió 1. Ny-i részét egész 
hosszúságban és nagy szélességben a Kor-
dillerák magas hegylánca borítja: Parti hegy
ség (Coast Range), a Cascade, Sierra Ne
vada, Sziklás hegység (Rocky Mountains), Λ 
csúcsok magassága helyenkint meghaladja a 
40CO m-t. K-i nagyobb fele síkság, amelyet 
csak az Alleghany hegység (Appalaches) sza

kit meg. Éghajlata a termelésre kedvezőbb, 
mint Európáé. A hőmérsékleti-különbségek azon
ban igen nagyok és a változások gyakran 
hirtelen következnek be. Csak Kalifornia ég
hajlata enyhe. K-i fele és a Nagy-óceán 
partvidéke csapadékos. Folyói hosszúak, bő-
vizüek, sok köztük a hajózható. Itt van a 
földkerekség legnagyobb folyója: a Mississippi-
Missouri, amely a Mexikói öbölbe ömlik. A 
kanadai határon hajózható nagy tavak van
nak: a Felső tó (Lake Superior), Michigan, 
Huron. Eri? és Ontario. A két utóbbi közt 
van a földkerekség legnagyobb vízesése : a 
Niagara. — Az E. lakosságának 9oo/U-a fe
hér, 100/0-a néger; az indiánok és a kevert-
vérüek száma elenyésző. Mindnyájan az an
gol nyelvet beszélik, de sok köztük a német, 
skandináv, sz'áv és olasz jövevény; a nép-
növekedést főleg a bevándorlás szolgáltatta. 
A négerek az egykori felszabadított rabszol· 
gák utódai; belső szaporodásuk jelentékeny. 
— Terménygazdagságban az E. egész konti
nensekkel vetekszik. Szén-, vasérc- és rézkész
lete nagyobb, mint Európáé; rézbányászata szin
tén; szénbányászata és kohászata nagyobb, mint 
bármely más államé. Pclroleum-kutjai a vi
lágtermelés 2/s-át szolgáltatják. Vizi erőinek 
összege 2/3-a az európainak, de a kihasznált 
vizi erő majdnem annyi, mint Európában. 
A búza- és zabtermelésben első helyen áll; 
-kukoricából a világtermés 2/ rát szolgáltatja. A 
világ pamuttermésének 3/s-e, dohányának 40«/o:a 
az E.-ból kerül ki. A lakosság számához vi
szonyítva állatállományát kevés országé múlja 
fölül. —: Az E. ipara, uj keletű, de: a tömeg» 
ipar- számos' cikkében már a háború előtt első 
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helyre kerülf. Nyersvastcrmelése megközelíti 
Európáét, pamut- és gyapjúszövése is felülmúlja 
Angliáét. Mezőgazdasági ipara szintéi) igen fej
lett. Vasútja több van, mint Európának, au
tomobilja több, mint az összes többi álla
moknak együttvéve. Tengerhajózása a háború 
óta második helyre került. Ma az E. 48 
államból és a fővárosból áll, hozzátartozik 
azonkivül Alaska, a Panama csatorna sávja, 
Porto Rico, Hawai, a Fülöp-szigetek és szá
mos apró sziget. Fővárosa Washington. — 
Története. Az első angol település Ëszakame-
rikában 1584. Virginia gyarmat volt; 1733-ig 
a gyartmat-államok száma 13-ra emelkedett. 
A gyarmatok és az anyaállam közötti kon-
fiiktus 1773. tört ki a bostoni teáshajók meg-
rohanásával. A philadelphiai kongresszus 1774. 
Angliához fordult sérelmeinek orvoslásáért, de 
hasztalanul, mire 1775. George Washington 
vezérletével megkezdte a szabadságháborut. A 
III. philadelphiai kongresszus kimondta az el
szakadást s a 13 állam függetlenségét 1776. 
s miután Benjamin Franklin fáradozásaira Fran
ciaországgal szövetséget kötött, a háború ja
vokra dőlt el és Anglia 1783. a versaillesi 
békében elismerte a gyarmatok függetlenségét. 
A Ilannlton-kidolgozta alkotmánytervezetet 1787. 
fogadta el a konvent s ez ;.z alkotmány ma 
is fönnáll. Az első elnök Washington lett 
(1789—07). Utódai alatt az E. egyre gya
rapodott. James Monroe (1817—25) állította 
/öl a Monroe-elvet: Amerika ügyeibe eu
rópai államok nem avatkozhatnak. 1791. egyre 
több állam csatlakozott az Unióhoz; az északi 
államok növekedő lakosságával és befolyásával 
szemben a dé.'i rabszolga-tartó államok száma 
növekedett, mig 1S20. az u. n. Missouri-egyez
mény csak a 36" 30' szélességi foktól délre 
engedte meg a rabszolgatartást. A gyapot
termelés tulprodukciója gazdasági válságot is 
okozott. James Polk (1845—49) elnöksége alatt 
Texas elszakadt Mexikótói S az Unióhoz csat
lakozott, mire kitört a háború Mexikóval, 
melynek győzelmes befejeztével az Unió meg
szerezte még Uj-Mexikót és Kaliforniát is. 
Ezzel az E. területe nagyjában kialakult. 
Egyre jobban kiélesedett az ellentét az északi 
a déli államok közt a rabszolgakérdésben. 
Mikor i860, az északiak jelöltje, Abraham 
Lincoln lett az elnök, a déli államok sorra 
kiléptek az Unióból, konföderációt alakítottak 
és Jefferson Davist választották elnökül. Erre 
kitört a polgárháború: Észak Dél ellen (1861 
--65), végül is Észak győzött, az Unió egy
sége fönmaradt és a rabszolgaságot eltöröl
ték. Lincoln meggyilkolása után 1865. re
publikánus elnökök következtek. A republi
kánusok kíméletlenül éreztették hatalmukat a 
déliekkel, szavazati jogot adtak 4 millió lei
szabadult négernek s a korrupció óriási mé
reteket öltött. Ez ellen szállt sikra a demo-" 
krata párt. Mac Kinley (1897—1901) alatt a 
kubai fölkelés miatt háború tört ki Spanyol
országgal, melyben Kubát függetlenítették, 
Porto-Ricót és a Fülöp-szigeteket pedig 
gyarmatukká tették (1898). Ezzel az Unió nagy

hatalom lett. Theodor Roosevelt (1901—1909) 
főleg a trösztök hatalma ellen küzdött s a 
flottát fejlesztette Japánnal szemben. Utóda, a 
svintén republikánus Taft (1909—13) alatt vég
ződött be ,-ÍZ egyesült 48 ál* am végleges ki
alakulása. 1912. a republikánuspárt kettésza
kadt Roosevelt és Taft frakcióira s ez 
hozta meg a demokrata Wilson (1913—21) győ
zelmét. Alatta avatkozott be az Unió a vi
lágháborúba az entente oldalán (1917 ápr. 6.) 
s ezzel voltakép el is döntötte a mérkőzés sor
sát. Wilson amellett nagy békepropagandát fej
tett ki, de hires 14 pontja nem érvényesül
hetett a párizs-környéki békeszerződéseknél. Λ 
versaillesi békét a szenátus nem is ratifikálta 
és nem lépett be a Népszövetségbe sem. 
Coolidge (1923—29) és Hoover (1929-től) a re
publikánuspárti többséggel folytatja az Európá
tól elzárkózó, védővámos politikát, egyúttal 
azonban komoly szándékot mutat a lefegyver
zés nemzetközi szabályozására. 

Egyetem, oly tudományos intézet, ahol a 
tudományok összességét ( = universitas) tanítják 
és művelik. Az első E.-efc a 12. sz.-ban ke
letkeztek (Bologna, Párizs, Salerno, Padova), 
a 13. sz.-ból való Oxford és Cambridge E.-e. 
Nálunk Nagy Lajos alapította a pécsi E.-et, ez 
azonban néhány százados működés után meg
szűnt. A nagyszombati E. (1635) a mai bpesti 
Pázmány-E. alapja. Bp.-en van továbbá a 
József Műegyetem és a Közgazdasági E. Az 
1872. alakult kolozsvári Ferenc József E. Sze
gedre költözött, a pozsonyi (1914) Erzsébet E. 
pedig Pécsre. Ezeken kivül még Debrecenben 
van (1914) a Tisza István E. 

Egyetemlegesség. Fgyetemleges adósság ese
tén minden adóstárs felelős az egész tarto
zásért. 

Egyéves önkéntesség, 1918-ig a tudományosan 
képzett (érettségizett) fiatalembereknek az a 
joga, hogy 3 helyett csak 1 évig teljesítse
nek katonai szolgálatot. 

Egyfedelű (repülőgép), 1. Aeroplán. 
Egyház, a neve az istentiszteleti helyiségnek 

is (templom), de álta'ában vallásos közös
séget jelent. A kat. hit szerint az E. Jézus 
Krisztus által alapított, tehát isteni üdvin
tézmény. Az E. feje Krisztus utóda és földi 
helytartója, a római pápa. Hittételei kijelen
tett isteni igazságok, szervezete isteni törvé
nyeken alapszik. Protestáns felfogás szerint az 
Ε* bárhol és bármikor található szentelt gyü
lekezet, keresztény hi\ek közössége. 

Egyházállam, az a Róma városát környező 
terület, amelyen a római pápa (világi) uralko
dói jogokat gyakorolt. A francia forradalom ó;a 
állandó politikai zavarok színhelye volt, 18; o. 
Viktor Emánuel elfoglalta és az elrendelt 
szavazás eredményeképen az egységes Olasz
országba kebelezte, a pápa világi uralkodói 
jogait vatikáni palotáira korlátozta. A pápa 
az E. elfoglalását rablásnak minősítette, Vik
tor Emánuelt kiátkozta s a tényleges hely
zetet nem ismerte el. 1929. az olasz állam 
kibékült a pápával s a Vatikán kijelölt te
riiletét önálló államnak ismerte el. 
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Egyházasdengeleg kisk., Nógrád vm., sziráki 
)·, 091 1., ut. és up. Szirák. 

Egyházasfalu kisk., Sopron vm., csepregi j . , 
280 I. vasút ut. Sopronhorpács, up. Daszti-
falu. 

Egyházasharaszti kisk., Baranya vm., siklósi 
]'., 390 1., ut. Kistapoíca, posta. 

Egyházashetye kisk., Vas vm., celldömölki 
) . , 669 1., ut· Jánosháza, posta. 

Egyházashollos kisk., Vas vm., körmendi j . , 
461 1., ut. Körmend, posta. 

Egyházaskeszö kisk., Vas vm., celldömölki 
j . , 1067 1., ut. és up. Marcaltő. 

Egyházasrádóc kisk., Vas vm., körmend-né-
metujvári ]'., 832 1., vasút, távíró, posta. 

Egyházasszecsőd kisk., Vas vm., körmend-
németujvári j . , 277 1., táviró, posta. 

Egyházatyák, az őskeresztény egyház azon 
kimagasló egyházi irói, akiket a római és a 
görög egyházak az igazhitüség képviselőinek 
tartanak. (Hieronymus, Augustinus, Ambrosius, 
Nagy Gergely, a középkorban aquinoi Tamás, 
később Ligouri Alfonz). 

Egyhâzbër kisk., Earanya vir.., hegyháti i., 
26t 1., vasút, ut. és up. Magyarherteíend. 

Egyház éà állam. A kettőnek a viszonyára 
nézve a modern kat. álláspont a köv. : Ugy 
az egyház, mint az állam Isten akaratából van, 
ιηίηοΓ a kettő Istentől vezeti le hatalmát. A 
kettő egymásmellé van rendelve. Az egy
ház tehát nem testület az államban, az álla
mon belül élő katolikusok nem alkotnak le
zárt egyesületet, hanem az összegyház inte
gráns részei, amelynek a feje semmiféle vi
lági hatalomnak sincs alávetve. Λ hovatar-
tózandóságuk szerint kétes ügyekben a békés 
megegyezés ajánltatik. Az E. viszonyáról 
szóló prot. tan nincs, m»rt a reformátusok az 
egyházak isteni alapítását kétségbevonták. — A 
szocializmus szerint a vallás magánügy, az E. 
szétválasztandó, mert az ugy a vallási ' élet
nek, mint az államinak csak javára válik. — 
Az egyház és állam legteljesebbe»' szét van 
választva Franciaországban (1900 óta) és Orosz
országban (1919 óta), teljes a szétválasztás 
az Egyesült Államokban is. 

Egyházi adó, az az adószerűén kivetett és 
ujabban közadókkal együtt behajtható járulék, 
amelyet egyes egyházak tagjai egyházuk fen-
tartására fizetnek. 

Egyházi rend, az a szentség, amelyben a 
püspök részesiti a felszentelendőt, hogy üdv-
és Kegyelemosztó ténykedések végzésére alkal
massá tegye. Fokozatai: püspök, áldozópap, 
szerpap (diakónus), alszerpap, akoli tus, exor-
cista, lector, ostiarius. Az első négy a nagyobb 
rend. Képtelenek a fölvételre nők, meg nem 
kereszteltek és akik ellenállnak. 

Egyházjog, az egyházakban kifejlődött és az 
egyházi dolgokra vonatkozó joggal foglalkozó 
tudomány. 

Egyházpolitika, az állam és az egyház közt 
való viszony szabályozására irányuló politikai 
működés. E.-i törvények az 1894—95. évi tör
vények, amelyek a gyermekek vallásáról, azát-
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térésről, a polgári anyakönywezetésrői és a 
polgári házasságról intézkednek. 

Egyiptom, a Nilus deltájában és a folyó 
mentén kb. ezer km. hosszúságban és 20—50 
km. szélességben húzódó 
oázis ÉK-Afrikában. A hoz· ^,"*~~Ο~^Ν__ 
zátartozó sivatagokkal együtt / g j E r g ^ T ^ ^ ^ , 
csaknem egy millió kma; £$=^j^Ç—-^^ 
ebből termőföld 33.000 km2. g{ <Λ>-νΊ7-Λ_^3ο 
Lakossága i23/4 millió, sü- g & ^ (~3 Ç? • 
rübb, mint Belgiumé. Ég- l a \|g!>> l ^ y J3 
hajlata forró és igen szá- 'Ik ^^^^^r JÈ 
raz; a földeket a Nilus vi· \g\_ J^ 
zével öntözik. A régi E.-iak ^^2____^^ 
és ujabban az angolok nagy

szerű vízmüveket építettek. A lakosság túl
nyomóan földmüvelésből él. Terményei: pamut, 
gabona, a deltában rizs is, hagyma, főzelék, 
déligyümölcs. Ipara csekély, de kereskedelmét 
az 1870. megnyílt Szuezi-csatorna és az ujab
ban épített vasutak fellendítették. Fővárosa 
Kairo. Története. E. őstörténete, az u. n. di
nasztia előtti kor, Kr. e. 5. v. 4. ezredre esik és 
az emberi kultúra kezdetét foglalja magában. 
Az első történelmileg ismert király Mena volt 
(Kr. e. 3400), aki Memfist alapította. A bi
rodalom középkora alatt (Kr. e. IÓOD.) hűbéri 
rendszer alakult ki hűbéres fejedelmekkel. Az 
újkor (Kr. e. 1600—80.) elején E. világha
talommá lett. Ezután E. idegen uralom alá 
került, eleinte az asszírok, majd a perzs-ák 
hódították meg, azután Nagy Sándor uralma, 
majd a Ptolemeidák következtek, akik a gö
rög kultúrát virágoztatták föl. Kr. e. 30. E. 
római provincia lett, majd 640. az arabok 
hódították el. Ezek uralmát 1517. a törököké 
váltotta föl. Napoleon alatt E. néhány évre 
francia gyarmat lett, majd (1882) az angolok 
szállották meg. 1922. az angol kormány a 
védnökséget megszüntette és E. szuverenitását 
elismerte, 1922. III. 15. Fuad király lett a 
szultán, Anglia azonban a szuverenitás ellenére 
is fenntartott bizonyos ellenőrzést. 

Egyiptomi művészet, 3 évezredes műveltség
nek a maradványa, feltárása ma is a tudós 
kutatók állandó tárgjya. Fejlődési korszakait 
a különböző dinasztiák szerint jelölik. Mo
numentális építészete főemlékei: a sziklasirok, 
aztán az egyszerű síremlékekből kifejlődött pi
ramisok, a fáraók temetkezési halmai; a templo
mok alacsony sötét szentéllyel. A kapuzat előtt 
még obeliszkek, óriási ülőszobrok, gyakran 
szfinx-sorok állottak. A templom falait, osz
lopait, mennyezetét domborműves és festett 
ornamentika díszítette. Nevesebb emlékei: a 
karnaki, a luxori Amon-templom, az abidoszi 
nagy templom. A ház- és palotaépitészet, mivel 
vályog volt az anyaga, csak ujabb ásatások 
révén rekonstruálható." Szobrászatának legtöbb 
emléke fáraók ülő szobrai, genre-szerü szobrok, 
mint a falu bírája (Kairó), az irnok ülő 
alakja (Párizs) stb.; az alakok megtelenése 
méltóságteljes, monumentális jellegű. Legmo-
numentálisabb a szfinx (Gizeh), amely mintegy 
a fáraó isteni hatalmának örökre szóló kife
jezése. Reliefjei hosszú cselekményeket ábrá-
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zolnak, etnografikus hűséggel. Iparművészete 
az ötvösség, a zománc, a kisplasztika, a fa-
yence, az üveg, a butor nagy fejlettségéről 
tanúskodik. ÊTdekes a skarabeusz bogárnak 
kőből vagy fayenceból gondosan ábrázolt gya
kori emléke, amelyet a bebalzsamozott holt
test szive helyére tettek. 

Egyiptomi szembetegség, 1. Trachoma. 
Egyke-rendszer, egy gyermek, kül. fiu szü

letése után a házasság meddőségét idézik elő, 
hog)' a birtok ne forgácsolódjék szét. Elter
jedt Somogy, Tolna és Baranya megyékben. 

Egylaki növények, azok, amelyeknek külön 
porzós és termős virágaik vannak ugyan, 
de ezek egy egyénen vannak elhelyezve. 
Ilyen pl. a kukorica. 

Egységár, az a pénzösszeg, amelyért a vál
lalkozó megszabott minőség és méret alapján 
bizonyos anyag vagy munkateljesítmény mér
tékegységét szállítani v. elvégezni hajlandó. 

Egységes fíözépisftofa, a humanisztikus irá
nyú gimnázium és a reális irányú reáliskola 
összeolvasztásának gondolata. 

Egységes párt, a keresztény, kisgazda, föld
műves és polgári párt neve. A pártot 1922. 
II. 3. Bethlen István gr. alapította a kis
gazdapárt és az úgynevezett disszidensek fú
ziójából. Programja: keresztény nemzeti irány
ban, agrárszellemben biztosítani az ország fej
lődését. 

Egysinü vasút, célja a pályaellenállás és 
költség csökkentése; csak egy sinszálat alkal
maz. A tiszta E. eszméje az angol Brennan-tól 
*és a német Scherl-től ered, kik a kocsi bel
sejében gyorsforgásu giroszkóp (pörgettyű) se
gélyével biztosítják az egyensúlyt. 

Egyszikű növények, a virágos növények egyik 
osztálya, melyeknél a csírázó magból csak 
egyetlen sziklevélke büvik ki. Külsőleg a 
levelek párhuzamos erezete jellemzi őket. 
Ide tartoznak pl. a pázsitfűfélék. 

Együttélés I. Szimbiózis. 
Eh bien (franc.) a. m. ám legyen I 
Ehmann-telep, Cinkota nagyközséghez tartozó 

állandó lakótelep ' a Budapest-gödöllői villa
mos vasút mentén. 

Ehri Kálmán, * 1864, orvos, országgy. képv. 
Ehrenburg, Hja Grigorjevics, * .1891, orosz 

hó, Moszkvai sikátor c. regénye magyarul is 
megjelent. 

Ehrenfeld-kődex, a XV. sz. közepéről szár
mazó magyar nyelvemlék, amely szt. Ferenc 
történetét tárgyalja. Adolf Ehrenfeld bécsi ügy
véd fedezte fel. 1925 a magyar állam meg
vásárolta. 

Ehrlich, Paul (1854—1915), német orvos, a 
frankfurti Institut für exper. Therapie igazga
tója, egyet, tanár, a szérumíerapia egyik meg
alapítója, 1910. felfed, .a lues gyógyításában 
biztos salvaraant japán Háta nevű munkatársá
val együtt. 1908. Nobel-dij. 

Éhtifusz, 1. ' Kiütéses, tífusz. 
. Eichendorff, Joseph, Freiherr von (1788—. 
1857), a német romantikus iskola egyik je
lentékeny Ikölfője. Főműve ι Aus dem Leben 
eines. Taugenichts,. . · . . - - . ' 
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Eidam 1. Edam. 
Eífel, hegység a rajnai tartományban a 

Rajna balpartján, legm. csúcsa 760 m. 
Eiffel-torony, Párizs világhírű disz- és kilátó

tornya, épitője Alex. Gustave Eiffel (1832—1923) 
francia mérnök. Magassága 300 m., alapzata 
676 m* területű. Emeletekre van osztva, ven-

Az Eiffel-torony 

déglőkkel, tudományos kísérleti és meteorológiai 
állomással, felvonógépekkel, csúcsán. - nagy ki
látó üvegkupolával. Drótnélküli távirója 1911 
óta teljesít. szolgálatot. 

Eiger, a Berni Alpok 3975 m magas csúcsa; 
hires gleccser is van itt. 

Einstein, Albert, * 1879, fizikus, egyet, ta
nár Zürichben, Prágában, majd 1914 óta Berlin
ben; , a Kaiser Wilhelm-Institut igazgatója. 
1905. tette közzé első értekezését a relativitás! 
elméletről, azóta több könyvet is irt erről a 
tárgyról. 1922. Nobcl-dij. 

Eisenach, város Türingiában (Közép-Német*. 
ország), 45.000 I. Élénk ipar és kereskedelem. 
A közelében levő Wartburg kastélyban "fordí
tatta le németre Luther az Uj-Testamentumot 
(1521—22). 

Eisenhut Ferenc (1857—1903), festő, keleti 
tárgyú festményeit akadémikus készséggel fes
tette.. 

Eisenstein S., * 1898, orosz színházi és film
rendező. Első filmje A "sztrájk, második a vi·» 
lághires Knyaz Potemkin. . . 

£isleben, város Poroszország. Szász tartomá
nyában, 24.000 1. Luther szülővárosa. , . .. 

Elsler Mátyás, * 1865., kolozsvári főrabbi ^s 
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!• IV. Amenhotep feje. —• 2. Szenmut, a közép-birod. idejéből. — 3. Tut-enk-amon hot ja. 
4- Sirató asszonyok. Dombormű az új-birod. idejéből. — 5. Tut-enk-amon szobra. — 6. Szolga

szobrok az ó-birod. idejéből. 



SZOBRÁSZAT 
(Középkor és újkor 

A jő pásztor (a 2. század végéről). 
. ^ „ „ , „ — y,.. Yeroccliio: Golleoni 

— 2. Glaus 
lovasszobra. — 

8uter szobrai. — 3. Weit Stoss: 
5. Michelangelo: Haldokló rab-
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EISNKK EKLÉZSIA 

héber nyelvész. Különösen az erdélyi zsidók 
történetével foglalkozott. 

Eisner, Kurt (1867—i9l9), német szoc. hír
lapíró, 1918. a bajor kormány elnöke, meg-
gylkoliák. 

Eitel Fritz, * l8°3> porosz hg., II. Vilmos 
2. fia a háborúban hadoszt. parancsnok. Pots
damban él. 

Éjféli nap» a z a tünemény, hogy a sarkkö
rökön belül az év bizonyos szakában a nap 
egyáltalán nem nyugszik le, hanem hónapokon 
á.t a láthatár felett van. Az északi sarkon 
nyáron át, a déii sarkon télen át mutatko
zik ez a jelenség. Oka a Föld tengelyének 
hajlása az ekliptikára. 

Éjjeli lepkék, vagy bagolylepkék, azok, me
lyek nappal elbújva élnek, csak szürkületkor 
vagy éjjel röpködnek és járnak táplálék után. 
Nálunk 20 fajuk él, pl. az esti pávaszem, fe-
nyőszender, halálfejes lepke stb. 

Ejtőernyő, esés közben magától kinyíló és sí 
lezuhanást erősen lassító készülék. 

Ék, 1. háromszög-keresztmetszetű hasáb vagy 
ilyenben végződő rud, testek szétválasztására 
szolgáló éles szerszám (balta, kés^ véső, fe-
szitővas stb.). 

Ekbatana (ma: Hamadan), az ókori Média 
hét fallal körülvett vára és dúsgazdag fővá
rosa, az ókori perzsa királyok nyaralóhelye. 

Ekcéma, 1. Ekzema. 
Eke, a legfontosabb talajművelő eszköz. Há

rom főrésze: az eketest, gerendely és a taliga. 

Az E. munkája abban áll, hogy a földet 
föllazítja és bevetésre alkalmassá teszi. Vannak 
egyes, kettős és többtagú e vannak elektromos-, 
gőz- és motorekék. Az eke őse görbe faág 
volt, melyet az ember maga vontatott. A bp.-i 
Mezőgazdasági Múzeum E.-gyüjteménye páratlan 
az egész világon. 

Ékírás, Mezopotámia, Perzsia és Armenia ős-
népeinek irása, mely ékalaku jelek összetételéből 
állott. Ezeket a jeleket hegyes eszközzel vésték 
kőbe vagy agyagba. 1802-ben Grotefend német 
tanárnak sikerült 12 jelet megfejteni s igy fel
ismertek egy addig ismeretlen indogermán 
nyelvet. 

Ekkehard, 5 nevezetes sanktgalleni szerzetes 
neve, egyik E. főhőse Scheffel Ε. c. regényé
nek. 

Eklampsia (gör.) a. m. rángógörcs; az egész 
testre kiterjedő görcsök eszméletlenséggel; gyer
mekeknél gyakori; az epilepsziával rokon je
lenség. 

Eklat (franc.) a. m. dörrenés, skandalum. 
Eklatáns (franc.) a. m. nyilvánvaló. 
Eklekticizmus (gör.), az a filozófiai irány, 

amely a különböző filozófiai rendszerekből ki
választja azt, ami neki megfelel és ezekből 
világ- és életnézetet konstruál. 

Eklektikusok, az eklekticizmus követői. 
Eklézsia (görög: meghívottak, kiválasztottak 

gyülekezete), 1. a zsidó nép, amelyet Isten 
az üdvre kiválasztott, 2. ugyanezen értelem 
alapján a keresztény gyülekezet, egyház. Ma 

/M. 'ra 

3.á&. r& 4ái. • Ί 2 

1. Etruszk eke._— 2. Modem~vaseke. — 3. Háromszoros billenőeke gépszéntáshoz. 
4. Benzinlokomobil ekevontatésra, u. n. caterpillar (hernyó) 
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különösen a réf. egyházak hívják magukat E.-k-
nak. 

Eklipszfc, (gör.) a. m. eltűnés, elsötétedés; 
csillagászati értelemben: fogyatkozás. 

Ekliptika, az a sik, amelyben valamely égitest 
a Nap k'irül kering. E.-n rendesen a földpálya 
síkját értjük. A Föld forgási tengelye 23V2 fok
kal haj.ik erre a sikna s ebből adódik az év
szakok váltakozása. A Föld tengelye nem min
dig ugyanazon irányban hajlik a sikra, hanem 
26.000 év alatt teljes kört ir le. A többi bo'y-
gók E.-i egymással is, a földi E.-val is szöget 
képeznek. 

Ek'oga (gör.) a. m. kiválasztott költemény; 
pász'ordal. Híresek Vergilius E.-i. 

Fkrazi*, heves hatású robbanóanyag lövedékek 
megtöltésére; pikrinsav. 

Fkrü (franc. : ecru) a. m. nyers, fehéritetlen, 
természetes szinü. 

Eksztázis (g"r.) a. m. elragadtatás, a lelkese-
de's magas íofca. 

Fk'oderm, (gör.) a. m. külső "bőr, külső sejt
réteg. 

Ekvátor, 1. Egyenlítő. 
Ekvinokciális (lat.), 1. év, az az időtartam, 

amig a Nap a tavaszi napéjegyenlőségponttól 
pályájának befutása után ugyanoda visszatér. 
Ennek az időtartama 365 nap, 5 óra, 48 első 
és 48 másodperc. Gyakorlatilag ezt vesszük 
polgári évnek, kikerekítve 365, iiletve szökő
évben 366 napra. — 2. E. öv, a Földnek az 
egyenlítőtől É.-ra és D.-re 231/2°-nyira» vagyis 
a két térítő közé eső öve, milyen felül a nap
palok és éjjelek hossza egész évan át csakíiem 
egyenlő. — 3. E. pon'ok, magyarul napéj-
egvenlőségi pon'ok, az a két pont (tavaszi és 
őszi ront), melyekben a Nap pályája a Föld 
egyenlítőjét metszi. Ε pontok lassankint vál
toztatlak a helyüket az égbolton (precesszió), 

Fkvinokcium (lat.) a. m. napéjegyenlőség, 
mikor a nappal tartama megegyezik az éjszaka 
tartamával, márc. 21-én és szept. 23-án. 

Ekzema (gör.), hámló, nedvedző, csomókkal és 
hölyagokkal fePépő bőrkiütés. Oka helyi inger, 
vagv belső be^eerségek, táplálkozási zavaj-ok 

E!agab?liis (Heliogaba'us). a napisten papja 
volt Syriásan a katonaság 218. Kr. u. trónra 
emelte Kómában. Kicsapongó életmódja mjatt 
a katonák 222. megölték. 

Fia" (rr'nc.~> a. m. lendület, Wkesedés, 
E'a-zticitás (gör.) a. m. rugalmasság. 
Elasztikus (gor.) a. m. rugalmas. 
Elba, kis o'asz sziget Corsica és Itália kö

zött. 200 km3, 25x00 1. Vasércbányászat, halá
szat. 1814 máj. 4—1815 feb. 26. Napóleon fogva-
taríá^i helye. 

Elbe, Közép-Európa egyik legjelentékenyebb 
folvóia. Az óriás hegységben Csehországban 
ered és Cuxhavennél ömlik az Északi- tengerbe. 
Átfolyik Cseh- és Szászország nagyiparos vi
dékein, legnagvobb cukorrépa-földiéin. Ezer km. 
bocszu medréből több mint 800 km. hajózható. 
Hamburgig (100 km.) a tengeri hajók is fel
mennek rajta. 

ElberfeW, gyárváros Poroszország rajnai tar

tományában, a Ruhr-vidék szomszédságában. 
i6o.oco 1. Textil- és vegyészati ipar. 

Elbing, kel.-poroszországi város, hasonló nevű 
folyó mellett, 68.000 1. 

Elbirtoklás, szerzésmód, mely által a dolog
nak birtokosa tulajdonosává válik azzal, hogy 
a birtoklást bizonyos időn át folytatta. Főleg 
ingat'an tu'ajdonszerzés tekintetében fontos. Az 
ingatlan tulajdonjogát telekkönyvi bejegyzés 
nélkül megszerzi, ki azt 32 évig megszakítat
lan bir.oko'jx a maga nevében. Az államkincs
tárral szemben 100 év kell az E.-hoz. 

Elbrusz, a Kaukázus hegység legmagasabb 
csúcsa, 5642 m. 

Elbursz, perzsa hegység a Kaspi-tótól délre. 
Éle (németesen: vicc), tréfás, csattanós tör

ténet. 
Eldorado (spanvol) a. m. aranyos; spanyol 

hódi'ók nevezték igy azt az országot, amelyben 
gazdagságot, bőséget, főképen pedig aranyat 
fafá/fafc vagy reméítefc ía'á'ni. 

Eleai iskola (ςto—460 Kr. e.), nevét Xeno-
phanestől vette, aki az alsó-itáliai Eleában (Velia) 
telepedett le s ott filozófiai isko'át alapított. 
Hangsúlyozza, hogy a sok isten fölött egv Is
tennek, a dolgok sokasága fölött egységnek 
kell lennie s β kettő, az ősanyag és isten egy. 

Elefánt, az orrmányosok rendjébe tartozó ál
lat, legnagyobb a szárazföldi emlősök között. 
Legjellemzőbb testrésze az 1 m.-nél hosszabbra 
megnyúlt orrmány, mely tapintásra, szaglásra, 
fogásra, sőt védő és támadó fegyverül is 
szolgál. Hazája India és Afrika. Az indiai 
£,. könnven szelidithető, igen értelmes állat. 

Elefántcsont, az elefántok hatalmas agyarai
nak anvaga: kemény, igen tömör, de rugalmas 
fehéres-sárgás anyag. Billiárdgolyókat eszter
gályoznak vagy dísztárgyakat faragnak belőle. 

Éle'ántcsontfaragás, már a legrégibb korban 
gyakorolt művészet, a kőkorszak ősembere már 
szobrocskákat faragott elefánt, illetve mammut-
csontból. Nagy tökélyre fejlesztették a görögök 
*is a rómaiak. Híresek a kínai és japán, gyak
ran groteszk E.-ok. 

Ele'ántiázi«, tropikus bőrbetegség, amely az 
illető te=trész (többnyire láb) roppant meg-
dagadásával jár. 

Fleöáns (franc.) a. m. Ízléses, finom. 
Elégia, disztichonos formájú, relexiós költe

mény. Ujabban panaszos lirai költemény. 
Elek nagyk., Arad vm., eleki ]., 7615 1., 

vasút, távíró, telefon, posta. 
Elek Artúr. * 1876. szépirodalmi és művészeti 

iró. Több kötetnyi novellát és Edgar Poeról 
tanulmánykötetet irt. Az Újság belső munka
társa és mükritikusa. 

Elektra, Agamemnon és Klytaimnestra leánya, 
aki bosszút esküszik apja gyilkosai ellen s 
öccsével meg is gvilkoltatja őket. Ezt a tárgyat 
három nagy görög drámaíró feldolgozta 
(AischvJos: Siri áldozók, Sophokles: Elektra. 
Euripides : Elektra). 

Elektrifikálás, lényege: a szénbányák és vízi-
energiaforrások közelében nagy elektromos tele
peket állítunk fel és az előállított elektromos 
energiát elvezetjük a ma még gőzgépekkel clol· 
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gozó ipari üzemekbe, továbbá a külön városi 
telepek megszüntetésével, ezen kooperáló tele
pekről láiiuk el az egész országot világítási 
árammal és a vasutak is elektromos üzemre 
térnek át. A rendszer előnyei: a központi te
lepen lévő nagy gépegységek sokkalta jobb 
hatásfokkal dolgoznak, mint az országszerte el
szórt kisebb gépek, továbbá az elért anyag
éi szállitás-megtakaritás. 

Elektroajél, az az acélfajta, amelyet villamos 
kemencében gyártanak. Magyarországon Salgó
tarjánban, Csepelen, Pestszentlőrincen gyártanak 
E-t . 

Elektrodinamika (gor.), a fizikának az az 
ága, amely az elektromos áramok kölcsönös 
hatásaival foglalkozik s ezeknek térvényeit adja 
elő. 

Elektródok (gör.), a villamos vegybontó ké
szülékeknél, továbbá a Geissler- és Crookes-
csóveknél az áramot be- és kivezető fémek 
(anód és katód). 

Elektrsfor (gör.), villamosság raktározására 
szolgáló készülék. 

Elektrokémia, az a tudomány, mely az elek
trotechnikának kémiai és a (kémiának elektromos 
vonatkozásaival és az evvel összefüggő jelen
ségekkel foglalkozik. (L. még Elektrolízis, 
Galvanoplasztika.) 

Elektrokultura, növényi tenyészet fokozása 
elektromos áramok, hatások segítségével. A vil
lamosságot közvetve (fény) vagy közvetlenül 
a növényen áthatoló áram alakjában engedik 
hatni. A növényre közvetlenül ható vil amos 
árammal looo/o-os termésfokozást is el tudlak 
érni (pl. burgonyánál). Az E. egyelőre kísér
letezés tárgya, végleges alkalmazására még 
sehol sem került a sor. 

Elektrolit (gör.) a. m. az áramot vezető oldat. 
Elektrolízis. Ha elektromosság-vezető össze

tett folyadékon (sók, savak oldatai stb.) elég 
erős elektr. áramot vezetünk keresztül, akkor 
az. a folyadékot a vezető) sodronyokkal érint
kező helyeken felbontja. Ez Ά tünemény az E., 
a széibomló vegyület neve: elektro.it. Az áramot 
bevezető fém vagy szénsarkokat elektródoknak 
nevezik, és pedig a pozitív az anód, a nega
tív a katód. Az elektródoknál kiválasztódó 
alkotórészeket iónoknak nevezzük (anion és 
kation). Az E. gyakorlati alkalmazása tárgyak
nak fémmel való bevonása elektromos utón. L. 
G alvanoplasztika. 

Elektromágnes, körültekercselt lágyvas, mely 
csak akkor mágneses, ha a tekercsben áram 
kering. Amint az áramot megszakítjuk, a vas 
megszűnik mágnes lenni. Fontos alkalmazása 
van pl. a villamos csengőnél és nagy gyári üze
mekben, ahol súlyos vasdarabokat E. segít
ségével emelnek föl és szállítanak tova. (E.-es 
daru). 

Elektromágneses fényelmélet, e szerint a fény 
is elektromágneses rezgés (Maxwell), mely 
csak hullámhosszban tér el más elektromos 
hullámoktól. Mig a Hertzhullámok (1. Elek
tromos hullámok) hossza ioo km.-től 20 
«i.-ig és a hőrezgéseké 1 mm.—0.001 mm.-ig 
terjed, addig a fénysugarak hullámhossza 

0.001 —0.0001 mm. lehet. Tízmilliomod mm— 
billiomod mm.-ig az elektromágneses rezgések 
Röntgen-sugarak. 

Elektromágnes : (b) vaspatkó, (a, c) tekercs, 
(d, e) horgony 

Elektromágnesség, e néven foglaljuk össze 
mindazokat a mágneses tüneményeket, melyeket 
elektromos áram segítségével létesítünk. 

Elektromeíallurgia (gör.), fémek előállítása fo
lyadékokból való kicsapás áital. 

Elektrometer (gör.) a. m. vili. árammérő 
készülék. 

Elektromobil, elektromossággal hajtott auto
mobil. 

Elektromos áram, az elektromos energiának 
«gyík megnyilvánulási formája. Az E. elnevezés 
onnan ered, hogy azt régebben egy súlytalan fo
lyadék (elektr. fluidum) áramlásaként fogták 
fel. Kétféle E.-ot különböztetünk meg: egyen
áramot és váltakozó áramot. Az előbbinél 
az áram iránya a vezetékben nem változik, 
a hatása lehet hő-, vegyi vagy mágneses ha
tás. Váltakozó áram az, melynek iránya a 
vezetékben igen gyors ütemekben folyton vál
tozik. Ha a váltakozás üteme nagyon gyors, 
akkor csak hőhatást tapasztalunk. Vegyi ha
tásával képes vegyületeket alkatrészeikra fel
bontani. Az E.-ot előállíthatjuk vegyi utón (gal-
ván-elem) vagy mechanikai utón. 

Elektromos b'ztositók, könnyen hozzáférhető 
helyen az elektr. vezetékbe beiktatott ólom v. 
ezüst lemezek v. drótok, melyek a vezeték 
fölmelegedésére megolvadnak és igy az áramot 
megszakítják. 

Elektromos csengS, lényegében árammegsza-
kitó szerkezetre szerelt ka'a.ápsból és egy 
mellette elhe.yezett harangbó;" áll. Az áramot 
bekapcsolva (billentyünyomási az árammegsza-
kitó működésbe jön és a kalapács a megszakítá
sok ütemében veri a harangot. A cs;ngők 
áramforrása az ismert Leclanché-elem, ujabban 
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a világítási áramvezetékbe való kapcsolás szo
kásos (reduktor). 

Elektromos egységek. Az áram erősségének 
mértékegysége az Ampère (1. ο ) ; az ellen
állásé az Ohm (1. Elektromos ellenállás); a 
feszültségé a Volt (az az elektromos feszültség, 
tiaiely ι Ohm ellenállású áramkörben Ι Ampère 
erejű áramot hoz létre), az elektromos töltés 
mennyiségének egysége a Coulomb; a kapa
citásé a Farad: ez annak a vezetőnek a kapa
citása, amely ι Coulomb töltéssel ι Volt fe
szültséget kap. Ennek egymilliomod része a 
mikrofarad. 

Elektromos ellenállási az a nehézség, mellyel 
az áramnak a vezetőben meg kell birkóznia, 
hogy rajta áthaladhasson. Az E. annál na
gyobb, minél hosszabb és vékonyabb a vezető, 
de függ annak anyagi minőségétol és hőfokától 
is. Az E. mérőegysége az Ohm: egy olyan o° 
C. hőmérsékletű higanyoszlop ellenállása, mely
nek keresztmetszete ι mm2, hossza 106.3 c m -

Elektromos feszültség, valamely vezetékrész 
végpontjain fellépő potenciálkülönbség, mely 
az illető vezetékrészben az elektromos áramot 
létesiti. Az E. és az elektromotoros erő egysége 
a Volt. 

Elektromos gépek, gyűjtőneve az áramfejlesztő 
gépeknek (dinamógépek, generátorok), vala
mint az elektromotoroknak- Kz áramfejlesztő
gépek az indukció (1. o.) jelenségén alapulnak; 
ha ugyanis valamely vezeték és mágneses tér 
egymáshoz képest elmozdul, a vezeték két 
végpontján indukált elektromótorikus erő (1. 
Elektromos feszültség) keletkezik; ill. elektromos 
áram. Egyenáramú gépeknél általában a mág
nes áll és a vezeték forog, mig váltakozó 
áramú gépeknél többnyire a vezetek fix és a 
mágnest mozgatjuk. Ily módon a forgatást 
eszközlő gőzgép, gázmotor, vízturbina stb. 
mechanikai munkáját elektromos energiává ala
kítjuk át. Jedlik Ányos magyar fizikus találta 
föl a dinamó-gépet, de a találmány a második 
feltaláló és gyakorlati alkalmazó, a német 
Werner Siemens nevéhez fűződik. Az egyen
áramú áramfejlesztő is tulajdonképen váltakozó
áramot termel, de ezt a gép tengelyén elhelye
zett áramforditó (kommutátor) és az ezen 
csúszó áramszedő kefék (kollektor) segélyével 
egyenirányu árammá alakítjuk át. Az egyen
áramú gépeket nem igen lehet 1500—2000 
Voltnál magasabb feszültségre építeni, tehát 
elektromos energiának egyenáram utján nagy 
távolságra való továbbítása a nagy vezeték
keresztmetszetek miatt nem gazdaságos (1. 
Transzformátorok), ugy, hogy ; ma már egyre 
inkább tért. veszít a váltakozóárammal szem
ben. A váltakozóáramu gépekkel igen nagy 
(2CO.OQO .Volt) feszültséget állithatunk elő. En
nek a magasfeszültségű áramnak nemzetgazda
sági jelentősége, hogy nagy távolságra kis-
keresztmetszetü, olcsó vezetéken továbbítható. 
Az elektromotorok fordított működést végez
nek, mint az áramfejlesztők: az elektromos 
energiát mechanikai munkává alakítják át, de 
amazoktól szerkezetileg nem különböznek. 

Elektromos halak, különösen angolna és rája 

fajokhoz tartozó halak, melyek különleges elek
tromos szervük segítségével kisebb állatokat 
elkábítani képesek. 

Elektromos hullámok, Henry 1640-ben meg
állapította, hogy a leydeni palack kisülése 

^ V . % 1 / ^ -

Elektromos hullámok 
I. Csillapodó, II. kevésbé csillapodó, 

III. nem csillapodó hullámok 

oszcillatorikus (ide-oda lengő, rezgő) ; ugyanez 
áll a Ruhmkorff-induktor szikrázására. Ε ki
sülések E. keletkezésével járnak. Hertz gya
korlatilag mutatta ki az E. létezését és 
sajátságait, melyek megegyeznek a fény sebes
ségével (300.000 km. mp.-ként), visszaverő
désével stb. Az E. vizsgálata vetette meg a 
drótnélküli telefon (1. o.) alapját. Marconi 
kezdetben a Ruhmkorff-féle induktort hasz
nálta hullámkeltésre. Ε hullámok, a cseké
lyebb energia folytán, gyorsan csillapodtak, 
ami a rövid és hosszú jelekből álló Morse-
táviróielek céljaira mérsékelt távolságnál még 
megfelelt. A nagy távolságra való hírközlés, 
különösen pedig a drótnélküli telefon megte
remtése a nem csillapodó, folytonos hullámok 
fejlesztését tette szükségessé. Ilyen hullámokat 
fejleszt a Poulsen-féle ívlámpa, a Goldschmied-
féle speciális, nagyfordulatszamu generátor (di
namó) és a háromelektródos rádiólámpa, elek
troncső. 

Elektromos kapcsolás, soros vagy egymásután 
kapcsolás: az első áramforrás pozitív sarkát 
összekötjük a második negatív sarkával; ennek 
pozitív sarkát a harmadik negativéval és így 
tovább, szabadon marad az első negativ és 
az utolsó pozitív sarka, erre kapcsoljuk rá a 
fogyasztókat. Ez a kapcsolás használatos majd
nem mindig a galvántelepek összeállításánál, 
áramfejlesztőgépeknél ritkán. 

Elektromos kemence. A villamos ívlámpa 
szénpálcái között világításra szolgáló fényiv, 
Voltajiv csap át. Ugyané jelenség tetemesen 
megnövelt árammal és nagy rudakkal (elektró
dokkal) hevítésre és pedig igen nagy hőfok, 
3000O előállítására hasznosítható. A kellő nagy
ságú E. olvasztásra (fémkohászat) és a vegy
iparban számos oly^ anyag készítésére használ
ható, melynek előállítási folyamata nagy hőfokot 
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igényel (az acetilénvilágitáshoz használt' kalcium
karbid, grafit, karborundum, aluminium, salét
romsav gyártása). 

Elektromos lámpa, két főíaja az Ívlámpa és 
az izzólámpa. Az Ívlámpa két szénrud csúcsai 
közt átcsapó fényivvel (Volta-féle ív) világit. 
Ma már csak vetitőberendezésben (mozgószin-
ház) használják, a közcélokra szolgáló világí
tásnál kiszorították a félwattos izzólámpák. Az 
izzólámpa léghijas térben elhelyezett izzószálbúi 
áll, melyet a villamosáram hoz izzásba. A 
legelső Edison-féle izzólámpáknál az izzószál 
szénből készült, de ezt kiszorították a fém
szálas izzólámpák. Az u. n. félwattos, vagy 
gáztöltésű izzólámpák szála nem vacuumban, 
hanem nitrogénnel vagy argonnal töltött tér
ben világit. 

Elektromos óra, i. az a készülék, mely az 
elfogyasztott áram mennyiségét méri; 2. ren
des időmutató óra, melyet elektr. áram tart 
mozgásban. 

Elektromos rája (zsibbasztó rája), tengeri 
hal, zsákmányát elektromos szervének ütésé
vel öli meg. 

Elektromosság (elektrícitás), a testek külö
nös állapota, amelybe külső befolyások (dör
zsölés, nyomás, hőmérsékváltozás stb.) révén 
kerülhetnek. Az összes testek vagy E.-vezetők 
(fémek, sóoldatok), vagy nem vezetők (se
lyem, üveg, száraz levegő stb.). Van po
zitív (jele -f~) és negativ (jele —) Ε. Α 
hasonló E.-ok taszítják, az ellentétesek vonz
zák egymást. Az E. egyik testről a -másikra 
átvihető. 

Elektromos szikra, az a fényjelenség, mel· 
két nagyfeszültségű elektromos vezető közöú 
ezek kiegyenlítődésekor fellép. Az E.-nak igen 
nagy szerepe van a drótnélküli távirónál és te
lefonnál. 

Elektromos telep, 1. galvántelep, több soro
san vagy párhuzamosan kapcsolt galvánelem. 2. 
Villamos központ vagy centrale. A telepen el
helyezett áramfejlesztőgépekből a fogyasztásnak 
megfelelően több vagy kevesebb gép állit elő 
elektromos áramot. Innen indul ki az áram 
elosztás. 

Elektromos vasút. A gőzüzemű vasutaknak 
az E.-akkal szemben a következők a hát
rányai: 1. a mozdonynak a vonat súlyához 
képest igen nagy a holtsúlya; 2. a gép szenet 
fogyaszt az állomásokon való tartózkodáskor 
és a "felfütésekor is; 3. igen sok lokomotív 
és teherkocsi avval van elfoglalva, hogy sze
net szállít a fűtőházakba. Mindez az E.-ak-
nál elkerülhető azáltal, hogy a mozdony csak 
ä motort és kapcsolószerkezeteket tartalmazza 
(nem kell szenet és vizet magával vinni és a 
hajtóenergiát a mozdonyban előállítani), a lo-
komotivot nem kell órákhosszat előkészíteni fű
tőházban az indulásra; az elektromos energiát 
a szénbánya, vagy ruás energiaforrás (vizierő) 
közelében állítják fel, miáltal megtakaríthatók 
a szállítási költségek. Mindezek főleg a távol
sági vasutforgalornra vonatkoznak; a közúti 
forgalomban az E . majdnem teljesen kiszorí
totta a ló-, ül, gőzüzemet. (Csonka-Magyar

országon Bp.*en és környékén kivül 5 vidéki 
városban van közúti E.)» 

Elektromos világítás, 1. Elektromos lámpa. 
Elektromotor (gör.), villamosságot mecha

nikai munkává átalakító gép. 
Elektromozó gép, elektromosságot (és nem 

elektromos áramot) dörzsölés vagy megosztás 
(influencia) utján előállító készülék. A dörzs-E. 
forgó szigetelóhenger, vagy korong, mely for
gás közben foncsorozott bőrrel dörzsölve, 
nyugvó elektromosságot állit elő. (Elektrofor.) 
Az E.-nek ma nincs gyakorlati jelentősége. 

Elektrón, 1. Elektron-elmélet. 
Elektroncső (audionláinpa, rádiólámpa), a mo

dern rádiótechnika egyik legfontosabb eszköze. 
Három szerepe van: 1. Elektromos rezgése
ket létesít (csövesadók), 2. elektromos rezgé
seket egyenirányit, telefonban hallhatóvá tesz 
(detektorcső), 3. a rezgéseket erősíti. Az E. 
elve: Légritkított üvegcsőben fémszálat helye
zünk el; ezt a szálat elektromos utón izzítjuk 
(az izzólámpákhoz hasonlóan). Az izzó szál 
elektrónokat bocsát ki magából; ezek »elek
trónfelhő« formájában körülveszik a szálat és 
megakadályozzák a további elektronkibocsátást. 
Ha már most ebben a vacuumcsőben az izzó
szállal (katód) szemben fémelektródot (anód) 
helyezünk el és annak pozitív töltést adunk, 
akkor a különnemű elektrooios töltések von

zása következtében a negativ természetű elek
trónok az anód felé fognak áramlani (vagyis 
elektromos áram jön létre.) Ezt, az u. n. 
emissziós, v. anódáramot szabályozhatjuk egy 
harmadik elektród, a rács, segítségével. Tehát 
a háromelektródos vacuumcső a tulajdonképpeni 
E. vagy audion. Az elektróncsövek fütőszálá-
nak anyaga wolfram, ujabban a hatásfok nö
velésére ezt fémsóval (tóriumszálas E.) v. 
fémoxiddal (oxidszálas E.) vonják be, melyek 
kedvezőbb elektrónemisszíóval birnak. (Takaré
kossági lámpák: Miniwatt E.-vek). Az anód 
és rács anyaga nikkel, vörösréz, vagy vas. 
Ujabban használatosak a kétrácsos (négy 
elektródos) E.-vek, melyeknél csak 2—8 Voltra 
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van szükség. A fütőfeszültség általában min
denfajta E.-nél 1.5—4 Voit. 

ElektrÓn-elmélet. Ma az elektromosság ter
mészetét az atomisztikus E.*tel magyarázzák, 
melynek értelmében az elektromosság negativ 
töltésű parányi részecskékből: elektrónokból áll. 
Ezen elektrónok és az éter kölcsönhatásai 
szolgáltatják az elektromos jelenségeket. Az 
elektrón tömege nyugalomban 1833-szor kisebb, 
mint a legkisebb atom, a hidrogén-atom tö
mege, sebessége a katódsugárban a fény se
bességének 1/10—1/3-a, a radioaktiv anyagok
ból kiinduló béta-sugárban egészen a fényse
besség 940/ű-áÍg növekszik. 

Elektrónfém, magnézium, cink és aluminium 
ötvözete. 

Elektroszkóp, elektromos áram jelenlétének 
kimutatására szolgáló készülék. Legegyszerűbb 
alakjában két aranyfüstlemez ér egymáshoz; 
elektromosság hatására a két lemez' szétcsa
pódik. 

Elektrosztatika, az a tudomjány, mely a nyug
vásban levő elektromosság jelenségeivel fog
lalkozik. 

Elektrotechnika, az elektromosság tulajdon
ságainak gyakorlati szempontból vett vizsga'a-
tával és alkalmazásával foglalkozó műszaki 
tudomány. Többféle szempontból osztályozható. 
Az elektromos áram különböző erősségben, való 
felhasználása szerint megkülönböztetünk gyenge
áramú technikát (telegráfía, telefonta, villamos 
csengő) és erősáramú technikát (elektromos 
gépek, vagyis az áramfejlesztő gépek v. ge
nerátorok, dinamók és az elektromotorok, elek
tromos vasutak, elektromos világítás). Idetar
tozik még a tárgyaknak villamos utón fém
mel való bevonásával foglalkozó galvanosztégia 
és a fémtárgyakat galvánárammal előállító 
galvanoplasztika. 

Elektroterápia, az elektromosságnak gyógyí
tási célokra való felhasználása. Galvánáramot 
az idegek izgatására használnak. A faradikus 
áram bénult izmok izgatására szolgál. Az 
elektromos áram elektrolitikus hatásával fő
ként kis álképleteket és szőröket pusztítanak 
el. L. még Diathermia. 

Elem, 1. minden olyan egyszerű test, mely 
sem fizikai, sem vegyi utón még egyszerűbb 
testekre nem bontható. (Bár a legújabb kuta
tások e felfogást felborítják, mert pl. a 
radioaktív-jelenségeknél elembomlásokat tapasz
talunk: rádium-hélium.) A természetben elő
forduló testek tulnyomólag vegyületek. E.-ek 
tiszta állapotban ritkán találhatók, összesen 92 
van, ezeket a tulajdonságaik alapján külön
böztetjük meg egymástól s csoportosítjuk; a 
legrégibb felosztás az, mely pozitív és nega
tív, ill. fémes és nem fémes E.-eket külön
böztet meg. Mendelejev orosz vegyész u. n. 
periódusos rendszerbe osztotta be őket, ugy, 
hogy az E.-ek növekedő atomsulyaik szerint 9 
függőleges és 12 vízszintes sorból álló táb
lázatba kerülnek. így derült ki, hogy egyrészt 
az E.-ek atomsulya, másrészt az É. jelleme 
és vegyértéke, továbbá a fizikai tulajdonságai 
(fajsúly, fajhő, olvad, pont, keménység, optikai 

tulajd. stb.) között határozott összefüggés van, 
úgyhogy az E. jelleme és tulajdonságai a táb
lázatban elfoglalt helyéből is megállapíthatók. 
— 2. Galván-E., 1. ott. 

Elementáris (lat.) a. m. elemi (erő). 
Elemzés (analízis), vegybontás, az anyagok 

alkotórészeinek meghatározására irányuló eljá
rás. Ha az alkotórészek mennyiségét határoz
zák meg; mennyiségi (quantitativ), ha csak a 
minőségét: minőleges (qualitativ) E. 

Élesztő, sokféle fajban ismert, egysejtű, sar-
jadzással szaporodó mikroszkópi gomba. Csirái 
mindenütt jelen vannak s ha valamilyen cu
kortartalmú szerves anyagba kerülnek, ott 
azonnal elszaporodnak s anyagcseréjükkel a 
cukrot felbontják (alkoholra és szénsavra). A 
szerves anyagátalakulásoknál igen fontos és szé
leskörű szerepük van: kenyérsütés, sörgyártás, 
musterj'edés stb. 

Élet, ama jelenségek összessége, amelyek az 
éiő lényeket az élettelen tárgyaktól vagy a már 
nem élő (holt) szervezetektől megkülönbözte
tik. Ezek a következők: anyagcsere, növeke
dés, ingerlékenység, szaporodás, átöröklés. Az 
£· mindig a sejthez van kapcsolva és nem
zés utján folytatódik, mig az egyéni élet bi
zonyos tartam után halállal végződik. Az 
élet fehérjéhemü anyagokhoz van kötve, s mi
vel a fehérje kb. 509 C.-nál megalvad, a 
legtöbb szervezet erre a hőfokra felmelegítve, 
elpusztul. (L. még: Ősnemzés, Élettartam). 

Életrajz, v. biográfia, egyetlen ember életé
nek, alkotásainak leírása. 

Élettan, a természettudománynak az az ága, 
mely az élő (állati vagy növényi) testben 
végbemenő folyamatokat és elváltczásokat vizs
gálja s ezeket fizikai és vegytani törvény
szerűségre visszavezetni igyekszik. Mivel a 
növényi test életfolyamatai lényegesen eltér
nek az állati testéitől, megkülönböztetünk nö
vényélettani és áüati (emberi) élettant. Az Ê.-
nak legfontosabb segédtudománya a vegytan s 
a kettőnek kapcsolata a biokémia. Az É.-i 
kutatások eredményeit elsősorban az orvostudo
mány értékesiti. 

Élettartam. Az ember átlagos élettartama 
(egy emberöltő) 331/3 év. A tiszavirág csak 
néhány óráig él. Leghosszabb, tényleg elért 
É. állatoknál: hangya 10—15, csuka 100, va
rangy 40, óriás teknősbéka 300, tyúk 20, 
hattyú too, kanári 24, papagáj 100, macska 
22, kutya 28, 16 40—60, szamár 100, ele
fánt joo—150 év. Növények E.-a: tölgyfa, 
hársfa JOOO, tiszafa, mammutfa, sárkányfa több 
ezer évig is elél. 

Eleusis, az ókori Attika egyik legfontosabb 
városa az E.-i öbölben (ma: Lefsina). Neve
zetessége az Iktinostól Perikies idejében épí
tett Demeter-templom, E.-t Athénnel a sírem
lékekkel szegett »szent ut« kötötte össze. 

Elevátor (lat.), két korongon futó végnél
küli láncra vagy szalagra erősített kanalak
ból álló emelőkészülék különböző anyagoknak 
(gabonamagvaknak, folyadékoknak stb.) felfelé 
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ELEVATOR HAJO ELFAJULÁS 

Az elemek rendszámuk sorrendjében 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
lí 
12 
13 
14 
15 
ÎS 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

A ζ 

jele 

Η 
He 
Li 
Be 
Β 
C 
Ν 
0 
F 

Ne 
Na 
Mg 
Al 
Si 
Ρ 
5 
Ci 
A 
Κ 

Ca 
Sc 
Ti 
V 
Cr 
Μη 
Fe 
Co 
Ni 
Cu 
Zu 
Ca 
Ge 
As 
Se 
Br 
Kr 
Rb 
Sr 
Y 
Zr 
Nb 
Mo 
Ma 
Ru 
Rh 
Pd 

alom
súlya 

Hidrogén . . . 
Helium 
Lithium 
Beryllium . . . . 
Bór 
Carbonium (szén) 
Nitrogen 
Oxigén 
Fluor 
Neon 
Natrium . . . . 
Magnesium . · . 
Aluminium • · · 
Silicium 
Phosphor · · 
Suíphur (kén) · · 
Chlor 
Argon 
Kalium 
Calcium 
Scandium . . . . 
Titan ' 
Vanadium · · · 
Chrom 
Mangan 
Ferrum (vas) · . 
Kobalt 
Nickel 
Cuprum (réz) · · 
Zincum (horgany) 
Gallium 
Germanium · · · 
Arsen . . . . . . 
Selen 
Brom 
Krypton 
Rubidium . . . . 
Strontium . . . . 
Yttrium 
Zirkonium . . . . 
Niob 
Molybdaen . • • 
Masurium . . . . 
Ruthenium . . . . 
Rhobium · · · · 
Palladium . . . . 

Γ008 
4Ό0 
6'94 
9Ί 

HO 
120 
14Ό1 
16Ό0 
1900 
202 
23 Ό0 
24'22 
27Ί 
283 
3104 
3206 
3546 
39-88 
39 10 
4007 
451 
48 1 
51Ό 
520 
54-93 
55-64 
58'97 
58'68 
63 57 
95-37 
6909 
725 
7496 
792 
7992 
82 92 
8545 
87-63 
887 
90-6 
935 
96Ό 

1017 
1029 
106-7 

szálliíására. A fe!ső (hajtott) koronghoz érve, 
a kanalak kiürülnek. 

Elevátorhajó, emelődarukkal ellátott, más ha
jók kirakodásánál segédkező hajó. 

Elève (franc.) a. m. növendék, tanuló. 
Eleven erő, a mozgó testben rjjlő energia 

vagyis ennek munkavégző képessége. 
Elévülés, a törvényes határidő alatt nem 

támasztott keresetek elvesztése, rnig maga a 

jele 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86' 
87 

90 
91 
92 

Cd 
In 
Sn 
Sb 
Te 
J 
X 

Cs 
Ba 
La 
Ce 
Pr 
Nd 

Sm 
Eu 
Gd 
Tb 
Dy 
Ho 
t r 
Tu 
Yb 
Lu 
Hf 
Ta 
W 
Ro 
Os 
Ír 
Pt 
Au 
Hg 
Ti 
Pb 
Bi 
Po 

Ra 
Ac 
Th 
Pa 
U 

Argentum (ezüst) · 
Cadmium 
Indium 
Stannum (ón) · · . 
Antimon 
Tellur 
Jod 
Xenon 
Caesium 
Barium 
Lanthan 
Cerium 
Praseodim 
Neodim 

Samalum 
Europium 
Gadolinium . . . . 
Te'rbium 
Dysprosium . . . . 
Holmium 
Erbium 
Thullium 
Ytterbium 
Lutetium 
Hafnium 
Tantal 
Wolfram 
Rhenium 
Osmium 
Iridium 
Platina 
Aurum (arany) . · · 
Hydrargirium (WiSflJf} 
Thallium 
Plumbum (ólom) · · 
Bismut 
Polonium 

Emanatio 

Radium 
Actinium 
Thorium 
Protactinium . . . . 
Uranium 

jog más uíon érvényesíthető. Rendes E.-i 
idő 32 év, mely mindig a keresetszülemlés-
től számit. Rövidebb az elévülés ott. ahol 
külön törvény kimondja (válté-követelés, vasúti 
balesetből eredő kártérítés). A büntetőjogban 
a bűnvádi eljárás megindítására vonatkozó E. 
a büntetés mérve szerint 6 hó—20 év. A 
büntetés E.-i határideje 1—25 év. 

Elfajulás (degenerálódás), az a gyakori je-
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ELFELEJTÉS ELMEBAJOK 

lenség az élő világban, mikor az utódok akár 
egészben, akár csak az egyes szerveik tekin
tetében fejletlenebbek az elődöknél. Az E. 
többnyire az életmód megváltozásának a követ
kezménye. E.-sal jár pl. az élősködő élet
módra való áttérés. Egyes szerveknél E.-t 
okoz a nemhasználás (sötétben élő állatoknál 
a szem, embernél a vakbél, fülmozgató iz
mok stb.). 

Elfelejtés. Az E.-nek azon az esetén kívül, 
amely az egyszer már tudott és végleg el
felejtett tudattartalmakat illeti, a következő 
eseteit ismerjük: i. Az állandóan rendelkezé
sünkre álló nevek, időpontok (pl. születésnap), 
elhatározások hirtelen elfelejtése. A pszicho
analízis (1. o.) igen sok ilyen esetben ki 
tudta mutatni, hogy a hirtelen beálló gát
lás (1. o.) tudattalan, be nem vallott vágyak, 
motívumok, félelmek ellenhatására lépett föl. 
2. Bizonyos eseménysorozatok, az élet egy-egy 
rövidebb-hosszabb szakaszának az emlékezetből 
való .kiesése.· amnézia. 

Elfogadó, a váltói nyilatkozatnak az a meg
tevője, aki aláírásával, mint intézvényezett, a 
váltói kötelezettségek teljesítését magára vállaja. 

Elfrida, angolszász mondai alak, Organak, 
Devonshire grófjának szép leánya, akit Ed
gar király nőül. kéret. A lánykérőbe kül
dött Athelwood azonban maga szeret bele 
s félrevezeti királyát, aki a csalást felfe
dezve, őt megöli s E.-t nőül veszi. 

Elhajlás, 1. Deklináció. 
Éliás, 1. Illés próféta. 
Eliminai (lat.) a. m. kiküszöböl, eltávolít. 
Eliot, George, valódi nevén Mary Anne 

Evans (1819—1880), az ujabb kor angol iro
dalmának egyik legnagyobb regényírója. Leg
nevezetesebb regényei : A vizi malom, Silas 
Marner, Romola, Bede Ádám. 

EKscher, 1. Gyula id. (1846—1909), nőor-
ras, bp. egyet. rk. tanár. Apjától örökölt 
Goethe-gyűjteményét az Akadémiára hagyta. — 
?. Gyula ifj. (1875—1929), orvos, debreceni egyet, 
a röntgenológia ny. r. tanára. 

Elisio (lat.), egy magánhangzó kihagyása 
egy másik magánhangzó előtt, pl. gazdasszony 
e h. gazdaasszony, lelkismeret, e h. lelki
ismeret. 

Elismert vallásfelekezet, a történeti jogú be
vett egyházakkal szemben az 1895. XLIII. t.-c. 
rendelkezéseinek megfelelő vallási közösség, me
lyet a vallás és közoktatásügyi miniszter el
ismer. Ilyen a baptista felekezet. 

Elite (franc.) a. m. kiválasztott. 
Elixir (arab) a. m. kivonat, kvintesszen

cia, bölcsek köve. 
Eljegyzés, két különnemű személy szerző

déses megállapodása arra, hogy egymással há
zasságra lépnek. Az E. létrejöttéhez kül
sőség (tanú) nem kell. Egyes országokban 
az E. indokolatlan felbontása kártérítési jo
got ád, a mi jogunk (1894: XXI. t.-c.) nem. 

Elkeresztelés. A keresztény bevett vallásfe
lekezetek viszonosságáról szóló törvény (1868. 
évi LUI. t.-c.) kimondta, hogy a vegyes 

házasságokból való gyermek neme szerint kö
veti a szülő vallását. Ε törvényt egyes pa
pok nem tartották be. Az 1894: XXX. t.-c. 
szerint a házasfelek házasságkötés előtt meg
egyezhetnek, hogy gyermekeik melyikük vallá
sát lógják követni. 

Elkobzás (konfiskáció), a bűntettes vagyo
nának elvonása az állam részére. E.-t ren
deltek el pl. felségsértés, egyházsértés esetén. 
Az állami és társadalmi rend hatályosabb 
védelméről szóló 1921 : III. t.-c. fenntartja a 
vagyon-E.-t. A büntetőjogi E. tárgyai a bűn
tett által létrehozott tárgyak (pénzhamisítvány), 
az elkövetésre szolgálók (kés). Nyomtatvány
nyal elkövetett bűncselekménynél helye van 
a nyomtatvány E.-ának. 

Ellenállás, minden erő, mely valamely moz
gást megakadályozni igyekszik, pl. a közeg (viz, 
levegő) ellenállása a benne mozgó testtel 
szemben. Ezen alapul pl. az ejtőernyő. (L. 
még Elektromos E.) 

Eilend kisk., Baranya vm., pécsváradi j . , 
476 1., ut. Hosszuhetény, up. Berkesd. 

Ellenforradalom, így nevezik a forradalom ál
tal létrehozott változások (pl. kormányforma) 
megsemmisítésére és a megelőző állapot visz-
szaállitására törekvő erőszakos mozgalmat. így 
E.-nak nevezik nálunk az 1919 augusztus utáni 
eseményeket. 

Ellenjegyzés. Alkotmányos monarchiában az 
uralkodó bármely írása (rendelete, kineve
zése) csak akkor jogérvényes, ha azt vala
melyik miniszter ellenjegyzi (aláírja) és igy 
érte a felelősséget elvállalja. 

Ellenlábasok, 1. Antipodok. 
Ellenpápa, nem a bíborosok által választott 

pápa. A középkorban a német-római császá
rok többször elmozdították a pápát s mást 
próbáltak helyére erőszakolni. 

Ellenreformáció, a 16—17. sz.-ban a kat. 
egyház belső és külső tartalmának a visz-
szaállitására irányuló hatalmas törekvés, mely
ben a kat. egyház megállította és vissza
szorította a protestánsok előretörését. A két 
irány kölcsönös vallási üldözésekben és nagy 
irodalmi vitákban élte ki magát. Katolikus 
részről az E. legkiválóbb eszközei a jezsui
ták voltak. 

Ellentengernagy, vezérőrnagyi (tábornoki) 
rangú haditengerésztiszt. 

Ψ Ellipszis (gör.), 1. kihagyás, könnyen pó
tolható mondatrész elhagyása. — 2. Kúpszelet, 
másodrendű görbe, egy legnagyobb és egy 
legkisebb átmérővel. Két gócpontja van. 

Ellis, Havelock, * 1859, angol orvos, szo
ciológus. 

Ellis Island, kis sziget New York előtt. Be
vándorlókat ellenőrző hivatal. 

Elman, Misa, * 1891, világhírű orosz he
gedűművész, mint csodagyermek kezdte pályá
ját; hegedüátiratokat is irt. 

Elmebajok (psychosis), az elmemüködé-, (ér
zés, gondolkozás, akarás) zavartságával járó 
megbetegedések; az agy többé-kevésbé fino
mabb elváltozásainak pszichikus megjelenési 
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ELMEGYOGYASZAT ELSŐBBSÉGI KÖTVÉNY 

formái. Az E.-nak külső és belső okaik le
hetnek és ezeknek megfelelően megkülönböz
tetünk exogén és endogén E.-at. Legtöbb-
nyíre azonban több tényező együttes hatá
saként jönnek létre. A külső okok: i. testiek, 
igy agy-, gerincvelő- és idegbetegségek, fer
tőző bajok (szifilisz, tífusz, influenza), anyag
cserezavarok, mérgezések (alkohol, morfium, 
kokain), a szervezet egyes folyamataival járó 
változások (serdülés, menstruáció, terhesség, 
szülés, szoptatás) ; 2. szellemi okok, mint ke-
délyi rázkódtatások, kimerülés, túlfeszített szel
lemi munka, fogság, lelki fertőzés. Belső okok 
az általános és egyéni hajlam, igy az örök-
léses terheltség, azonkívül a kor, nem, fog
lalkozás, éghajlat stb. Az E. általános tü
netei közé tartoznak az érzés, érzelem zava
rai, mint a hangulat kóros elváltozásai, a 
temperamentum, jellem megváltozása, az észre' 
vevés rendellenességei, ezek közül leggyako-
riabbak a hallucinációk, az emlékezőképcsi-
ség rendellenességei, a gondolkozás zavarai, 
'gy a gyengeelméjűség és a téves eszmék, 
kényszerképzetek, az akarat zavarai, beteges 
ösztönök. Az E.-at kisérhetik különféle moz
gási zavarok, igy a görcsökön, reszketésen, 
bénulásos állapotokon kívül nagyfokú mozgási 
nyugtalanság és izgatottság, amely utóbbiak 
következtében az elmebetegek közveszélyesekké 
válhatnak. Az E. legnagyobb része idült le
folyású, hosszú évekig tart; kisebb része gyor
san folyik le. Lefolyásukban javulások, szüne
tek által való megszakítások is előfordulhat
nak, kimenetelük lehet gyógyulás, állandósulás, 
elbutulás és halál (pl. a szervi E.-nál); a 
halál beállhat öngyilkosság, a táplálkozás hu
zamosabb megtagadása, kimerülés, fertőzések 
folytán. Az E. meglehetősen gyakoriak, egyes 
országokban a lakosság 1—20/0-a szenved 
bennük. 

Elmegyőgyászat, a kifejlődött elmebajok gyó
gyításával, másrészt azoknak megelőzésével 
foglalkozik. Elmebetegek legmegfelelőbben a 
befogadásukra szolgáló elmegyógyintézetekben 
kezelhetők. Használatosak az orvosságokkal való 
gyógyításon (pl. antilueszes kúrák, ujabban 
lázat előidéző anyagok befecskendezése es be-
ollása, organoterapia) kivül a diétás, villa
mos- és vizgyógyitás, tartós langyos fürdők, 
vizes, begöngyölések, heveny bajoknál ágyban
fektetés; néha jól beválik a betegnek kelle
mes, barátságosan berendezett különszobában 
való elkülönítése; fontos a jól alkalmazott 
pszichés befolyásolás (szuggesztió, esetleg hip
nózis, analízis), azonkívül a betegnek kellő
kép irányított foglalkoztatása, valamint a csa
ládi ápolás. Elmebetegeknek intézetben való 
elhelyeztetését hazánkban a közegészségügyi 
törvény (1876: XIV. t.-c.) és néhány minisz
teri rendelet szabályozza. Jelenleg 3 állami 
elmegyógyintézetünk (a budapesti lipótmezei és 
angyalföldi s a nagykállói), több kórházi el
mebetegosztályunk (ugy a fővárosban, mint a 
vidéken) és szanatóriumunk van. 

Elmekórtan (psychiatria), az elmebajokkal 
foglalkozó tudomány, feladata az elmebajok 

lényegének tudományos megismerése, hogy en
nek alapján azoknak minél tökéletesebb orvos
lása váljék lehetővé. Régebben csupán speku
lativ, ma szigorúan természettudományos ala
pon mivelik. 

Elmo tüze, zivatar alatt hegyes tárgyak 
(árbocok) csúcsán látható elektromos eredetű 
fénypamat. 

Elnapolás, 1. az országgyűlés üléseinek el
halasztása feloszlatás v. berekesztés nélkül. 
Az E. a király alkotmányos joga; ha ő gya
korolja, utána ujabb egybehivás szükséges, fia 
maga a képviselőház gyakorolja az E.-t, a 
házelnök joga összehívni, illetve köteles, ha 30 
képviselő kívánja. — 2. Perjogi értelemben 
elhalasztás. 

Elege, (franc.) a. m. dicséret, dicsőítés, 
magasztalás. 

Elogium (lat.) a. m. dicsőítő felirat em
lékmüveken. 

Elokvencia (lat.) a. m ^^szolás . 
Elöindia, 1 ^ a x a · , . , , 
Élősködők, olyan állati vagy növényi lények, 

amelyek a táplálékukat nem maguk szerzik, 
hanem más lényektől készen veszik át (utób
biak a gazda-állatok v. növények). Szerve
zetük éhez az életmódhoz alakul át s ez 
többnyire elsatnyulással jár. 

Előterjesztés, jogorvoslat rendes perekben a 
bizonyítási eljárás felvételével megbízott bíró
sági tag és a pertáros eljárása s intézke
dése által okozott sérelmek miatt. 

Előttemezés, valamely aláírásnak azok álta! 
aláírásukkal való bizonyítása, akiknek jelen
létében és tudomásával történt. 

Elővételi jog, a részvénytulajdonosnak az a 
joga, amelynek alapján a részvénytársaság ál
tal kibocsátott uj részvényekből annyit vá
sárolhat, amennyi a közgyűlés által megálla
pított kvóta szerint megilleti. 

Előzetes letartóztatás, a bűnvádi perrend
tartás (1896: XXXIII. t.-c. 141. §-a) szerint 
elrendelendő tettenkapás, szökés, hamisvallo
másra bírás esetén, ha félős, hogy a terhelt 
idézésre nem fog megjelenni, v. ha az eljá
rás alatt ujabb bűncselekményt követ el, vagy 
erre gyanús. 

Elsajátítás. Jogtalan E.-t követ el büntetőtör
vényünk szerint, aki idegen dolgot találva, 
8 nap alatt vissza nem adja az elvesztőnek 
y. a hatóságnak. Talált kincset 8 nap alatt, 
ha kutatása bejelenttetett, 30 na-p alatt kell 
a hatóságnak átadni. Véletlenségből v. té
vedésből is követhető el; büntetése 6 havi fog
ház. A jogtalan E. hivatalból üldözendő; ha 
rokon, gyám, nevelő kárára történik, csak 
a sértett indítványára. 

Elsőbbség (prioritás), a hitelezőnek más hi
telezőket megelőző jogi helyzete. A végre
hajtási törvényben megállapított előnyös té
telek hitelezői a kielégítésben a többi hite
lezőt megelőzik. 

Elsőbbségi 1. kötvény, a vasúti és ipari 
vállalatok adóslevele. Az E. tulajdonosa a 
tőke és kamat erejéig hitelezője a vállalat
nak és a vállalat vagyona tekintetében, vala-
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ELSŐ MAGY. ALT. BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG EMBER 

mint az évenkénti tőketörlesztést és kama
tot illetőleg feltétlen előjogot élvez a közön
séges részvénytulajdonos előtt. — 2. E. rész
vény, olyankor kerül kibocsátásra, amikor a 
részvénytársaság a tőkeemelés sikere érdeké
ben előnyöket kénytelen biztosítani az uj rész
vényeknek az eredeti törzsrészvényekkel szem
ben. 

EIs5 magyar általános biztosító társaság, 
1857-ben alakult. A Magyar-Olasz Bank ér
dekkörébe tartozik. Ügykörét a kormányzó 
testület és az igazgatóság látja el. Alap
tőkéje 160 millió P. 

Εΐβδ segély, nyújtására minden orvos, bár
mely időben, a törvény szerint kötelezve 
van. E. alatt ért'k azt a segítséget is, ame
lyet baleseteknél nem orvosok nyújtanak az 
orvos megérkezéséig. Városokban E.-nyujtás-
sal, betegszállítással stb. külön szervek, egye
sületek foglalkoznak, Budapesten az önkén
tes Mentő Egyesület. 

Elsőszülöttségi jog (primogenitura), az első
szülött fiúnak a többinél kedvezőbb öröklési 
joga. Az E.-nak a hitbizományi javak örök
lésénél van jelentősége. Monarchiákban a ko
rona öröklése E.-on szokott alapulni. 

Elsster, Fanny (ίδιο—1884), táncosnő. 1822-
ben tűnt föl Bécsben klasszikus szépségével 
s táncaivá'. Többizben bejárta Európát. Pes
ten is föllépett. 

Elszász-Lotharingia (Alsace-Lorraine), 1871. 
alakított tartomány Elszásznak és Lotharingiának 
nagyobbára németeklakta részéből, amelyet a 
németek Franciaországtól visszafoglaltak. 14.000 
km2, majdnem 2 millió 1. Európa egyik 
leggazdagabb vidéke. A kálisó, szén és petro
leum; a Rajna hajóútja és vizi erői a fő 
természeti kincsei. Textilipara elsőrangú. Pom
pás csatornahálózata a százéves francia ura
lom alatt készült. Lakosai túlnyomóan néme
tül beszélő alemannok. Fővárosa Strassburg, 
Lotharingia a'acsony fensikja sokkal szegé
nyebb vidék, de vasércgazdagsága és bányá
szata, meg vaskohászata első Európában. La
kosai frankok, akik nagyobbrészt németül be
szélnek, csak az ËNy-i szélén, a vasvidéken 
franciául. Fővárosa Metz. — Története. A 
germán őslakosságu tartományok a 14. sz. 
óta viszálykodás tárgyai franciák és németek 
közt. A westfaliai béke és XIV. Lajos 
reuniós kamarái Franciaországhoz csatolták, 
1871. a németek visszahódították és birod. 
tartományként bekebelezték, de nem tudták a 
német állam- és kulturgonciolatot meggyöke-
resiteni. A versaillesi békeben, 1919. ismét 
Franciaországé lett. 

Ε Ives tad, Sven, * 1884, nagyon népszerű 
detektivregények norvég irója, sok könyve ma
gyarul is megjelent. 

Elvetélés, 1. Abortus. 
Élvezeti szerek, ételeinkhez kevert vagy ön

állóan fogyasztott olyan szerek, melyeknek táp
értékük alig van vagy egyáltalán nincs, de 
az idegrendszerre izgató vagy bódító, a gyo
mor működésére esetleg ingerlő hatással van
nak. Ilyenek a fűszerek, szeszesitalok, az u. n. 

alkaloid-tartalmú anyagok (kávé. tea. dohány, 
ópium stb.). A velük való visszaélés káros 
hatású a szervezetre. 

Elvont, 1. Absztrakt. 
Elysée, párizsi palota. 1871 óta a francia 

köztársasági elnökök székhelye. 1718. Mol et 
építette. 

Elysium, a görög monda mennyországa, va
lami messzi sziget (a boldogok szigete), ahol 
örök tavaszban munka nélkül, boldogan élnek 
azok, akik boldogan haltak meg. 

Elzárás, a magyar büntetőtörvény szerint 
a kihágásra (1. o.) megállapított szabadság- , 
vesztésbüntetés. Legrövidebb tartama 3 óra, 
leghosszabb 2 hónap. 

Elzevir, hires nyomdászcsalád a 16—17. sz.-
ban Leydenben és Amsterdamban. 

Email (zománc), tüz- és vízálló réteg, ame
lyet égetett agyag-, porcellán- és fémedények 
és tárgyak bevonására használnak. 

Emanáció (lat.), általában kisugárzást, kibocsá
tást jelent. Ilyen értelemben használta Newton 
E.-elméletének felállításánál, mely szerint a fény 
és hő nem egyéb, mint a testek által kibocsá
tott végtelen finom fény-, illetve hőanyag. Ujab
ban E. a neve egy radioaktív gáznak, amely 
a rádium, tórium X és actinium X bomlása
kor keletkezik. A rádium-E. a nemes gázok 
közé tartozik, atomsulyà 222, fagyáspontja —65O. 
A radioaktiv források gyógyhatása elsősorban 
az E.-nak tulajdonítható. 

Emancipáció (lat., felszabadítás), 1. a római 
jogban a gyermek elbocsátása az atyai hatalom 
alól, ami által önjoguvá lett. — 2. Átvitt 
értelemben egyes osztályoknak, felekezetiknek, 
fajoknak stb. felszabadítása. A zsidók E.-ja 
nálunk az 1867: XVII. t.-c.-kel valósult meg, 
Ε t.-c. szerint a zsidók a keresztényekkel 
minden polgári és politikai jog gyakorlására 
egyaránt jogosultak. A nők E.-ja az a moz
galom, melynek célja a nőknek a férfiakkal 
való egyenjogúsítása. (L. Feminizmus.) 

Emballage (franc.) a. m. burkolat áruk 
csomagolásánál. 

Embarras (franc), a. m. zavar, megzavaro-
rodás; E. de richesse, a. m. zavarbahozó 
bőség. 

Ember, valamennyi között a legfejlettebb 
élő lény. Szervezeténél fogva az állatország 
tagja, de ennek tagjaitól megkülönbözteti: 
mindenekelőtt a rendkívül fejlett agyvelő, amely 
súlyban (a testsúlyhoz arányítva) sokszorosan 
felülmúlja minden más állatét. A szellemi 
működések tulajdonképeni székhelyét tevő szürke 
agykéreg sehol másutt nem ilyen nagyfelületű 
(sok agytekervény). Ennek megfelelő fejlettségű 
a védelmére szolgáló koponya is, melynek 
agykoponya-része sokkal nagyobb, mint az 
arckoponya (állatoknál megfordítva). Fontos 
megkülönböztető bélyegek még az egyenes já
rás (emberszármazásu majmoknál csak al
kalmi), a rendkívül finom munka végzésére 
alkalmas kezek és végül szellemi tekintetben 
a beszélőképesség, az E.-i kultúrának e leg
fontosabb alapja, amennyiben ennek segítségé
vel képes az É. egyéni tapasztalatait a köznek 
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átadni s így az idők folyamán felhalmozni. 
Erre a legfejlettebb állatok is képtelenek. 

Ember i. Ervin, * 1902, dadaista költő és 
novellista. — 2· János, * 1856, tanfelügyelő 
és pedagógiai iró (Humanizmus az iskolai 
nevelésben, A magy. tanfelügyelő kötelességei 
stb.). — 3. Jenő, * 1876, tanitó, volt bp.-i 
cl. isk. igazg., tanügyi iró, élénk részt vesz 
a tanítók társad, mozgalmaiban. — 4. Károly, 
* 1863, a bp.-i kat. tanítónőképző v. igazgatója, 
pedagógiai iró (Módszertani és neveléstani 
jcgyz., Népoktatásunk függő kérdései, A taní
tási módszer lélektani alapja stb.). — 5. Nán
dor, * 1896, zongoraművész, Madridban él. 

Emberölés, más halálának 'jogtalanul való 
előidézése. Szándékos vagy gondatlanságból oko
zott E.-t különböztet meg jogunk. A szándék 
fennforgását a bíró a tényekből állapítja meg. 
A szándékos E. lehet 1. előre megfontolt, 
gyilkosság; 2. erős felindulásban elkövetett; 
3. szándékos E>, midőn a szándék sem előre 
megfontolt, sem rögtönös. 

Emberszabású majom, az a négy leg
fejlettebb majomfaj, melyek testi és szellemi 
tulajdonságaikban legközelebb állanak az em
berhez. Ezek: a csimpánz, gorilla, orang-után 
és gibbon. Az első kettő Afrikában, a másik 
kettő Ázsiában honos. Az emberhez hasonlóvá 
teszi őket: rendkívül fejlett agyvelejű k, az 
emberével csaknem azonos fogazatuk, olykori, 
bár nem állandó egyenes járásuk és végül a 
kéz gyanánt fogásra használható végtagok, 
ami különben az alsóbbrendű majmoknál is 
megvan. 

Embertan, 1. Antropológia. 
Embléma (gör.) a. m. jelvény, képpel való 

kifejezés, pl. olajág a béke, feules a lakatos-
mesterség E.-ja. 

Embolia (gör.) a. m. a vér-ér eldugulása. 
Okozhatja veralvadék, a vérbe került levegő, 
zsirszemcse stb. 

Embonpoint (franc.) a. m. testesség, kövér
ség. 

Embrió (gör.), a fiatal állat a tojásban 
vagy anyaméhben. Embernél a 4. hónap után 
magzatnak nevezik. 

Emden, német város az Ems-csatorna tor
kolatánál, kikötő, 28.030 1. Kábelek Ameri
kába, Angliába, Spanyolországba. 

Ê. M. E., 1. Ébredő Magyarok Egyesülete. 
Emelő (régebben emeltyű), valamely pon

ton megtámasztott és ekörül forgó rud, melyre 
két vagy több pontban erők hatnak. A ten
gely és az erők támadáspontja közti távol
ságot kar-nak nevezik. Minden mérleg ilyen E. 

Emeltyű, 1. Emelő. 
Emerjtált (lat.) a. m. kiérdemült, kiszolgált. 
Emerson, Ralph Waldo (1803—82), amerikai 

iró és költő, idealisztikus filozófus. Legismer
tebb müve: Representative men és essay-i, 
amelyek magyarul is megj. 

Emese, az Árpádház mondai ősanyja, fia 
Almos. 

Emésztés, az a folyamat, mely a táplálé
kot a szervezetbe való felszívódásra alkal
massá teszi. Kezdődik a szájban, ahol a rágás 

a táplálékot felaprózza és a nyállal keveri. 
Ezáltal az oldható anyagok feloldódnak és 
megindul a szénhidrátok emésztése. A gyomor-
Jban a sósavat és pepszint tartalmazó gyomor
nedv főként a fehérjenemü anyagokat alakítja 
peptonná. A vékonybélben a hasnyál befejezi 
a szénhidrátok és fehérjék emésztését, a zsí
rokból pedig felszívódásra alkalmas emulzió
kat készit. A máj váladékának, az epé
nek főként a zsír felszívódása és a bélmoz
gások elősegítése körül van szerepe. Szere
pet játszanak még az emésztésben a bél 
baktériumai is. A felszívódás a vékony- és 
főként a vastagbélben történik, a béltartalom 
mindjobban besürüsödik s az emésztetlen ré
szek mint bélsár kiürülnek. 

Emfázis (gör.) a. m. nyomatékos kiemelés; 
lendület. 

Emfizéma (gör,), levegő felgyülemlése a 
szövetekben, különösen a bőr alatti kötő
szövetben. Előállhat mechanikusan a légző
szervek sérülése vagy gázképző baktériumok 
megtelepedése következtében. 

Emich 1. Gusztáv (1814—1869), magyar 
könyvkereskedő, kiadó és nyomdász, Petőfi 
kiadója, a szabadságharc alatt sok munkát 
végzett a kormánynak, amiért kiadványai nagy 
részét elkobozták. 1850. a Pesti Naplót ala
pította és sok nevezetes müvet adott ki. 
Vállalata 1868. az Athenaeum Rt.-gá alakult 
át. — 2. Gusztáv ifj. (1843—1911), az előbbi 
fia, az Athenaeum elnökigazgatója, természet
tudományi iró. 

Emigráció (lat.), egyéneknek vagy töme
geknek egyik állam területéről a másikra való 
vándorlása, ami gazdasági vagy politikai okok
ból történik. 

Emilia, Olaszország egyik tartománya, a Po, 
az Apenninek és az Adriai-tenger között. 
20.000 km2, 2.5 millió I. Földje igen ter
mékeny és jól van müveive. Ipara is jelenté
keny. Fővárosa Bologna. 

Eminencia (lat.) a. m. kitűnőség; a kardi
nálisok cime. 

Eminens (lat) a. m. kitűnő. 
Eminescu, Michail (1850—1889), a legkivá

lóbb román lírikus költő. 
Emin pasa (Eduard Schnitzer, 1840—1802), 

német Afrika-utazó. 1877-től felkutatta^ a Nilus 
forrásvidékét, mire a kedive pasává és Equa-
toria kormányzójává nevezte ki. Arab rab
szolgakereskedők ölték meg. 

Emir (arab) a. m. fejedelem. 
Emisszárius (lat.) a. m. kiküldött, kém. 
Emisszió (lat.), 1. értékpapírok, különösen 

részvények kibocsátása; 2. elektróncsöveknél az 
izzószál elektrónkibocsátása. 

Emke, a. m. Erdélyrészi Magyar Közmű
velődési Egyesület. 1855. Kolozsvárt alakult 
a magyar kultúra ápolására. A Trianon 
előtti Magyarország legnagyobb közművelődési 
egylete 19.000 taggal, 101 fiókkal. 214 könyv
tárt alapított. 

Emlékezet. Azt a reprodukált képzetet, mely
nek tárgya azonos vagy hasonló egy előbb 
átélt képzet tárgyához, emlékezeti képzetnek 
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nevezzük. Maga az aktus: emlékezés. Tár
gya az emlékezeti kép, amire emlékezünk. 
Valamely képzettartalom annáí könnyebben re
produkálódik, mennél mélyebben vésődött be
lénk s mennél szilárdabbak az asszociációk 
közte és a tudatot éppen betöltő tartalom 
közt. 

Emlők, az emlős ál'atok hasoldalán több
nyire párosan elhelyezett kivezető nyílásai _ a 
tejmirigy éknek. A kiválasztott tej az öná'lóan 
táplálkozni még nem tudó utódok táplálá
sára való. 

Emlősök, az állatország legmagasabb fej
lettségű osztálya, melyből az ember is kialakult. 
Jellemző bélyegeik, hogy hőmérsékletük állandó, 
tüdőkkel lé egzenek, szivük négy rekeszre osz
tott, eleveneket szülnek (kivéve a csőrös E.-et, 
melyek tojást tojnak) s ezeket emlőikből tej
jel táplálják. Testüket szőrözet fedi, mely 
esetleg pikkelyekké, tüskékké s'b. módosul. 
Jól elkülönült, fejlett agyvelejük van, szel
lemi képességeik legmagasabb rendűek az egész 
állatországban. Az egész Földön el vannak 
terjedve. Túlnyomóan szárazföldiek, de sok 
fajta (cetek) egészen a vizi életmódhoz ákal-
mazkodott. 

Etnmausz (ma Kalonije), Jeruzsálemhez kö
zel eső falu, mely arról nevezetes, hogy Lu
kács evang.-ának az elbeszélése szerint a fel
támadott Jézus az E.-i utón is megjelent két 
tanítványának. 

Emmental, az Emme-folyó völgye Svájcban, 
a berni Alpok előhegyeiben. Kemény sajtja 
európai hirü, 

Emmer Kornél (1845—1910), kúriai biró, 
többizben képv. Számos jogi dolgozatot irt a 
Jogtud. Közi.-be, összegyűjtött munkái meg). 
1912. 

Emóció (uj-lat.) a. m. kedélymozgalom, iz
galom. 

Ernőd nagyk., Borsod vm., mezőcsáti j . , 
3166 ]., vasút, íáviró, telefon, posta. 

Emöd Tamás, * 1888, író, a holnaposokhoz--
tartozott lírikus. Néhány lirai kötet, számos 
egyfelvonásos, kabarédalszöveg és operettlib
rettó szerzője. 

Empedokles, görög bölcselő (Kr. e. 483— 
424). Tanította az elemek létezését, kapcso
latait, alakulását, az anyag megmaradásának 
elvét, a iélek anyaevoltát, egyut al a lélek
vándorlás, az ellentetek egyensúlyán s a ha
sonlók vonzalmának törvényén alapuló világ
rendet. 

Empereur (franc, a lat. imperátor szóból) 
a. m. császár. 

Emphysema, I. Emfizéma. 
Empiéma (gór.) a. m. gennyedés, gennyfel-

halmozódás testüregekben. 
Empire, francia szó, a. m. császárság. Γ. és 

III. Napóleon császárságának neve. 
Empire-stilus, XVI. Lajos francia király alatt 

fcezdődő s I. Napoleon császársága alatt ki
fejlődött klasszicizáló törekvések összefoglaló 
neve. 

Empiria (lat.) a. m, érzéki észrevétel, ta
pasztalás. 

Empirizmus (gör.), filozófiai irány, am sly a 
megismerés egyetlen forrásaként a tapaszta
lást je'ö'i meg. Ehhez az ismeretelméleti irány
hoz tartozik a materializmus, szubjektivizmus, 
pozitivizmus és szenzualizmus. Ellentéte a na
cionalizmus. 

Emporium (gör.-latin), a. m. árulerakó
hely, forgalmi központ. 

Ems, város, fürdő- és üdülőhely Poroszor
szág Hessen-Nassau tartományában, a Lahn 
folyó mellett, 7000 1. 1870 jul. 13. békés 
megbeszélés a francia követ és I. Vilmos 
porosz király között, amelynek elferdített köz
lésével (emsi sürgöny) Bismarck szándékosan 
felbőszítette és háborúba ugratta a francia 
közvéleményt. 

Emu, 1. Kazuár. 
Emulzió (uj-lat.), folyadék, amelyben fino

man eloszlott szemcsék úszkálnak. Természe
tes E. a tej. 

En avant (franc.) a. m. előreI 
En bloc (franc.) a. m. egyszerre, egy 

tömegben. 
Enciklika (gör.), pápai körlevél, mely ren

desen általános érdekű egyházi kérdéseikkel 
foglalkozik és juttatja kifejezésre az irányadó 
kat. álláspontot. Bevezető szavaikkal idézik 
őket. 

Enciklopédia, áttekinthetően összefoglaló és 
könnyen érthető ábrázolása annak, amit a tu
dományokból és művészetekből tudni érdemes. 
Vagy a tudás egész területe vagy annak 
egy része van benne földolgozva. Eszerint 
vannak egyetemes és részleges E.-k. Formája 
szerint: vagy rendszeres, ha belső összefüggé
sek szerint van megírva, vagy lexikális, ha a 
szavak abc-rendben sorakoznak. A modern 
abc-s E. első megközelítése Bayle Diction
naire hist, et crit. 1695/7. volt, azután az 
enciklopédistáké és Ersch és Gruber-é (1818-
tól). Nagy E.-k Angliában az Encyclopaedia 
Britannica (első kiad. 1763—71). Franciaország
ban a La Grande Encyclopédie és a Larousse-
féle kisebb-nagyobb E.-k, Németországban a 
Brockhaus-féie és a Meyer-féle Konvers.-Le-
xikon. Magyar nyelven az első E. Apáczai 
Cseri János Magyar Encyclopaediá-ja (1655), 
az első betűrendes E. a Közhasznú ismeretek 
tára (1831—34). Továbbá: Ujabbkori isme
retek tára (1850—55); Ismerettár (1858—64); 
Egyetemes magyar É. (1858—76); Somogyi 
Ede Magyar lexikon-a (1879—85); Wekerle 
Kis lexikona (1886); Athenaeum kézi lexikona 
(1892—3); Pallas nagy lexikona (1893—1900); 
Franklin kézi lexikona (1911—12); Révai nagy 
lexikona (1911—1926); Ferenczi Mindentudó kis 
lexikona (1911); Világlexíkon (1924); Tolnai 
Világlexikona (1925—30); a Napkelet Lexikona 
(cimkiadás: Palladis Lexikona, 1929). 

Enciklopédisták. így nevezik a nagy fran
cia enciklopédia (Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des mé
tiers. Paris 1751—72; 28 folio kötet) szer
kesztőit (Diderot és D'Alembert) és munka
társait (Rousseau, Voltaire, Holbach báró, Tur
gor, Grimm, Duclos, Marmontel, Jaucourt és 
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Az első magyar Enciklopédia címlapja 

mások) s tágabb értelemben azokat, akik 
a benne levő világ- és életnéze;et akceptálják. 
A társadalom, egyház és állam iránti támadó 
jellegével siettette a már úgyis megérett fran
cia forradalmat. 

Encke-üstökös, naprendszerünknek legkisebb 
keringési idejű üstököse, melyet Pons fede
zett föl 1818 nov. 26-án, de a pályaelemeit 
Encke (1791—1865) határozta meg. Keringési 
ideje 31/3 év. Nevezetes arról, hogy a ke
ringési ideje minden visszatéréskor 1—2 órát 
rövidül. 

Enclave (franc), idegen államoktól körül
vett kisebb országrész, amely saját államának 
többi részétől elszakadtan fekszik. Tipikus pél
dája Anhalt és a Bajor Pfalz. 

Encs kisk., Abauj-Torna vm. encsi j . , 1152 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Enc&encs nagyk., Szabolcs vm., nyírbátori 
}·, 1516 L, ut. Nyirbéltek, posta. 

Endémia (gör.), bizonyos helyeken fellépő, 
e helyekhez kötött betegségek. 

En détail (franc.) a. m. részletenkint, ki
csinyben. 
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Endivla, a Cichorium-nemzetség termesztett 
faja, levelét salátának hasznának. 

Endlicher István Lász'ó (1004—1849), magyar 
botanikus, a bécsi természetrajzi múzeum nö
vénytani osztályának és a bécsi növénykertnek 
volt igazgatója, önálló természetes növényrend
szert állított fö). 

Endogámia (gör.), belházasság, ugyanazon 
törzshöz vagy törzscsoportokhoz tartozók há
zassága. Ellentéte : exogamia. 

Endogén (gör.) a. m. belső eredetű. 
Endokarditisz (gör.) a. m. a sziv belső 

hártyájának lobja. 
Endometritisz (gör.) a. m. a méh nyálka

hártyájának lobja. 
Endoterm'ás vegyület (gör.), az, amelynek 

keletkezése hőeltünésse'i jár. 
Endozmózis, 1. Ozmózis. 
Endre, magy. királyok: I. E. (1031—1061), 

Szár László fia. 1047—1061. magyar király. 
Sokat harcolt 111. Henrik német császár és 
testvére, Béla elíen. Utóbbival szemben vere
séget szenvedett. Zircen sebesülten fogságba 
került és ott is halt meg. Alatta vérzik el 
a pogány magyarok (Vatha) utolsó lázadása. 
— II. E. (1175—1235), 1205—1235. magyar ki
rály. 1217. keresztes hadjáratra indult. Egy
évi távolléte után a pénzügyeket a legnagyobb 
ziláltságban ta.álta. A bajok orvoslására az 
1222-1 országgyűlés meghozza az aranybullát. 
Az ország közjövedelmeit zsidóknak és izmaeli
táknak adta bérbe. Háromszor nősült. Első 
felesége, Gertrud, merénylet áldozata lett. — 
III. E., az utolsó árpádházi király. Három 
trónkövetelővel (köztük az Anjou Martell Ká
rollyal) kellett megküzdenie. 12ÇO—1301. ural
kodott. 

Endre 1. Béla, * 1874, festőművész, ujab
ban majolikatervező. — 2. Káro.y, * 1893, 
költő, a Temesvári Hírlap munkatársa. — 
3. Zsigmond, * 1865, országgy. képv. 

Eridrefalva, kisk., Nógrád vm., szécsényi j . , 
1201 1., telefon, posta. 

Endrey Sándor, * 1867, arcképfestő. 
Endrfic kisk., Somogy vm., szigetvári }., 

639 1., ut. Németujfalu—Szentmihálypuszta, up. 
Teklaíalu. 

Endrőd nagyk., Békés vm., gyomai j . , 13.801 
1., telefon, táviró, posta. 

Endrödi 1. Sándor (1850—1920), költő, ta
nár, a Petőfi-Társ. alelnöke. Az Arany—Pe
tőfi hagyományait követő iskola nagytehetségű 
vezetője. Összes költeményei 1899. jelenték 
meg. Irt irodalomtörténeti dolgozatokat. — 
Fia 2. Béla, * 1886), a Nemzeti Újság munka
társa, gyermekverseket irt. 

Endymion, a görög monda szerint Zeus és 
Kalyke íi.i, gyönyörű ifjú vadász, aki egy bar
langban alszik s akibe Selene (a hold) halá
losan szeremes és minden éjjel leszáll hozzá. 

Énekek én-ke, szerelmi énekek gyűjteménye 
az ószövetségben, amelynek szerzőségét Sa
lamon királynak tulajdonítják. A ker. egy
ház az É.-t Krisztus és az egyház benső 
viszonyára vonatkoztatja. 
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Ë N Ë R G Ê Î Î K À ENVËR PASA 

Energetika (gör.) a. m. az energiáról szóló 
tan a fizikában. 

Energia (gör.), a testek azon képessége, 
melynél fogva munkát tudnak végezni; ilyen 
E.-ja van minden mozgó testnek (mozgási 
E.), de lehet a nyugvó testnek is pl. a súlyá
nál fogva (helyzeti E.). Az E.-nak sokféle 
faja van: villamos-, hő-, vegyi-, fény-E. stb. 
Ezen E.-fajok bármelyike átalakulhat bármi
lyen más E.-fajra minden mennyiségveszteség 
nélkül, legföljebb a munkavégző képessége 
csökken. A természettudományok egyik sarka
latos elve és szilárd pillére a Robert Mayer 
(1842) s Helmholtz által körülbelül egyidő-
ben megtalált E.-törvény, mely igy szól : a 
természetben minden folyamat E.-átalakulásokon 
alapul, az E.-k változtathatják az alakjukat, 
de a világegyetem összes E.-mennyisége vál
tozhatatlan nagyság. (Az E. megmaradásának 
elve.) 

Enese kisk., Győr vm., tószígetcsilizközi j . , 
521 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

En face (franc.) elölről, szemközt. 
En famille (franc.) a. m. családi körben, 

bizalmasan. 
Enfant terrible (franc: rémes gyerek), aki 

a kényes dolgokat kifecsegi. 
Enfin (franc.) a. m. végre! E. seul: végre 

egyedüli 
Engadin, a Felső Inn 90 km hosszú völgye 

a svájci Alpokban, Graubünden kantonban. 
Ober- és Unter-E. 

Engagement (franc), általában kötelezettség, 
szorosan véve olyan határidőre szóló üzleti 
kötelezettség, amely még lebonyolításra vár. 

En garde (franc.) a. m. készen a táma
dásra. 

Engedmény, levonás a kereskedelmi számlák
ban, amelyet az eladó engedélyez a vevőnek 
vagy az áru súlyából vagy értékéből (rabatt). 

Engedményezés (cessio), a hitelezi joga kö
vetelését szerződésileg átruházni. Az átruházó 
az engedményező; akire a követelést átruház
zák, az engedményes. 

Engel 1. István, * 1900, magyar zongora
művész, két évig a kairói zeneakadémia ta
nára volt, most Berlinben éi. — 2. János 
Keresztély (1770—1814), magyar történetíró, 
számos latin- és németnyelvű müve közül 
legismertebb : Geschichte d. Königreichs Ungarn, 
— 3. József (1815—1901), szobrász, úttörő a 
magy. plasztikában. Főműve az Akadémia előtt 
álló Széchenyi-szobor. — 4. Károly, * 1879, 
orvos, bp.-i egyet, a vér- és anyagcsere 
betegségei és a belgyógyászati diagnosztika 
c. rk. tanára. 

Engels, Friedrich (1820—1895), a modern 
szocializmus egyik megalapozója, Marx ba
rátja és munkatársa. Vagyonos gyároscsalád 
sarja. 1847. Marx-szal együtt dolgozza ki »A 
kommunista kiáltvány«-t. 1869. Londonba megy 
s résztvesz az í. Internacionálé mozgalmai
ban. Marx halála után a »Kapital« II. és 
III. kötetét 6 rendezi sajtó alá. 

Englil . Karel, * 1880, cseh közgazdász, egyet. 
tanár, pénzügyminiszter 1920- 28. 

English spoken (ang.) a. m. angolul beszél
nek. 

En gros (franc.) a. m. nagyban. 
Enharmonfkus, az uj, temperált skálarend

szer két hangja, amely egyformán hangzik, 
azonban neve és származása más. Pl. cisz 
és desz. 

Énlaka kisk., Erdélyben, 634 1- Trianon óta 
Romániáé. 15. sz.-ból való unit. templomában 
rovásirásos felirat 1668-ból. 

En masse (franc.) a. m. tömegben. 
En miniature (franc.) a. m. kicsinyítve, ki

csinyben. 
Enns, a Duna mellékfolyója Felsőausztriá

ban, 200 km hosszú. 
En passant (franc.) a. m. mellékesen. 
En plain jour (franc.) a. m. fényes nappal. 
En profil (franc) a. m. oldalról. 
Equêtft (franc.) a. m, tanúkihallgatás, szak

tanácskozás. 
En rapport (franc.) a. m. egyértésben, meg

egyezően. 
En régie (franc.) a. m. rendben, szabály 

szerint. 
Ensemble (franc) a. m. együttes. 
Entelechia (gör.) a. m. céltudatos tevé

kenység (Aristoteles). 
Entente, L "Antant. 
Entoderm* (gör.) a. m. belső bőr, belső 

sejtréteg. 
Entomolőgia {gör.) a. m. rovartan. 
En tout cas (franc), a. m. mindenesetre. 
Entozoák (gör.) a. m. az állati test belsejé

ben élősködő állatok. 
Entr' acte (franc.) a. m. felvonásköz. 
Entrée (franc.) a. m. belépés, bejáró, be

lépti dii. 
Entrefilet (franc), betoldott cikk. A napila

pokban megjelenő rövid, hangulatkeltő cikk. 
Entre nous (franc.) a. m. magunk között, 

bizalmasan. 
Entresol (franc.) a. m. félemelet. 
Entrevue (franc.) a. m. összejövetel. 
Entropia (gör.), valamely rendszer belső ener

giájának — hőjének — az a része, anelyet 
nem lehet munkává átalakítani. A munkát 
ugyanis teljesen meleggé lehet átalakítani, a 
a melegnek azonban csak egy része alakul 
munkává, nagyobb része eközben átmegy hi
degebb testekre s igy a munkavégzés szem
pontjából veszendőbe megy. (A mech. hőelmé-
let 2. alaptétele.) 

Entuziazmus (gör.) a. m. lelkesedés. 
Entz 1. Béla, * 1877, orvos, a kórbonc

tan ny. r. tanára a pécsi egyetemen. — 2. 
Géza id. (1842—1919), magyar állatbuvár, 
előbb a műegyetemen, majd az egyetemen az 
állattan tanára. Leginkább az egysejtű álla
tokkal foglalkozott. — 3. Géza ifj. * 1875, 
az előbbi fia, bp.-i egy. m. tanár, szintén 
a legalsóbbrendü állatokkal foglalkozik. 

Enumeráció (lat.) a. m. felsorolás. 
Enunciáciő (lat.) a. ra. kinyilatkoztatás, ki

jelentés. 
Enveloppe (franc.) a. m. boríték. 
Enver pasa (188.:-1922), 1938, a szalonikii 
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ÉPÍTÉSZET 

1. Λ kurnaUi templom 
ΙΌ mjai Egyiptom ban 

S. Λ szakkarai lépcső» 
piramis 

·?. Posedion temploma 
Paestumban 

U. A Kolosszeum Rómában 
5. A jaki templom kapuja 
6. A vicenzai bazilika 
7. A reimst dóm 
S. A Zwinger Drezdában 



F E S T É S Z E T (Középkor és reneszánsz) 

Raffucllo: Madonna 
Michelangelo: Freskó a 
tíi.vtuHi kápolnából 
Giotto: Joachim én a pász
torok (freskó) 
Leonardo da Vinci: Ssent 
Anna harmadmagával 
Tizian: Ycnuss 



ENVOYE EÖTVÖS 
ifjútörök forradalom feje, 1911. Mahmud Sef-
ket basával letörte az ellenforradalmat s fog
ságba ejtette Abdul Hamid szultánt. Tripo-
liszban az olaszok ellen vezette a néphábo-
rut, 1912—13. a Balkán-háborúban a török 
l.ads. vezérkari főnöke, a világháborúban 
uadügymiu. és fővezér. Az összeomlás után 
Anatotiába ment. Teheránban elesett. 

Envoyé (franc.) a. m. küldött, követ. 
Enyhítő és súlyosbító körülmények, a bün

tetőjogban az elkövetés módozatai, amelyek 
szerint a biró mérlegelése szerint a tör
vényszabta büntetés kisebb vagy nagyobb 
mérvét szabja ki. Megkülönböztetünk alanyi 
és tárgyi E.-et. Alanyi enyhítő körülmény 
pl. a kor, nyomor; tárgyi a csekély kár. 
Alanyi súlyosbító körülmény a bizalommal 
visszaélés, tárgyi az elkövetés gyakorisága stb. 

Enying nagyk., Veszprém vm., enyingi j v 
4299 L, vasút, távira, telefon, posta. 

Enyv, az állati csontokból és bőrökből ki
főzhető, nitrogéntartalmú szerves anyag. Me
leg vízben oldódik, kihűlve megkocsonyâsodik 
s kőkemény lesz. Előállításával gyárak fog
lalkoznak. Egyik legjobb ragasztószerünk, fő
leg az asztaJosipar számára. A durvább E.-et 
csontokból főzik, a finomabb, zselatinnak ne
vezett E.-et friss bőrökből és porcokból. 

Enyvvári Jenő, * 1884, filozófiai iró, a 
bp.-i Városi Könyvtár igazgatója, kiadott egy 
magyar filozófiai szótárt. 

Enzimek, fehérjeszerü anyagok, amelyek ka
talizátorok gyanánt működnek szerves testek 
átalakulásánál (L még Fermentek). 

Eocén (gör.) a. m. a geológiai harmad
kor legrégibb korszaka. 

Eo ipso (lat.) a. m. éppen ennek alap
ján, annál inkább, magától értetődően. 

Eo Iharfa, háztetőkre, tornyokra alkalmazott 
mechanikus hangszer, amelynek húrjait a 
szél hozza hangzásba. 

Eolhárfa 

Eolipüe (gör.), rég ismert készülék ή ki
áramló gőz erejének bemutatására. Már He
ron szerkesztett olyan E.-t, amelyben a ki

áramló gőz visszaható ereje a készüléket for
gásba hozta. 

Eolipüe 

Eolok, 1. Aiolok. 
Eolus (Aeolus), a római mitológiában a sze

lek királya, a földalatti barlangokban tartja 
féken a szeleket. 

Eon (aion, aeon), 1. emberöltő; világkor
szak. 2. Valentinus (K. u. 2. sz.) fantasztikus 
gnosztikus vallásrendszerében az E.-ok az érzéki 
világ s az istenség közt álló szellemlények. 

Eos (gör.), a hajnal istennője (a rómaiak
nál Aurora). 

Eozin, pirosszinü kátrányfesték. 
Eozin-máz, fémes fényű agyagipari máz. 
Eozoikum (gör.), a Föld ama legrégibb 

kora, melyben az állatok először jelennek meg. 
Eördögfi Árpád, * 2874, kúriai biró, szá

mos büntető- és magánjogi cikket irt. 
Eöttevényi Olivér 1. Nagy Olivér. 
Eötvös 1. József báró (1813—1871), politi

kus, költő, az első m. miniszt.-ban és 1867— 
71. közokt. miniszter. Jogott végzett, bejárta 
Nyugat-Európát s 1840-től állandóan Pesten 
és az irodalomnak élt. 1867-ben a kiegyezés 
létrehozása körül nagy érdemei vannak. Kul
tuszminiszterségéhez számos liberális reform 
megteremtése fűződik. A fiancia romantika ha
tását tükrözi a Karthauzi, az első magyar 
filozófiai regény. További regényei egyre szo
ciálisabb tárgyúak. (A falu jegyzője, Magyar
ország 1514-ben.) E.-t legtisztábban főműve: 
A XIX. sz. uralkodó eszméinek befolyása az 
álladalomra c. történet- és állambölcseleti 
munka jellemzi, összes munkái 20 köt. — 2. 
Károly (1842—1916), ügyvéd és iró, Deák-
párti politikus, majd a Kossuth Ferenc-féle 
függetlenségi párt vezérszelleme, képviselő, a 
századvégi Magyarország egyik legjellegzete
sebb alakja. A híres tiszaeszlári pörben mint 
védő szerepelt; élete két utolsó évtizedében 
bő szépirodalmi munkásságot fejt ki. (Utazás 
a Balaton körül stb.) — 3. Lóránd báró, E. 
József Jia, (1848—1919), magy. fizikus, 1871-től 
az elméleti, '. majd a kísérleti fizika tanára a 
bp.-i egyetemen. 1894—95-ben közoktatásügyi 
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EÖTVÖS-KOLLÉGIUM EPILEPSZIA 

miniszter volt. A fizika különböző területein 
végzett igen fontos kutatásokat, melyek kül
földön is nagy feltűnést keltettek s elmés 
szerkezetű kísérleti és mérő-müszereket kon
struált. Első kutatásait a folyadékok felületi 
feszültsége körül végezte. Későbbi csaknem 
egész munkásságát a földmágnesség és fő
leg a nehézkedés kutatása töltötte ki. A ne
hézségerő változásainak mérésére megszer
kesztette világhírű torziós mérlegét, mely a 
változásokat rendkívüli érzékenységgel és pon
tossággal meri. — 4. Zoltán, * 1891, mű
korcsolyázó bajnok, mintegy 60 versanydij 
nyertese. 

Eötvös-kollégium, a párizsi École normale 
supérieure mintájára készült tanár-képző in
ternátus. Alapitója b. Eötvös Lóránd (1894). 

Epakták, (gör.) a. m. a napok száma az 
ó-év utolsó ujholdjától újévig. 

Epaminondas (Kr. e. 418—362), thebai-i 
hadvezér és államférfi, Spártát legyőzte Leuk-
tránál (371), de a mantineiai csatát (362) 
elvesztette s ebben maga is elesett. 

Epaulette (franc.) a. m. vállrojt (az egyen
ruhán). 

Epe, a máj által termelt emésztőnedv, 
amely az epehólyagban gyűlik meg s a vé
konybél felső részébe jut. A főszerepe a zsir-
emésztésben van. 

Épée (franc), a latin országokban párbaj
tőr; sportfegyver. 

Eperfa, édes gyümölcsét eszik vagy pálin
kát főznek belőle, leveleivel pedig a selyem-
lepke hernyóit táplálják. Kínából származott 
hozzánk a selyemlepkével együtt. 

Eperjes, város, a Tárca folyó mellett, 
16.000 1. G. kat. püspökség, teológiai aka
démia, számos középiskola és hivatal. Trianon 
óta Csehszlovákiáé Presov néven. 

Eperjes: a szt. Miklós templom 

Eperjesi béke. II. Ferdinánd és I. Rákóczi 
Gyöigy között 1633. kötött békeszerződés, 
amely a bécsi, nikolsburg', és kassai békéket 
megerősítette. 

Eperjesi Vésztörvényszék, Caraffa Antal csá
szári tábornok által Eperjesen 1687-ben fel
állított politikai bíróság. Tábori Erzsók és 

Szentiványi László vádjai alapján elfogott 
előkelő magyar protestáns férfiakat itélt ha
lálra és végeztetett ki. 

Eperjeske kisk., Szabolcs vm., tiszai j . , 
1163 1., ut. és up. Mándok. 

Epernay, francia város a Champagnebari, 
a Marne folyó mellett, 21.900 1. A pezsgő
gyártás főhelye. 

Ephesos, a Kr. e. 5. sz.-tól fogva a késő 
római császárkorig Kis-Ázsia leguatalmasabb 
városa. Samos szigetétől ÉK-re. Romjai a 
mai Ajasoluk község közelében. Az ókor hét 
csodája közé számilották hires Artemis-temp
lomát. 

Ephialtes, áruló spártai, aki Thermopylai-
nál (Kr. e. 480) a szorost védő Leonidas 
spártai király seregének háta mögé vezette 
a perzsa hadat. 

Epi . . . görög szavaknál a. m. felül, felső, 
rajta, tul. 

Epidauros, ókori görög város Argosban, kö
zelében Asklepios csodatevő gyógyiorrása. 

Epidémia (gör.) a. m. járvány, egyidőben 
tömegesen fellépő betegség. Legtóbbnyire fer
tőző betegségek lépnek tel járványosán, de 
más betegségek is, ha bizonyos körülmények 
(időjárás) fellépésüket elősegítik, sőt vannak 
lelki epidémiák is. 

Epidermisz, (gör.) a. m. a bőr legkülső, 
többnyire elszarusodott rétege. 

Epifiták, (gör.) a. m. más növényeken 
megtelepedő, de nem élősködő növénysk. 

hpifizis, (gör.) a. m. hosszú csontok izü
leti vége. 

Epiglottisz (gör.) a. m. gégefedő, mely a 
gége bejáratát elzárja. 

Epigonok, a Thebait ostromló hét vezér
nek tiai, akik másodszor is hadjáratra in
dultak Thebai ellen s a várost el is fog
lalták. Mai értelmében E. a nagy írók, köl
tők, művészek, politikusok kisebb tehetségű 
utódai s követői. 

Epigráfia (gör.) a. m. fölirás. 
Epigrafika (gör.) a. m. fölirástan (a régi

ségtan ága). 
Epigramma (gör. : fölirat, síremlékeken, fo

gadalmi tárgyon), csattanós, rövid költemény. 
( Többnyire distichon.) 

Epika (gör.), elbeszélő költészet (milosz, 
monda, eposz, regény, novella stb.). 

Epiktetos, * Kr. u. 50 körül, Rómában 
élő stoikus görög bölcselő; jelszava: tanulj 
meg tűrni és lemondani. 

bpikuros, görög bölcselő (Kr. e. 341—270), 
Filozófiájának alapgondolata: legfőbb jó az 
élvezet, ennek pedig legfelső foka a vágy 
és félelem nem-ismerése. Utódai, az epi-
kureisták E. »élvezet«-ét az érzéki éleveze-
tekre magyarázták. 

Epilepszia (gör.) a. m. eskór, nehézkór, 
nyavalyatörés; kifejlődött a'akjában időszakon
ként jelentkező öntudatvesztéssel járó görcs
rohamokban nyilvánuló betegség. A betegek a 
rohamokat gyakran előre megérzik, a ro
ham alatt történtekre nem emlékeznek. Az 
E. kapcsán elmezavar keletkezhetik. Az Ε 
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oka a veleszületett konstitucióban rejlik. Leg
hatásosabb orvossága a bróm és luminal. 

Epilógus (gör.) a. m. utószó, utójáték. 
Epínal, franc, város a Mosel mellett, 

28.000 1. 
Epirusz, görög tartomány. Lakosa» görö

gök és albánok. Fővárosa Janina. 
Epfecopus (gör. episzkoposz a. m. felvi

gyázó), a püspök latin neve. E. -Episcopo-
nmi (püspökök püspöke) : a római pápa. 

Episztola (lat.) a. m. levél. 
Epitaphium (gör.) a. m. síremlék, sírfel

irat. 
Építészet, bármilyen épület cé'szerü meg

építése. Építőművészet: szerkezetileg, alaki
lag, tartalmilag, technikailag és gyakorlati
lag összhangzó megépítése valamely épület
nek. Célja eleinte védelem az elemekkel 
szemben, majd a különböző építőanyag ter
mészetének lehető legelőnyösebb kiaknázása a 
legkülönbözőbb szerkezet-alakok művészi ha 
tására. 

Epiteton (gör.) a. m. jelző; E. ornans: 
díszítő jelző. 

Epiíhalamíon (gör.) a. m. nászdal. 
Epithelium (g'ir.), a nyálkahártyák finom 

fedő sejtrétege. 
Epitome (gör.) a. m. kivonat, összefoglalás. 
Epizód (gör.), irodalmi alkotásban: a fő-

cselekmény menetébe szőtt mellék-esemény. 
Epocha (gör.) a. m. korszak. 
Epopoeia (gör.), a nagy eposz görög nevj. 
Eposz (gör.) a. m. hősköltemény, nagyobb 

koncepciójú epikus költ., mely valami fontos 
eseményt beszél el. (1. Naiv eposz, mely a 
nép száján élő mondákból, dalokból alakult; 
2. müeposz.) 

Epöi kisk., Esztergom vm., esztergomi j . , 
719 1., ut. és up. Bajna. 

Eppur si muove, (ol.: és mégis mozog, t. 
i. a Föld), Galilei szájába adott mondás, 
amelyet akkor mondott válna, midőn a Föld 
forgásáról szóló tanítása miatt az inkvizíció 
elé idézték. 

Epsom, város London közelében 20.000 1. 
Angüa leghíresebb lóversenytere. 

Epstein, Jacob, * 1880, amerikai lengyel
zsidó származású, modern törekvésű angol 
szobrász. 

Equipage (franc.) a. m. fogat. 
Ér, vér- É., nyirok- E·, véredény, a vér 

és nyirok tovavezetésére szolgáló csövek a 
testben. Alsórendű állatoknál hiányzanak, a 
vér a szövet hézagaiban kering. Magasabb-
rendű állatoknál a sziv a vért a verőerekbe 
(artériák) szivattyúzza, ezek hajszálerekké osz
lanak széjjel, majd újra egyesülve, a vér a 
viíszerekben (vénák) gyűlik össze s fut vissza 
a szívbe. Ez a vérkeringés. A nyirokerek az 
emésztőszervek által termelt tápnedvet szál
lítják. 

Ér, a legkisebb, de kialakult medrü víz
folyás. 

Era (lat: aera) a. m. korszak, időszak. 
Erasmt», Desideri.;s Rotterdamus (1467—1536), 

humanista. Ágoston-rendi szerzetes. Humanista 

és pedag. Írásain kivül klasszikus latinra for
dította az Újszövetséget. 

Erato, a lírai, kül. szerelmi költészet gö
rög múzsája. 

Eratosthenes (Kr. e. 275—194), görög ter
mészettudós. Ö végezte az első fokmérést 
Syene és Alexandria között, amelyből a Föld 
kerületét is kiszámította s azt 250,000 sta
dionnak találta, ami nem túlságosan messzi 
jár a valóságtól. 

Érc, minden olyan ásvány, mely valami
lyen fémet tartalmaz. Az E.-eket aszerint je
lölik meg, hogy milyen fém olvasztható ki 
belőlük, így: vasérc, rézérc, ólmérc stb. 

Érchegység, 1. a Német középhegység ré
sze, Cseh- és Szászország határán 125 km. 
hosszúságban húzódik. Legnagyobb csúcsa a 
Keilberg, 1244 m. Ércbányái (főleg ezüst) 
kimerültek, de lakossága a közeli széntele-
pekre támaszkodva, hatalmas ipart teremtett 
ugy a szász, mint a dseh oldalon. Joa-
chimstal (Csehország) uránérc- (rádium-) bá
nyászat. 2. Magyar Ê. a Közép-Kárpátokban, 
a Garam hajtásában. Arany és ezüst. Szitnya 
csúcs Selmec fölött 1010 m. Trianon óta 
Csehszlovákiáé. 3. G8mör-Szepesi É. a Kö
zép-Kárpátok K-i részén, a Hernád és Sajó 
közt. Vasérctelepek, hámorok, élénk vasipar. 
Rézbányászat. Fémipar. Trianon óta Csehszlo
vákiáé. 4. Erdélyi É . a Bihar hegység DK-i 
nyúlványa, a Maros és Aranyos völgyei 
közt. Aranyércek. Trianon óta Romániáé. 

Érckészlet, a jegybankok trezorjaiban őrzött 
arany- és «züstmennyiség, amely a kibocsátott 
bankjegyek reális fedezetét adja meg. 

Erckmann-Chatrian, ezen a néven irták el-
szászi hazafias és falusi regényeiket és drá
máikat Emile Erckmann (1822—1899) és Ale
xandre Chatrian (1826—1890) francia írók. 
(L'ami Fritz, Les Rantzau, Histoire d'un 
conscrit de 1813, stb.). 

Ercsi iiagyk., Fejér vm., adonyi j . , 8<6φ 
1., hajóáll., vasút, távíró, telecon, posta. 

Érd nag/k., Fejér vm., adonyi j . , 4009 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Erdei 1. Sándor, * 1899, iró és újságíró, 
színmüveket is irt. — 2. Viktor, * 1879, festő, 
szobrász és grafikus. 

Érdekeltség. 1. A jogi életben: bírói É., ok, 
amelyért a bíró egy ügyben nem járhat el. 
2. Tanú és szakértő É.-ét is törvény szabá
lyozza. 3. A közgazdasági életben É.-ről: 
egyes kereseti, foglalkozási ágak, iparok É.-
éről szoktak beszélni. 

Érdekképviselet, az egyes foglalkozásig ágak-
azon szervezetei, melyek az általuk képviselt 
rétegek érdekeit po'itikai, gazdasági és tár
sadalmi téren érvényesíteni, törekednek: A ve
zető magyar É.-ek sorából legismertebbek: a 
mezőgazdaság É.-e az OMGE (Országos Ma
gyar Gazdasági Egyesület), a gyáripar É.-e, 
a Gyosz (Gyáriparosok Országos Szövetsége) 
és a kereskedők É.-e, az Omke (Országos 
Magyar Kereskedelmi Egyesülés). 

Erdély, a K-i és D-i Kárpátok meg a 
Bihar hegység magaslataitól körülvett me· 
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dence. Határvonala β hegységek gerince. Te
rülete kb. 50.000 km3, 3 millió 1. E. D-i 
határhegysége a 2500 m., a K-i 2coo m., 
a Ny-i 1800 m. fölé emelkedik. Legmaga^ 
sabb csúcsa a Negoj, 2536 m., a Fogarasi 
havasokban. Folyói részben az Alföld (Maros, 
Szamos), részben Havasföld (Olt, Zsil) felé 
folynak. Nem hajózhatók; vizi erejük jelen
tékeny. A párkányhegységek csapadékosak és 
erdősek : a belső mélyedés olyan száraz, 
mint az Alföld és leginkább szántóföldek 
borítják. A gazdálkodás kezdetleges. Ásvá
nyos kincsekben E. gizdag: szén, vas, 
arany, só, földgáz. A lakosság többsége ro
mán, de a magyar és szász elem műveltségi 
fölénye sokban megnyilvánul. Trianon óta 
Romániáé. Történetét 1. Magyarország tör
ténete. 

Erdélyi 1. Aladár, * 1880, birtokos, ügy
véd, hitbizományi joggal fogl., pécsi egyet, 
m. tan., országgy. képv. — 2. János (1814 
.—1868), költő és iró, 1848—1851-ben a sá
rospataki főiskolán a filozófia tanára. Nép
költési gyűjteménye nagybecsű irodalmi anya
got tartalmaz. Tanulmányai Pályák és pál
mák c. jelentek meg. Irodalmi, esztétikai s 
dramaturgiai tanulmányokat irt. — 3. József, 
* 1896, lírikus; kötetei: Világ végén, Az 
utolsó királysas. — 4. Lajos, * 1871, bp.-i 
egyet, a magyar nyelvjárástan és mondattan 
m. tan. — 5. László, * 18Ó8, bencés szer
zetes, történetíró, szegedi egyet, a magyar 
művelődéstört, ny. r. tan. — 6. Mőr, * 1877, 
az Alt. Fogyasztási Szövetk. igazgatója. A 
kommün alatt élelmezési népbiztos. Bécsben 
élt, 1928 óta újból itthon. — 7. Pál,* 1864, 
irodalomtörténetiró, a kolozsvári egyetemi 
könyvtár volt igazgatója. A török-magyar kor 
irodalomtörténetirója. — 8. Pál, * 1886, a 
debreceni egyet, a belgyógyászati diagnosz
tika m. tanára; az anyag-.sere patológiájával 
fogl. — 9. Zoltán, * 1872, verseket, no
vellákat és színpadi müveket irt. 

Erdélyi Helikon, irók és költők egyesülete, 
alakult 1926. 

Erdélyi Irodalmi Társaság, nemzeti irá-
nvu szépirodalmi értékek védelmére és pártfogá
sára alakult 1888. 

Erdélyi Szépmlres Céh, erdélyi magyar 
irók könyveinek kiadására alakult 1924. 

ErdS, fákkal benőtt nagyobb földterület. 
A mérsékelt égöv egy-egy E.-jének fái több
nyire egyneműek (tölgy-, bükk-, fenyőerdő, 
stb.), a forró égövi u. n. őserdőket sok
féle fa alkotja. Valamikor az egész mérsé
kelt égöv szinte egyetlen erdőterület vo't, de 
hogy a földmíveles céljaira mind nagyobb 
területeket nyerjenek, a civilizált vidékeken az 
E.-k túlnyomó részét kiirtották s ezek csak 
a földmivelésre alkalmatlan hegyes területeken 
maradtak meg. Nemcsak gazdasági fontossá
guk miatt, hanem azért is, mert az E.-k 
igen jelentős befolyással vannak az illető vi
dék éghajlatára, főleg a csapadék mennyisé
gére, a kulturállamok ma már védelemben 
részesitik az Et-ket, 

Erdőbénye nagyk., Zemplén vm., tokaji j . , 
2352 1., vasút, telefon, távíró, posta. 

Erdőcsokonya kisk., Somogy vm., barcsi 
j . , 2613 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Erdödy Sándor gróf, * 1865, nagybirtokos, 
felsőházi tag. 

Erdőgazdaság, az erdei termékek nyerésére 
irányuló gazdasági tevékenység; a földmivc-
lés egyik különleges ágazata. A hosszú ter
melési időszak az E.-ot nehézkessé teszi, a 
szükséglethez nehezen alka'mazkodik a terme
lés. A széntelepek használatbavétele óta az 
E. főcélja ipari fa nyerése. 

Erdőhát kisk., Zala vm., letenyei j . , 184 
I., ut. Páka, up. Szentadorján. 

Erdőhegyi Lajos, * 1887, földbirtokos, netn-
zetgy. képv. egységesp. progr. a nyírbátori 
kerületben. 

Erdőhorváti kisk., Zemplén vm.. sárospa
taki j . , 1255 1., ut. Tolcsva, posta. 

ErdőkSvesd, kisk., Heves vm., ( pétervásári 
) . , 980 1., ut. és up. Pétervására. 

Erdőkürt kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 914 
1., ut. Kalló, vasút, posta. 

Erdős 1. József, * 1856, debreceni ref. 
teológiai tanár, iró, lefordította a Heidel-
bergi Kátét s újszövetségi tanulmányokat irt. 
— 2. Károly, * 1887, ref. teológiai tanár 
Debrecenben, egyháztörténeti iró. — 3. René, 
* 1879, írónő. Erős szenvedélyű lírai versei
vel tűnt fel. Szines és erőteljes regényeket 
irt. (Az uj sarj, Az élet királynője, San-
terra bíboros, A nagy sikoly, Báró Herz-
feld Clarisse.) — 4. Lajos, * 1879, tanár, 
filozófiai és természettud. dolgozatai jelentek 
meg. — 5. Lajos, * 1897, festő, tájképek. 

Erdősi "1. Dezső, * 1875, hírlapíró, a 
Friss Újság felelős szerkesztője. Novellái: Em
beri irások. — 2. Károly, * 1873, prelátus, 
a Szt. István társ. vezérigazgatója. Irt több 
drámát, fogl. szociális kérdésekkel, nagysi
kerű uj müve: Napsütéses Indiában. 

Erdősi Baiersdorf Erna, (Jánosi Engel Ró-
bertné) * 1889, szobrásznő és festőmüvésznő, 
főleg portrékkal és figurális kompozíciókkal 
vett részt a tárlatokon. 

Erdősi Sylvester János, * 1504. körűig (ha
lála ideje ismeretlen), híres prédikátor és az 
Újszövetség teljes szövegének magyarra for
dítója. Debrecenben és Lőcsén lelkészkedett. 
Nyelvtana is hires munka. A magyar nép
költés első mé'tatója. 

Erdősítés, azelőtt famentes területeknek fá
val való beültetése vagy kitermelt erdők fel
újítása (utóbbit törvény szabályozza). Célja 
többféle, nálunk p'. az Alföldön azért vé
geztek E.-t (akácfákkal), hogy a futóhomo
kot megkössék. 

Erdőssy Béla, * 1871, festő és grafikus, táj
képek, hnoleummetszetek, rézkarcok. 

Erdő tárcsa kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 862 
I., ut. Kalló, posta. 

Erdőtelek nagyk., Heves vm.. hevesi j . , 4543 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Erdőterület, általában a Föld nedves öveiben 
van a legtöbb. A szeles hegytetők kevéssé 

m 4-4 



EKDÖTÖRVÉNY ERITREA 

alkalmasak E.-nek. A legnagyobb őserdők az 
Egvenlitő mentén vannak és Ε-Európában, Közép-
Szibériában. Ny-Európában az erdők nagy ré
szét már kiirtották. Magyarország E.-e 270/0 volt, 
de Trianon óta összes fenyveseink elvesztek, az 
E. pedig n°/o· 

Erdőtörvény, az erdőállománynak közérdekből 
való megóvásáról, használatáról intézkedő jog
szabályok összessége. 

grdy János (1796—1871), archeológus, róla 
nevezték el az Ê.-kódex c. nyelvemléket. 

Erebos, a görög mitológiában a sötétség; az 
éjszakával együtt a Chaos ( = í a végtelen világ
űr) gyermeke. Az E. az alvilág legbelső, leg
sötétebb része, amelyben Hades (Pluto), az 
alvilág istene lakik. 

Erebus, 3890 m. magas vulkán a D-i sark
vidéken. 

Erechtheion, az athéni Akropolison épült ión 
stílusú templom, amelyben a Pallas Athénétől 
teremtett olajfát, Kekrops sírját 9 a Poseidon 
szigonytítése nyomán fakadt forrást őrizték. 
Építette Philokles Kr. e. 421—407. A közép
korban kei·, templom volt, a 16. sz. óta a 
parancsnokló basa háreme. Ezért maradt fenn 
aránylag ió állapotban. 

Az Erechtheion rekonstruált képe 

Eredendő bün, az egyház tanítása szsrint 
Ádám bűne. mely minden emberre átháramlik. 

Erekció (lat.) a. m. megduzzadás, megmere
vedés. 

Ereklye, egyházi felfogás szerint a szentek 
testeinek maradványai, vagy tárgy, amit a 
szent hordott vagy ami maradványával érintke
zésbe jutott. 

Ereky 1. István, * 1876, a szegedi egyet, 
közigazg. jog és pénzügyi jog ny. r. tanára. 
Főműve: A magyar helyhatósági önkormányzat. 
— 2. Károly, * 1878, a Friedrich kormányban 
19Í9. közélelmezési miniszter, a Bp. Takarék-
és Vásárpénztár Rt. igazg. elnöke. 

Érelmeszesedés, 1. Arterioszklerozis. 
Érem, érme, értékmérő, alakilag kétoldalú, 

lehetőleg kerek lemez; anyaga szerint arany, 

ezüst, réz, bronz, nikkel, esetleg ólom, nagy
ritkán platina, sőt vas is. Technikája szerint 
lehet vert, öntött, vésett és bélelt. Egyik 
oldala, amelyre a tartalmi súlypont esik, elő
lap vagy avers, a másik oldala a hátlap, a 
revers. Mint a kereskedelem eszközének, pénz 
a neve. Különböző alkalmakra készült É. em
lékérem. Az É.-mel foglalkozó tudomány neve: 
numizmatika. 

Eremita (lat.) a. m. remete. 
Eremitage (franc), remetelak, mint kerti disz 

gyakori. A pétervári cári művészeti gyűjtemény 
neve is E. 

Éremunió, két vagy több állam szövetsége, 
amely azt célozza, hogy az áüamok területén 
ugyanazon fémpénzek kerüljenek forgalomba, 
vagy pedig, hogy a különböző fémpénzek az 
unióhoz tartozó államokban előre meghatáro
zott kulcs szerint fizetési eszközül szolgáljanak. 
Ilyen volt pl. háború előtt a latin É . 

Ère Nouvelle, L', a francia rad. szoc. patt, 
Cailíaux és Herriot napilapja, az emberi jogok 
ligájának orgánuma. 

Eresz, a háztetőnek a falon tul nyúló része. 
Eretnek, az egyház nyelvén az, aki egy vagy 

több kat. dogmát tagad. Az ilyen önmagát 
zárja ki az egyházból. Az egyház nem temeti 
el, nem járulhat a szentségekhez. Nagy Kon
stantin óta az E.-eket az állam is büntette s 
«ζ a szokás csak a protestantizmus térhódítá
sával szűnt meg. 

Erfurt, város Poroszország Szász tartományá
ban, 129.000 1. Kertészet, terménykereskedés, 
gyáripar. 

Erfurti programm, 1. Szocializmus. 
Ergo (lat.) a. m. tehát, ennélfogva. 
Ergotin, az anyarozs hatékony alkotórésze, 

véredény- és izömösszehuzódást okoz. kül. a 
méhben. 

Éri Márton, * 1865, országgy. képv. 
Ericsson, John (1803—1889), svéd feltaláló. 

Angliában és az Egyes. All.-ban működött. Fon
tos találmányai: a forróléggép, a gőzfecskendő, 
a javított hajócsavar és az amerikai polgár
háborúban feltalált (1861) páncélos hajó, a 
monitor. 

Erie-tó, egyike az öt nagy tónak az Unió 
és Kanada határán, 172 m. a tenger fölött. 
Területe 25,000 km2, legnagyobb mélysége too 
ra. A Niagara vízesésen át közlekedik az On
tario-tóval. 

Erika, cserjenemü növény, tüalaku levelekkel, 
élénkszinü virágokkal. Közép-Európában él a 
mocsári E., díszcserje. 

Erinnysek, fúriák, a lelkiismeretfurdalásnak s 
a bünhödésnek megszemélyesítői a görög-római 
mitológiában. 

Eris (Discordia), az Ëj kígyóhajú leánya, 
a civakodás istennőié, aki Peleus és Thetis 
lakodalmán aranyalmát _ dobott a lakomázó isten
nők közé, ezzel a felírással : A legszebbiknek. 
Ezen Hera, Pallas Athene s Aphrodite össze
vesztek (Eris almája). Ezzel Ε. lett okozója' 
a trójai háborúnak. 

Eritrea, o'asz gyarmat Afrikában, a Vörös 
tenger Ny-i partján. Î20.000 km3, 400.000 1. 



ERJEDÉS 

Éghajlata forró és száraz, felszíne hegyes. 
Terményei banán, dohány, gyapot, gyöngy, bőr. 
Fővárosa Asmara. 

Erjedés, az a folyamat, amelyben szerves 
anyagok erjesztök hatására egyszerűbb anya
gokká bomlanak. A*z E.-t sajátságos erjesztő-
gombafajok indítják meg. E. hozza létre az 
összes alkoholokat, az ecetet és általában minden 
savanyodást és E. szerepel a kenyérsütésnél is, 
mert az élesztő behatására meginduló E. mellék
terméke, a szénsav, a tésztát felfújja, lyuka
csossá teszi. 

Erk nagyk., Heves vin., hevesi j . , 1705 1., 
ut. Visznek, posta. 

Erkel 1. Feren; (1810—1893), magyar zene
szerző és zongoraművész. 1837. a Nemzeti 
Színház karmestere lett és európai nívóra emelte 
annak operatársulatát. Első operáját, a Báthori 
Máriát, 1840. mutatták be. Ezzel s az 1844. 
szinrekerüít Hunyadi Lászlóval megkezdte si
kereinek sorát. Köv. évben irta a Himnusz ze
néjét. Legismertebb operája a Bánk bán, ame
lyet 1861-ben mutattak be. E. zenéje az olasz 
operastilus folytatása, magyar népies elemekkel 
összeolvasztva. Ö vo'.t a filharmóniai hangver
senyek meghonosítója és két évtizeden át leg
főbb szervezője. — 2. Sándor (1846—1900), 
E. Ferenc fia, egyik legnagyobb magyar kar
mester, zeneszerző; 1874-től kartanitó, majd kar
nagy az Operaházban. Operái "közül legjobb 
a Csobánc, zenekari müvei között a Magyair 
nyitány. 

Erkölcstan, 1. Etika. 
Erlangen, bajor város, 30,000 1., egyetem. 
Érmeilék, csekély kiterjedésű vidék az Alföld 

K-i szélén, Bihar és Szilágy határán. Bora 
híres. 

Erney Károly, * 1874, felsőházi tag. 
Ernst 1. Lajos, * 1872, muzeumtulajdonos. A 

magyar szellem művészeti, irodalmi, történeti, 
poétikai vonatkozású emlékeiből álló gyűjte
ménye 1912 óta E.-muzeum néven nyilvános. 
Mint mecénás, kiállitásrendező, kutató, búvár, 
kiadó és aukciórendező is működik. — 2. Otto 
* 1862, német író, valódi nevén O. E. Schmidt, 
Regényei: Asmus Sempers Jugendland, Semper 
der Jüngling. Flaschmann als Erzieher c. szín
müve és Jugend von Heute c. vígjátéka nagy 
sikert arattak. — 3. Pair!, * 1866, német iró. a 
neoklasszicizmus úttörője. Irt regényeket és 
elbeszéléseket (Der schmale Weg zum Glück, 
Die seeüge Insel), drámákat (Demetrios, Brun
hild, Ariadne auf Naxos), esztétikai müveket 
(Der Weg zur Form. Ein Credo). 

Ernszt Sándor, * 1870, országgy. képv., 
apostoli főjegyző, pápai prelátus, a bp.-i pap
növelde kormányzója, nagyváradi kanonok. 

Eros (Amor, Cupido), Zeus és Aphrodite 
szárnyas fia, aki nyilaival istent, embert szere
lemre sebez. Szimbolikus értelemben először 
Platónnál. E. a szép és magasztos, az érzék
feletti gyönyörűség utáni olthatat'an vágyódás 
(»plátói szerelem«). 

Erotika (gör.), a nemiségnek minden lelki 
megnyilvánulása. Használatos ezenkívül az E. 
olyan érzéki érzések megjelölésre, melyek nem 

ÉRTEK 

közvetlenül a nemzésben elégülnek ki, hanem 
annak bevezetői. 

Erózió (lat.), a folyóvíz kivájó, koptató 
hatása. 

Erő, a fizikában a mozgásállapot megváltoz
tatásának oka. Ha nyugvó testre hat az erő, 
akkor ezt mozgásba hozza, ha mozgásban lé
vőre hat, megváltoztatja ennek sebességét vagy 
irányát. Ezt fejezi ki a Newton-féle tehetetlen
ségi törvény: minden test megmarad nyugalmi 
helyzetében vagy egyenes irányú egyenletes 
/nozgásában, ha valami erő ebből ki nem moz
dítja. Az É. fizikai egysége a din, gyakor'ati 
egysége a kílogramm-suly. 

Erödi-Harrach 1. Béla id., * 1846, ny. tan
ker, főigazgató, földrajzi és néprajzi iró, mű
fordító. Több utazási müvet irt. — 2. Béla ifj.. 
* 1882, országgy. képv., a bp.-i egyet, köz-
gazd. faku'tásán a közgazdaságtan és szociál
politika ny. r. ta ára, főként szot'áíis politi
kával fogl. — 3. Tihamér, * 1885, ügyvéd, 
országgy. képv., jogi szakíró. Főként a patro-
názs kérdésével fogl. A tiszaföldvári ker. 
képv. egységespárti progr. 

Eröss Gyu'a (1855—1925), bp. egyet. rk. 
tanár, gyermekorvos, gyermekvédelemmel sokat 
fogl. 

Erőszak, ellenállást leküzdő erőkifejtés, más 
akaratának cselekvésre késztetése testi erővel. 
A magánjogban az E. érvényességi akadály, 
a büntetőjogban beszámítást kizáró ok. 

Érpatak kisk., Szabolcs vm., nagykállói j . , 
er 12 1. ut. és up. Ujfehértó. 

Errare humánum est, (lat.) a. m. tévedni 
emberi dolog. 

Errata, (lat.) a. m. tévedések sajtóhibák 
jegyzéke. 

Error (lat.) a. m. tévedés. E. in persona a. 
m. tévedés a személyben. 

Érsek (archiepiscopus), eredetileg a patriarchák 
és exarchák címe volt; a 6. századtól kezdve 
a metropolitáké, ma olyan püspököké is, akik 
nem meiropo'iták. Magyarországon 3 érsekség 
van: az esztergomi, kalocsai és az egri. 

Érsekcsanád nagyk., Pest vm., kalocsai j . , 
2101 1., hajóáll., posta, távíró, telefon. 

Érsekújvár város, Nyitra vm., a Nyitra folyó 
mellett, 16.000 1. Lóvásárok, bőrgyár, vasut
vonalak. Trianon óta Csehszlovákiáé Nővé 
Zámky néven. 

Érsekvadkert nagyk., Nógrád vm., balassa
gyarmati j . , 3216 1., telefon, távíró, posta. 

Erszényesek, igen alsórendű emlősállatok. A 
nőstények az igen fejletlen állapotban megszült 
utódokat még hosszabb idei^ a hasukon lévő 
erszényben (zacskóban) hordják, ahol az emlőik 
is vannak. Csak Ausztráliában és a szomszédos 
szigeteken, meg Amerika meleg vidékein élnek. 
Képviselőik: a kenguru, az erszényes hangyász. 

Érték, filozóíiailag mindaz, ami az emben 
életet jobbá, nemesebbé teszi 9 jobban elmélyíti. 
Az É.-eket feloszthatjuk anyagiakra és szelle
miekre. Ez utóbbiak: a vallási, az erkölcsi, a 
művészi és az intellektuális érték. Közgazdasá
gilag az É . az a jelentőség, amelyet a javák
nak szükségletkielégités szempontjából tulajdo-
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ÊRTÊKPAt'lR ESPLANADE 

nitunk. Megkülönböztetünk szubjektív és ob 
jektiv, használati és csere É.-et. 

Értékpapír, az áliamjegy, bankjegy, váltó, kö
telezvény, állampapír, kötvény, részvény, vagyis 
mindaz a papir, amely pénzértéket képvisei. 

Értéktőzsde. 1. Aru- és értéktőzsde. 
Értény nagyk., Tolna vm., tamási j . , 1613 1., 

ut. Koppányszántó, posta. 
ErtI János, * 1880, orvos, bp. egyet. m. 

tanár, plasztikai sebészettel foglalkozik. 
Eruálni (lat.) a. m. kideríteni. 
Erupció (lat.) a. m. kitörés (kül. tűzhányó). 
Eruptiv kőzetek, vulkáni kitörések izzón-

íolyós anyagából megmeredt, többnyire kris
tályos kőzetek: gránit, bazalt, trachit stb. 

Érvágás, egy visszér megnyitása vérvétel cél
jából, v'értoiuiások esetében akalmazzák, rend
szerint a könyökhajlatban, egyszerre 100—150 
cm3 vért bocsátanak ki. Az ÓKor óta ismeretes. 

Erzberger, Matthias (1875—1921), centrum
párti képv., a német összeomlás után ő vezette 
a fegyverszüneti tárgyalásokat. Pénzügyminisz
ter lett, nacionalista volt tisztek agyonlőtték. 

Érzékszerv, a testnek minden olyan műszere, 
mely a külvi'ágl hatásoknak (ingereknek) fölvé
telére szolgál. V alamennyi a test felületén van el
helyezve. Az általuk fölvett ingereket speciális 
idegek vezetik az agyba, ahol öntudatra jutnak 
és leidolgozódnak. Általában öt É.-et különböz
tetünk meg: ízlelő-, látó-, szagló-, halló- és 
tapintóérzéü. Egyes állatoknak különleges É.-eik 
vannak még a víznyomás, légköri elektromosság 
stb. érzékelésére. 

Erzerutn, Török-Örményország fővárosa, 50.000 
I. 1915—17. nagy harcok oroszok és törökök 
közt. 

Érzés, vagy érzelem, igy nevezzük a kedv és 
kedvetlenség állapotát. Megkülönböztetünk ér
zéki É.-eket és szellemi É.-eket. Ez utóbbiak
hoz tartozik a vallási, esztétikai, etikai és 
intellektuális É. 

Érzet, valamely külvilági inger tudatossá vá
lása. Az É.-en megkülönböztetjük minőségét és 
erősségét. Minőség szerint megkülönböztetünk: 
nyomás-, meleg-, hideg- és fájdalom-, hang-, 
szag-, iz-, és lény-É.-eket. 

Erzsébet, Magyarországi Szt, (1207—1231), 
II. Endre és Gertrud leánya. 1211. Wartburgba 
Vitték s jegyesével Lajossal, Thüringai Hermann 
őrgróf fiával együtt nevelték. Gyerekkorától 
fogva sok jót tett a szegényekkel és betegekkel. 
Aszkéta életet élt, 1235. szentté avatták. 

Erzsébet magyar királyné (1837—1898). Miksa 
József bajor hg. és Ludovika hgnő leánya, 
1854-ben alig 17 éves korában ment férjhez, 
I. Ferenc József osztrák császárhoz. Költői 
lelkülete, jó szive, Magyarország iránti őszinte 
rokonszenve sokat lendített a magyarság sorsán. 
Az 1867-iki kiegyezés létrejöttében is szerepe 
volt. Fiának, Rudolfnak tragikus halála (1889) 
kedélyét elborította. 1898. IX. 10. Genfben 
Luccheni nevű anarkista meggyilkolta. 

Erzsébet angol királynő (1533—1603), VIII. 
Henrik és Boleyn Anna leánya. 1558—1603-ig 
-ártó uralma az angol történet fénykora. (Sha
kespeare, Marlowe, Bacon). Ô alatta vált 

Anglia tengeri hatalommá. E. alatt alakult a 
Brit Keletindiai társaság. Nevére árnyékot vet, 
hogy Stuart Máriát kivégeztette. 

fcrzsébet, orosz cárnő (1709—1762), Nagy 
Péter leánya. 1742—1762-ig tartó uralma alatt 
az osztrákok mellett állott az osztrák örö
kösödési és a hétéves háborúban. Ö alapította 
az első orosz egyetemet 1755. Moszkvában. 

Erzsébet egyetem, a pozsonyi, jelenleg Pé
csett levő egyetem neve. 

Erzsébetfalva, 1. Pesterzsébet. 
Eschatológia (gör.), a végső dolgokról (halál

ról, halál után való életről, a világ végéről) 
szóló tanok összefoglalása. 

Eschstruth, Nataly, * i860, német írónő, 
sok regényt irt. 

Escompte (franc, ol.: sconto), az az összeg, 
amelyet az esedékesség előtt történő beváltás
nál a követelésbői levonnak. Az áruüzleteknél 
a skontó alatt azt a levonást értik, amelyet 
az árból eszközölnek határidő előtt teljesített 
fizetéskor. 

Escoria], hires kastély és ko'ostor Madridtól 
ËNy-ra, 1563—86. épült, a spanyol kir. család 
temetkezési helye. 

Esés, a testeknek a Föld középpontja felé 
irányuló szabad mozgása a Föld vonzása kö
vetkeztében ; törvényeivel a fizika foglalkozik. 

Eskadron, 1. Eszkadron. 
Eskilstuna, svéd város Södermanlandban, 

30,000 1., acélipar. 
Eskór, 1. Epilepszia. 
Eskü, nyilatkozat ünnepies megerősítése Is

tenre hivatkozással. A peres felek E.-jén kivüi 
van tanú- és szakértő-E. E. letételétől van 
függővé téve a közhivatal elfoglalása (birói, 
hivatali E.). 

Esküdt, 1. a régi magyar jogban vármegyei 
önkormányzási hivatalnok; polgártagja a városi 
tanácsnak. 2. Ma is igy hívják a falusi köz
ségi előljárósági tagokat. 3. Az E.-bíróság 
laikus tagjai. L. Esküdtszék. 

Esküdtszék. Az esküdtbíróság társas büntető 
bíróság, a közbiróságtól abban tér el, hogy nem 
szakbirák egyedül, hanem polgárbirákkal, es
küdtekkel egyetemben Ítélkeznek. A per elő
készítését szakbirák végzik, az E. csak a 
főtárgyalásban vesz részt. A szakbiróság kita
nítja feladatairól az E.-et, amely a bűnösség 
kérdésében dönt. A törvény alkalmazása (bün
tetéskiszabás) a szakbíró dolga. Az E.-ek 
működése nálunk a világháború óta szünetel. 

Eső, a légköri csapadék legközönségesebb 
alakja, A vízgőz felszáll olyan magasba, 
ahol a légrétegeü súlya kisebb és ott a pára
telt levegőüől lehűlés io'ytán ki;sapódva csep-
pekké sűrűsödik és E. alakjában hull a földre. 
Ha útközben o°-nál hidegebb légrétegen hatol 
át, akkor jég-E. keletkezik. Legtöbb E. esik 
a Hawaii szigeteken: 1250 cm. évenkint; leg
kevesebb, majdnem semmi a sivatagokon, Buda
pesten 60 cm. évenkint. 

Esőmérő, olyan edény, amely pontosan meg
méri, hogy 1 m2 területre mennyi csapadék 
esett. 

Esplanade (franc), várakban beépítetlen terü-
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ESPRESSIONE ESZPERANTÓ 

|let a város és a citadella között; az erődítések 
lebontása után keletkezett tér, sétány. 

Espressione (ol.) a. m. kifejezés. Con E. 
zenében : kifejezéssel játszani. 

Esprit (franc.) a. m. szellem, elmésség, éle. 
Esquire (ang.), a név után tett cim, megfelel 

a magyar nagyságos-nak. 
Essay (ang. a. m. kísérlet), eleven stiiusu 

tanulmány. 
Essen, város Poroszország rajnai tarto

mányában, a Ruhr-vidék legnagyobb városa a 
világhírű Krupp-gyárral, a német nehézipar 
főhelye, 440.000 1. 

Essentia, 1. Esszencia. 
Essex gróf (1567—1601), Erzsébet angol ki

rálynő kegyence. 1599. a királynő az ir felkelés 
leverésére küldte ki, azonban E. parancs elle
nére az Írekkel kibékült és visszatért Lon
donba. Ezért börtönbe került, kiszabadulva 
nyilt felkelést szított, amiért kivégezték. 

Esslingen, würitembergi gyárváros a Neckar 
mellett, 41.000 1. 

Esszad pasa (1863—1920), albán vezér, 1914— 
1920. az albán kormány feje, 1920. Párizsba 
menekült, ahol egy albán diák meggyilkolta. 

Esszencia (lat.) 1. a. m. lényeg. 2. Kivonat, 
kiil. aromatikus anyagok kivonata, amelyet 
illatszerek, orvosságok stb. készítésére haszn. 

Esszénusok (héb. = jámborok), zsidó szekta 
aszketikus jelleggel. Jézus idejében kb. 4000-én 
voltak. Szerzetes rendhez hasonlítottak. 

Estancia (spany.) a. m. baromfiudvar, Dél
amerikában legelő. 

Estaunié, Edouard, * 1862, francia regény
író, a vidéki élet mesteri rajzolója, Főbb 
müv. : L'Empreinte, Les choses voient. 

Esterházy 1. Antal gr. (1076—1722), kuruc 
tábornok. Tábori könyvét Thaly K. adta ki. 
Hamvait 1906. hozták haza Rodostóból. — 2. 
László id. gr., * 1857, felsőházi tag. — 3. 
Miklós hg. (1765—1833), diplomata, Napoleon 
őt szemelte ki magyar királynak. A Szépmű
vészeti Múzeum alapja az ő képtára volt. — 
4. Móric gr. * 1881,1917 jun. 15 — aug. 20, 
miniszterelnök. — 5. Pál id. gr., * 1861, fel
sőházi tag. 

Esti Kurir, politikai estilap, amelyet 1923. 
alapított Rassay Károly. 

Estland, 1. Észtország. 
Est modus in rebus (lat.) a. m. mindennek 

van mértéke. 
Észak, az a világtáj, amelynek irányába a 

nálunk is látható égi pólus esik. (L. Sark
csillag.) 

Északamerika, 1. Amerika. 
Ëszakamerikai Egyesült Államok, 1. Egyesült 

Államok. 
Észak-Carolína, egyike az Egyes. Ali. 13 ere

deti államának az Alleghany hegység és az 
Atlanti-óceán közt. 136.000 km-, 3 millió 1. 
Terményei pamut, búza, kukorica, dohány. 

Észak-Dakota, az Egyes. AH. egyik állama a 
Felső Missouri mellett. Területe 183.020 km2, 
^/3 millió 1. Gabona, burgonya-, szénatermelés, 
állattenyésztés. 

Északt fény, I. Sarki fény. 

Északi fok (Nordkap), 303 m. magas hegy
fok Magerő norvég sziget ÉK-i nyúlványán, 
amelyet sokáig Európa legË-ibb pontjának tar
tottak. 

Északi sark, az a pont, ahol a Föld for
gási tengelye a Föld felszínét metszi. Ujabb 
csillagászati megfigyelések szerint helye változá
soknak van alávetve, amit víz- és légtöme
geknek egyik félgömbről a másikra való át
helyeződésével és a földrengésekkel hoznak 
kapcsolatba. Az É.-ot a kb. 3030 m. mély 
Jeges-tenger veszi korul, a földkerekség leg
nagyobb beltengere. Állandóan vastag jégpán
cél borítja, az egyes táblákat a tengeráram
lások gyakran messze elviszik jéghegyek alak
jában az Atlanti-óceánba is. Vidékét már 
több helyen átkutatták, de magát az É.-ot 
csak az amerikai Peary érte el 1909 április 
6. Amundsen 1926 máj. 12. kormányozhat* 
léghajón átrepült az É. fölött. Néhány nap 
paf előbb Byrd kapitány repülőgépen ra 
pult át az É. fölött. 

Északi szélesség, 1. Szélességi fok. 
Északi-tenger v. Német-tenger, az Atlanti

óceán beltengere Skandinávia, a Germán síkság 
és Nagybritannia között. Területe 572.000 km2. 
Mélysége sehol sem éri el a 200 m.-t. Sótar
talma (3.4¾¾) és hőmérséklete (7—8°) alig kü
lönbözik a szomszédos óceántól. Arapálya a 
partokon a 7 m.-t is eléri. 

Esze Tamás, eredetileg sókereskedő, 1703, a 
felvidéki elégedetlenek élén behívta Rákóczit. 
A dolhai csatát Károlyival szemben elvesz
tette és hajduezredét Herbeville 1705. szétverte. 
ijoß. elesett. 

Eszék város, Szlavónia legnagyobb városa, 
a Dráva alsó folyásánál, 34.000 1. Terményke
reskedelem és feldolgozás. Trianon óta Ju
goszláviáé Osijek néven. 

Ész-jog, nem tételes jogon (pl. törvény), 
hanem az ész parancsán alapuló jogtételek 
összessége; tudományos elmélkedés eredménye, 
nem érvényes jog, hanem jogeszmény bölcse
leti képe. Elnevezése Kant óta szokásos. Ujab
ban kiszorítja a jog lényegét kutató jog
bölcselet. 

Eszkadron (franci, az olasz squadrone: négy
szög szóból), a lovasság taktikai egysége, há
borúban kb. 150 főből áll (svadron). 

Eszkimó, nép faj, a Jeges-tenger partvidékén. 
Termetük közepes, bőrÜK sárgás, hajuk fe
kete. Vadászatból és halászatból élnek, a 
földbe vagy hóba ásott kunyhóban laknak. 
Összes számuk kb. 30.000-re tehető. 

Eszkompt, 1. Escompte. 
Eszkert (franc.) a. m. katonai kiséret. 
Eszlár L Tiszaeszlár. 
Eszparto-fü (halfa- v. alfafü), E-Afrikában 

és Spanyolországban termő fü, papírgyártás
hoz használják. 

Eszperantó, a nemzetközi nyelvnek 1887. Za-
menhof által E. (a. m. a remélő) írói név alatt 
publikált fajtája. Betűi a nemzetközileg hasz
nált latin betűk, ezenkívül a Zamenhoí által 
feltalált hat különleges ékezetes E.-betü. Az E. 
nagyrészt nemzetközileg ismert szótöveket hasz-
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nál. Nyelvtana egyszerű. Az E.-nak a világ 
majd minden államában vannak hivei, szá
mos szépirod. és tud. folyóirat jelenik meg E. 
nyelven. 

Eszplanád, 1. Esplanade. 
Esztár nagyk., Bihar vm„ derecskéi j . , 1819 

1., vasút, távíró, telefon, posta. 
Észtek, finn-ugor néptörzs, amely rokonaitól 

elíérőleg egy tömegben él, saját hazájában, 
számuk alig egymillió. Magas műveltségük svéd 
és német hatás alatt fejlődött. 

Eszter, a róla elnevezett ótestamentumi könyv 
szerint a zsidóság megmentője, Ahasveros per
zsa király idejében. Ennek az emlékére ülik a 
zsidók a purim-ünnepet. 

Eszteregnye kisk., Zala vm., nagykanizsai j . . 
1161 1., ut. Szepetnek, up. Sormás. 

Esztergály kisk., Zala vm., parsai j . , 725 1., 
ut. és up. Zalaapáti. 

Esztergályos János, * 1873, szocialista or-
szággy. képv., volt vasmunkás, 1927-ig párt
titkár. 

Esztergom r. t. város, E. vm. és Magyar
ország hercegprímásának székhelye a Duna 
jobb partján, 18.000 1. A Duna fölött emel
kedő művészi értékű székesegyháza Magyar
ország legnagyobb temploma. Számos egyházi 
intézet, bencés gimn. és közs. reáliskola. 

Esztergom : a székesegyház 

Esztergomi bazilika, főszékesegyház. amely 
1822—1856 között épült; Paul kühnel tervei 
szerint Pákh János Mihály kezdte s Hild 
József módosítva befejezte renaissance stílusban. 

Esztergom vm., 1077 km2, 90.000 1. Trianon 
óta dunabalparti része Csehszlovákiáé. A meg
maradt Csonka-E. 532 km2, 56.000 1. 

Eszterháza kisk., Sopron vm., kapuvári j . , 
885 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Esztétika, tudomány, mely azt állapítja meg, 
hogy milyen az emberi szellem viselkedése, 
midőn valamely tárgy tetszik vagy nem tetszik 
neki,_mely tárgyak tetszenek vagy nem tetszenek 
s miért tetszenek vagy nem tetszenek ezêk a 
tárgyak. Mivel a megítélés jelzője a szép, 
mondják a szép tudományának is. 

Észt irodalom, legfontosabb terméke a Ka-
levipoeg c. népéposz, melyet Kreutzwald Fri
gyes állított össze a nép ajkáról gyűjtött 
adatokból (1856). Egyes részeit Vikár Béla 

magyarra fordította. Amióta Észtország ön
állóvá lett, a tudományos irodalom és a köl
tészet is erősebb lendületnek indult. 

Észt nyelv, a finn nvelvnek egvik nvelv-
iárása, mely ma, mint önálló irodalmi nyelv 
él. Észt- és Livországban több mint egy
millió egyén beszéli az É.-et. Tartuban (Dor-
pat) észtnyelvii egyetem is van. 

Észtország, (Eesti), független köztársaság a 
Balti-tenger me'lett, a Finn-öböltől D-re. 47.000 
km2, 1,107.000 I. Fe^zine hullámos sikság. Sok 
tava és folyója van. Éghajlata zord, tengerei is 
befagynak. Lakosai a finnel és a magyarral ro
kon észt nyelvet beszélik. Magas műveltségükön 
a német és svéd hatás látszik. Terményei a ro7.s, 
zab, burgonya, len, fa, ló és szarvasmarha, 
hal. Ipara főleg a fát (papiros), lent, bőrt és 
burgonyát (szesszé) dolgozza fel. Vasútja ke
vés. Fő\ árosa Tallin (Reval). É. orosz ura
lom alatt állott, de a világháború után füg
getlennek nyilvánította magát. A bolsevizmus 
ellen sikeresen védekezett és pár év alatt az 
u] állam politikailag és pénzügyileg is meg
szilárdult. 

Esztráda (franc), szónoki emelvény, pódium. 
Etablirozni (franc.) a. m. alapítani (üzletet). 
Étage (franc.) a. m. emelet. 
Étagère (franc.) a. m. állvány. 
Etán (gór.), gáz neve, mely a világitógáz-

ban fordul elő. 
Etappe (franc), a menetelésben levő kato

nai csapatok nyugvóhelye. Nagyobb hadmű
veleteknél az a harcvonal mögötti terület, me
llyen a csapatok ellátását intézik. 

État (franc.) a. m. 1. állam; 2. állapot; 
3. az állami költségvetésben előirányzat. 

Ete nagyk., Komárom vm., gesztesi j . , 1142 
1., vasút, távíró, posta. 

Etelköz (Atelkuzu), 887—895 közt a frnagyarok 
hazája. Podolia DK-i, Kiev vidékének 'DNy-i, 
Moldvának a Szeréttől K-re nyúló részét, 
Besszarábiát és Cherson vidékét foglalhatta 
magáVan. A bessenyőktől szoríttatva jutha
tott ide a magyarság. Honfoglaló őseink in
nen indultak mai hazájukba. 

Éter, 1. borszesznek kénsawal való hevítésé
ből keletkező folyadék (kénéter). Igen hígan 
folyó, színtelen, üditőszagu, alacsony forrpontú, 
nagyon gyúlékony folyadék. A zsíroknak és 
gyantáknak kitűnő oldószere. Belélegzésre el-
kábulást okoz, ezért altatószerül használják. 
2. Az a feltételezett, végtelen finom, súly
talan anyag, mely kitölti a világűrt s áthatja 
ennek összes testeit. A fizika egyelőre nem 
kerülheti el egy ilyen anyag feltételezését, ha 
bizonyos fizikai jelenségeknek (pl. a fénynek) 
légüres térben való terjedését meg akarja ma
gyarázni. Az ujabb fizikai elméletek elvetik az 
É.- hipotézist. 

Éterikus olajok, illatos illóolajok. 
Eternitpa'a, azbesztcement-keverékből álló 

palautánzat, mely a palánál szilárdabb és szí
vósabb. 

Éterzene, elektromos hullámokkal keltett 
hangok zenéje. 
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Etes kísk., Nógrád vin., szécsényi j . , 266 
]., ut. és up. Lapujtő. 

Ethos (gör.) a, m. az ember erkölcsi jelleme. 
Etika (gör.), tudomány az emberi cselek

vésekről s tárgyalja, hogy hogyan és milyen 
célok szerint történjék a cselekvés és hogyan 
kell azt megítélni. Részben az etikai normák ke
letkezésével és fejlődésével foglalkozik, de a 
szorosabb értelemDen vett E. maguknak a nor^ 
máknak a lényegével. Az E. normativ tudo
mány, megítélési jelzője a jó, illetve annak 
tagadása. 

Etikett (franci a. m. jelzőcériula; társadalmi 
illems2abáIyok összessége. 

Etil, igen sok szénvegyületben előforduló 
gyök. — E.-klorid, az etilgyök klórral való 
vegyülete. Színtelen, kellemes szagú folyadék 
narkotizáló ha*ássa'. Mint fagyasztó helyi ér-
zéstelenitőt is a'kahruzzák. 

Etilén, jól világító lánggal égő színtelen 
gáz, a vüágitógáz egyik alkotórésze. 

Etimológia (gör.), a szók eredetének tudo
mánya. Avval foglalkozik, hogy megfejtse a 
szavak keletkezését, eredeti jelentésüket s az 
idegen eredetű szavak átvételének módját. 

Etiológia (gör.) a. m. az okokról szóló tan, 
kül. az orvostudományban: kóroktan. 

Etiópia, 1. Nubia és Abesszínia. 
Etna, Európa legmagasabb működő vulkánja, 

Szicília szigetén, 3309 m. Tetejét az év leg
nagyobb részén át hó borítja. Oldalán 2942 
m. magasságban obszervatórium. 

Etnográfia, 1. Néprajz. 
Etnológia, 1. Néprajz. 
Etolia (Aitolia), ókori görög tartomány, Akar-

nania, Argos, Lokris s a Patras-öböl között. 
Történelmi szerepe a makedón háborúk alatt 
(Kr. e. 4. sz.) az etoliai (makedón-ellenes) 
szövetség létrehozásában csúcsosodik. Kr. e. 
189. a rómaiak meghódították. 

Eton, angol város Londontól Ény-ra, 3400 1. 
Az E.-college, amelyet 1440. alapított VI. 
Henrik, Anglia egyik legtekintélyesebb isko
lája. 

Eton-frizura, az Eton-collegeből származó 
rövidrevágott, a fület szabadon hagyó haj
viselet. 

Etruria, az ókori Közép-Itáliának a Tyrrheni-
tenger, az Apenninek s a Tiberis közt el
terülő tartománya. Csodásan termékeny, állat
tenyésztése, mezőgazdasága, ipara (szövés-fonás, 
agyagipar, ércöntés) hires és jövedelmező volt. 

Etruszk művészet, meglévő emlékei: néhány 
falrom, épületmaradvány s rengeteg sir. Eze
ken az emlékeken világosan felismerhető a 
görög befolyás. Építészetükben hatalmas kőtöm
bökből összerótt, u. n. kyklopszi falak sze
repelnek. Etruszk mesterek építették Rómá
ban Jupiter Capitolinus temploroátt s a Cloaca 
Maximát. Ezen, továbbá a volterrai etruszk 
kapuromon s főkép sírjaikban szembetűnő a 
boltív s a dongaboltozat alkalmazása, amit 
a görögök nem használtak. Szobrászatuk agyag-
és fémmunkában kiváló. Istenszobrok és fes
tett szarkofágok, terrakotta-díszek bőven ma
radtak ránk. Ércöntésüket az athéniek is nagyra 

becsülték. Iparművészeti tárgyaik '(fegyverek, 
ékszerek, lámpák, edények, piperezikkek) s fő
kép domborműves és vésett tükreik bámu-

E ( ruszk-szarkofág 

latos tehetségről tanúskodnak. Festményeik tár
gya: a mindennapi élet s főkép a halott
kultusz. 

Etruszkok, körülbelül Kr. e. IODO óta az 
ókori Etruria lakói. Kiváló testi és szellemi 
tulajdonságokkal megáldott faj, amelynek sem 
származására, sem nyelvének hovatartozására nem 
tudott eddig a tudomány fényt deríteni. Ha
talmas államszervezetük Kr. e. 2E0. dacolt a 
rómaiakkal, akik po'itikai, vallási, művészi s 
praktikus dolgokban nagyon sokat köszönhettek 
az E. befolyásának. 

Etsch (ol.: Adige), folyó, D.-Tirolban ered 
és Fossone mellett ömlik az Adriai-tengerbe. 

Et si fractus illabatur orb» (lat.) a. m. 
és ha összeomlik is a Föld (Horatius). 

Etüa (franc.) a. m. tanulmány; a zenében 
a technikai gyakorlatdarab neve. Van azonban 
komoly hangverseny-E. is. 

Etüi (franc.) a. m. tok, tartó apró tárgyak 
számára. 

Etyek nagyk., Fejér vm., váli j . , 3304 1., 
telefon, posta. 

E u . . . , mint görög szavak első szótagja, a. 
m. szép, egészséges, jó. 

Euboea (Egripos, Evoia, Negroponte), Gö
rögországnak Kréta után legnagyobb szigete. 
3465 km2 , 120.000 1. 

Eucharistie, 1. Ültáriszentség. 
Eucken, Rudolf (1846—1926), német filozó

fus, baseli, majd jenai prof., az 1908. irodalmi 
Nobel-díj nyertese. Az idealisztikus metafizika 
képviselője, akinek filozófiája a modern pro
testantizmus szellemét tükrözi vissza. Főművei: 
Die Lebensanschauungen der grossen Denker, 
Der Sinn und Wert des Lebens. 

Eufemizmus (gör.) a. m. közönséges durva 
szó helyett szebben hangzónak a használata. 

Eufon, egyik változata a grammofonnak. A 
hangot magában a készülékben elhelyezett fa-
rezonátoron bocsátja ki. 

Eufónia (gör.) a. m. jóhangzás. 
Eufória (gör.) a. m. könnyű elviselése vala

minek; kellemes érzés. 
Eufrates, Elő-Azsia legnagyobb folyója. 2770 

km. hosszú. Az Ararat tövében, Örményország
ban ered, átfolyik Kurdisztánon, Szíria É-i ré
szén és Mezopotámián, végül a Tigrissel egye-
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sülve, Satt el Arab néven a Perzsa öbölbe 
ömlik. Hajózásra és öntözésre használják. 

Eugénia (1826—1920), III. Napóleon neje, 
elöntő befolyást gyakorolt a porosz-francia há
ború kitörésére. 

Eugenika (gór.) a. m. fajegészségtan, a faj 
lt gkedvezőbb biológiai fenntartási és fejlődési 
föltételeit kutatja; feladata az emberiség dege-
nerálódását feltartóztatni és minél értékesebb 
jövő nemzedéket teremteni. Megkülönböztetünk 
elektiv v. pozitív E.-t, amely az átlagon fe
lüliek és egészségesek termékenységének foko
zására — és eliminatorikus v. negativ E.-t, 
mely az átlagon aluliak, betegek, satnyák ter
mékenységének csökkentésére törekszik. Az 
utóbbinak követelései: az örökletes betegség
ben szenvedők és csökkent értékűek, megrög
zött bűnösök terméktelenitése, azonkívül há
zassági tilalmak. 

Eukaliptusz, a mirtusz-félékhez tartozó, 100 
m. magasságúra is megnövő ausztráliai fa. Sok 
faja közül néhányat Déleurőpában is megho
nosítottak. 

Etiklides (Eukleides), görög matematikus, Kr. 
e. JOJ körül élt Alexandriában. A geometria 
elemeinek első rendszeres összefoglalója. 

Eulenberg, Herbert, * 1876, német drámaíró 
és dramaturg. 

Eulenburg, Philipp, heroeg (1847—1921), II. 
Vilmos személyes barátja, soká bécsi nagykövet, 
a hires Harden-pör hőse, miután hamis es
küvel vádolták meg. Költő és zeneszerző is. 

Eulenspiegel, Till, a 14. sz.-ban élt német 
tréfacsináló, népies könyvek ismert alakja, szám
talan adoma hőse. 

Euler, Leonhard fi 707--1783), matematikus, 
pétervári egyetemi tanár volt, majd Berlinben 
dolgozott. Alapvétő müvei a differenciál szá
mításról és a bolygók mozgásáról. 

Eumenidák. Az Erinnysek vagy Fúriák a 
megtört és bűnbánó bűnöst nem üldözik to
vább, sőt pártfogóikká lesznek. Innen a nevük: 
E. a. m. jóakaró istennők. 

Eunuch (gör.) a. m. herélt; ilyen férfia
kat tartottak őröknek a háremekben. 

Eurasia, Ázsia és Európa együttes neve. A 
két kontinens oly szélesen összefügg egymás
sal, hogy egynek is tekinthető. 

Euripides, görög tragédiairó (Kr. e. 484— 
406), Sokrates kortársa és barátja, a görög 
felvilágosodás hirdetője a tragédiában, amely
nek Aischylos és Sophokles mellett legna
gyobb ókori mestere. 23 tetralógiát, vagyis 
92 darabot irt, amelyekből 19 maradt ránk. 
Nevezetesebbek: Medea, Iphigenéia Aulisban, 
Iphigeneia Taurisban. Hősei, ellentétben 
Sophokles idealizált hőseivel, húsból és vér
ből való emberek; különösen nőalakjainak jel
lemét festi művészien. Ö alkalmazta először 
a prológust. 

Európa, Ázsiának Ny-i nagy félszigete, a 
legsűrűbben lakott kontinens. 10 millió km2, 470 
millió 1. E.-t nemcsak népessége, gazdasági ,és 
kulturális jelentősége miatt szokás önálló kon
tinensnek tekinteni, hanem természeti okok 
alapján is. E. síkságai nem táblaföldek, ha

nem leszakadt és azóta feltöltött medencék, pl. 
a Duna, Po medencéi, vagy letarolt hegysé
gek. E. ËNy-ί részét és közepét hegységek 
borítják és D-en is hegységek szegélyezik, 
amelyek Ny-on az Atlaszhoz, K-en Elő-Azsia 
hegyláncaihoz csatlakoznak. Ide tartoznak a 
Sierra Nevada, a Pireneusok, Alpok, Apenní-
nek, Kárpátok, Ba'kán, Dinaridák. Legmaga
sabb pontjuk az Alpokban a Mont Blanc, 4810 
m. Egészen külön áll az ED-irányu Ural-
hegys. E. és Ázsia határai. A határt tovább 
az Ural-folyó jelöli, majd a Kaspi-tó. E. többi 
ha'ára az Atlanti- óoeán és beltengereinek igen 
tagozott partvonala. Vízszintes tagoltságban E. 
első helyen áll. E. É-i széle a hideg, a többi 
az É-i mérsékelt földövbe esik. A belenyúló ten
gerek mérséklik éghajlatát, a szélein emelkedő 
hegyek, kivált a K-Ny-irányúak, megvédik attól, 
hogy a szelek végigsöpörjenek rajta. E. leg
nagyobb folyója, a Volga, a v lefolyástalan 
Kaspi-tóba ömlik. Nagy folyók ömlenek még 
a Jeges- és Fekete-tengerbe. A forgalmas At
lanti-óceánba csak közepes, de jól hajózható, a 
Földközi-tengerbe a Rhône-on kívül csak kis, 
alig hajózható folyók jutnak. E. lakossága 15 
millió finn-ugor, 10 millió szemita és kb. 10 
millió török-tatár kivételével indogermán és 
három népcsaládra oszlik: román, germán és 
szláv. 10 millió izr. és 9 millió mohame
dán kivételével mind keresztény: 41¾¾ r. k., 
28 protestáns, 27 g.-kel. Műveltségben E. min
den más világrészt messze felülmúl. Ásványi 
gazdagságban E.-t csak Amerika mu'ja felül. 
Szén-, vasérckészlete még több évszázadra ele
gendő ; réz- és nemesfém-bányái kimerülőben 
vannak; petróleumja kevés. Búza-, rozs-, árpa-, 
zab-, burgonya- és cukorrépa-termelésben ve
zet. Kukoricában felülmúlja Amerika, rizster
melése eltörpül Ázsiáé mellett. Pamutja nincs. 
Ipara páratlanul áll a földkerekségen, bár Ame
rika és ujabban K-Azsia versenyre kelt vele. 
A találmányok túlnyomó része E.-ból szár
mazik, de kiváltságos helyzetét a háború erő
sen megtépázta. Kereskedelme és pénzügye a 
háború kitörése óta nagyot hanyatlott és az 
utóbbiban Amerika elragadta tőle az elsőséget. 
Vasutakban már a háború előtt megelőzte 
Amerika. Automobilja még sokkal több van 
Amerikának, de a többi világrészek messze 
mögötte maradnak E.-nak. Más világrészekhez 
képest E. a kis államok hazája és a há
ború óta legnagyobb egységei felbomlottak és 
még több kis állam keletkezett. A háború 
előtt E. a monarchiák hazája volt, azóta 
inlqább a köztársaságoiké. A jelek azonban azt 
mutatják, hogy a legújabb rendezés sem ju
tott el az államalakulásoknak ahhoz a sta
bilitásához, ahová Amerika már rég elérkezett. 

Europe, Phoinikia alapitójának, Phoinix ki
rálynak leánya, akibe beleszeretett Zeus. Hogy 
megszerezze, bikává változott s E.-t Kréta 
szigetére szöktette. 

Eurydike, Orpheus felesége. 
Eustach-féle kürt, a hallószerv egy része, a 

dobüreget a garatüreggel összekötő cső. 
Euterpe, a lirai ének múzsája a görögöknél. 

437 438 



EURÓPA STATISZTIKÁJA EUROPA STATISZTIKÁJA 

EURÓPA STATISZTIKÁJA 

Ε 

So
rs

za
 

1 

2 

3 

t 4 
5 

6 

7 

8 

1 9 
10 

11 

12 

1 J3 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Ország neve 

Albánia 

Ausztria . . 

Belgium . · 

Bulgária . , 

Csehszlovákia 

Dánia . , . 

Danzig . . . 

Észtország 

Finnország 

Franciaország 

Görögország . 

Hollandia . . 

Írország . 

Jugoszlávia 

Lengyelország 

Lettország 

Litvánia . . 

Magyarország . 

Nagybritannia 

Németország 

Norvégia . . 

Olaszország . 

Oroszország . 

Portugália 

Románia . . 

Spanyolország 

Svájc . . . 

Svédország 

Törökor*ság . 

Államforma 

királyság 

köztársaság 

királyság 

királyság 

köztársaság 

királyság 

szabad város 

köztársaság 

köztársaság 

köztársaság 

köztársaság 

j királyság 

j szabadállam 

királyság 

köztársaság 

köztársaság j 

köztársaság 

királyság 

királyság 

köztársaság 

királyság ( 

királyság , 

tanács
köztársaság 

köztársaság 

I királyság 

királyság 

köztársaság 

királyság 

| köztársaság 

Terület C 

1910 ! 

28.000 

300.000 

29.456 
'CM 

114.077 

-
38.985 

-
-

373.601 

536.464 

120.063 

33-078 

Szerbia 1918 
87.303 

-
-
-

3 2 5 4 " 

314.961 

540-959 

322.987 

286.682 

5,141.446 

91.129 

131-351 

505.207 

41-324 

448.278 

28.180 

km-ben 

1920 

28.000 

8(.<vx> 

30.441 

103.189 

140.352 

44.416 

1.920 

47.550 

377.426 

551.000 

122.256 

33.078 

68.384 

248.962 

386.273 

65.790 

52.000 

92.720 

230.657 

471.831 

322.987 

312.637 

5,141.446 

91.120 

305.300 

505.207 

41-324 

448.278 

i 28.180 

Népesség 

1910 

800.000 

28,568.000 

7,424.000 
«913 

4,712.000 

-
2,757.000 

-
— 

3,059.000 

39,002.000 
1913 

4,699.000 

5,858.000 

Szerbia 1913 
4,490.000 

-
— 

— 
2o,8í6.oco 

45,366.000 

t 64,926.000 

2,393.000 

34,687.000 

134,128.000 

5,273.000 

6,966.000 

19,156.000 

3,753.000 

5,522.000 

j 1,891.00a 

1920 

850.000 

6,500.000 

7,466.000 

4,861.000 

13,61 r.000 

3,268.000 

357.000 

1,110.000 

3,337.000 

39,210.000 

4,977.000 

6,865.000 

3,i6o.ooo 

12,017.000 1 

27,161.000 

1,851.000 

2,750.000 1 

7,946.000 

43,063.000 

60,312.000 

2,650.000 

38,836.000 

94,122.000 

5,790.000 

16,237.000 i 

20,784.000 

3,880.000 

5,904.000 

1,400.000 

4!» 



ËUTHANÀÎUÀ 

Euthanasia (gör.: jó halál), az élet meg
szűnése halálküzdelem nélkül; a halálküzdelem 
enyhítése, kül. fájdalomcsillapító szerekkel. 

Evakuálás (lat.) a. m. kiürítés, légmente-
sités. 

Evakuálni (lat.) a. m. kiüríteni. 
Evangelium (gör.) a. m. örömhírért járó 

ajándék, ker. szóhasználat szerint: örömhír. E.-
oknak hívják a Jézusra von. történeti ha
gyományt összegyűjtő könyveket. Négy ilyen 
E. van az újszövetségben. 

Evázió (lat.) a. m. kitörés, szökés. 
Everest, Mount, 1. Mount E. 
Evezés, mint sport, először Angliában jött 

divatba. Nálunk 1861-ben alakult az első eve
zős egylet, a Budapesti Hajós Egylet. Leg
gyakrabban egyes, kettős, négyes és nyolcas 
csónakot használnak. 

Évgyűrűk, a fatörzsek keresztmetszetén lát
ható egyközepü gyürük, amelyek a törzs évi 
vastagodásának következményei. 

Evidens, (lat. és franc.) a. m. nyilvánvaló, 
Évkönyv, bizonyos tárgykörről évenkint meg

jelenő beszámoló könyv. 
Evliia Cselebi, török utazó a íj. sz.-ban. 

Útleírása (10 köt.) megbecsülhetetlen törté
nelmi értékű. Járt Magyarországon is és az 
erre vonatk. részt két kötetben adta ki a 
Tud. Akadémia. 

Evoe, a gürög ujjongó felkiáltás (éljen). 
Evolúció, 1. Fejlődés. 
Evva Lajos (1851—1912), újságíróból lett 

színigazgató, Rákosi Jenőtől 1881-ben vette át 
a Népszínház vezetését. Különösen a régi 
népszínműveket tartotta műsoron. Az ő ide
jében élte a Népszínház a fénykor át. 

Evviva (ol.) a. m. éljent 
Ewald, Johannes (1743—81), dán lírikus és 

drámaíró, Klopstock hatása alatt áilt. 
Ewers, Hans Heinz, * 1871, német író, 

fantasztikus, raffinait, borzalomkeltő és bete
ges erotikáju regényeket ir. (Alraune, Das 
Grauen, Die Besessenen stb.) 

Ex (lat.) a. m. ι. egykori; pl. excsászár, 
a. m. volt császár; 2. ki, kül. E.-et inni, 
teljesen kiinni az italt a pohárból. 

Ex abrupto (lat.) a. m. rögtönözve. 
Exakt (lat.) a. m. pontos. E. tudományok: 

matematika, fizika, csillagászat stb. 
Exaltait (lat.) a. m. lelkes, túlzó. 
Examen (lat.) a. m. vizsga. E. rigorosum, 

szigorú vizsga, kül. doktorráavatás előtt (szi
gorlat). 

Ex aese (lat.) a. m. egészen, teljes, ál
talános. 

Exaudi (lat.), a pünkösd előtti vasárnap. 
Ex capite (lat.) a. m. fejtől (bűzlik a hal). 
Ex cathedra (lat.) a. m. a tanszékről. 
Excavator (lat.) a. m. kotró, kivájó. 
Excellálni (lat.) a. m. kitűnni. 
Excenter (íat.), oly korong, melynek forgás

pontja nem esik egybe a korong középpont
jával; e két pont közötti távolság az ex
centricitás. 

Excentrikus (lat4) a. m, központon kívüli; 
különc. 
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EXOÖÜa 

Excepció (lat.) a. m. kivétel. 
Exceptio probat regulám (lat.) a. m. kivétel 

bizonyítja (erősiti) a szabályt. 
Excesszus (lat.) a. m. kihágás. 
Exchange (ang.) a. m. csere, váltó, 

tőzsde. 
Excommunicato (lat.) a. m. kiközösítés az 

egyházi közösségből. 
Excrementum (lat.) a. m. a testből kivá

lasztott anyagok; bélsár. 
Ex dono (lat.) a. m. (valakinek) aján

dékából. 
Exegézis (gör.), valamely könyvnek, kül. a 

szentkönyveknek magyarázata. 
Exegi monumentum aere perennius (íat.), 

ércnél maradandóbb emléket állítottam (Ho
ratius). 

Exekucíó (lat.) a. m. végrehajtás. 
Exekutiv hatalom, a végrehajtó hatalom. 
Exemplum (lat.) a. m. példa, minta. 
Exequatur (lat, a. m. hajttassék végre), 

kormányengedély ahhoz, hogy külföldi állam 
konzulja belföldön elismertessék és működ
hessen. A kormány joga a neki meg nem 
felelő személytől az E.-t megtagadni. 

Exeter, angol város az Exe folyó mellett, 
60.000 1. 

Exhalálni, a. m. kilehelni. 
Exhauster (lat.), szívógép, kül. az elektro

mos légszivó-szellőztetó készülék. 
Exhibicionizmus (lat.), nemi perverzió, amely

nél a kielégülés a test, főleg a nemi tájak 
lemezteíenitésére és mutogatására áll be. Gyak
ran onaniával párosulva jelentkezik. 

Exhumálás (Eat.), eltemetett hullák kiásása 
kül. törvényszéki orvosi vizsgálat céljaira. 

Exigencia (lat.) a. m. szükséglet, szüksé
gesség. 

Exilium (lat.) a. m. száműzetés. 
Exlsztencla (ujlat.) a. m. létezés, valóság, 

létföntartás. 
Exkluzív (lat.) a. m. kizáró, zárkózott, 

zártkörű (társaság). 
Exkvizit (lat.) a. m. kiválasztott, külön

leges. 
Ex-lex (törvényen kívüli) állapotba kerül 

az ország, ha a parlament nem szavazza 
meg idejében a költségvetést és a kormány 
költségvetés nélkül kormányoz. 

Exlibris (lat.: könyvek közül), könyvjegy, 
könyvcimer, amely a könyv tulajdonosát jelzi. 
Lehet aláiiás, anagram, jelmondat, cimer, fes
tett, rajzolt, préselt, nyomtatott vagy met
szett ábrázolás. Használata már a XV. szá
zadban közkeletű, pl. a Corvinákban Mátyás 
címere. Ma nagyrészt sokszorosított apró kép 
a tulajdonos nevével. 

Exmatrikulálni (lat.) a. m. az anyakönyv
ből, jegyzékből törölni. 

Exner Kornél * 1867, pénzügyi jogi iró, 
pénzügyminiszt. ny. államtitkár, bp. egy.-en 
a nénzügyi jog c. ny. rk. tanára. 

Ex nihilo nihil (iat.) a semmibői semmi. 
Exodus (lat.: a. m. kivonulás), Mózes 2. 

könyve. A zsidók Egyiptomból való kivonu
lását beszéli el. 

442. 



EX OFFO ËX USÜ 

Ex BibtiOiheca. 

Régi magyar exlibris 

Ex offo (lat.) a. m. hivatalból. 
Exogámia (gör.) a. m. házasság a törzsön 

kivül, ellentéte : endogámia. 
Exorbitáns (lat.) a. m. túlzott, túlságos. 
Exorcista (lat.), 1. Egyházi rend. 
Exorcizmus (lat.) a. m. ördögűzés. 
Ex oriente lux (lat.) a. m. Keletről (jön) 

a világosság. 
Exoták (gör.), i. a melegről a hidegebb 

éghajlat alá telepitett növények és á'latok; 
2. a tőzsdén nem jegyzett értékpapírok. 

Exotermiás vegyület (gör.), az, melynek ke
letkezése hőfejlődéssel jár. 

Exotikus (gör.) a. m. külföldi, kül. nagy 
távolságra, tengerentúlról való állatok, növé
nyek, ruházat stb. 

Exozmózis, 1. Ozmózis. 
Expanzió (lat.) a. m. kiterjedés. 
Expanzív (lat.) a. m. feszítő, terjeszkedő. 
Expatriáció (lat.) a. m. a hazából való 

száműzés. 
Expedíció (lat.) a. m. szétküldés, kiadóhi

vatal, tudományos kutató utazás. 
Experimentálni (lat.) a. m. kísérletezni. 
Expert (lat. és franc.) a. m. szakértő. 
Expiálni (lat.) a. m. kiengesztelni. 
Explanáció (lat.) a. m. megmagyarázás. 
Explicite (lat.) a. m. kifejezetten, nyoma

tékosan. 
Explikativ (lat.) a. m. magyarázó. 
Explodálni (lat.) a. m. fölrobbanni. 
Explózió (lat.) a. m. robbanás. 
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Export (lat.) a. in. kivitel. 
Expozé (előterjesztés), a parlamenti nyelv

ben: a költségvetés benyújtását kisérő be
széd. A gazdasági életben a tervezett üzle
tek jövedelmezőségi kilátásait vázoló előzetes 
program. 

Expozíció (lat.) a. m. előterjesztés, kifej
tés, előkészítés. 

Expozitura (lat.) a. m. kirendeltség. 
Expressis verbis (lat.) a. m. szavakkal ki

fejezetten, ezekkel a szavakkal. 
Expressz (lat.) a. m. különlegesen, nyo

matékosan; postán: külön kézbesítővel, gyor
san; vasútnál: gyorsított gyorsvonat. 

Expresszionizmus, i. a képzőművészetben azo
kat az uj törekvéseket jelenti, amelyek a 
valóságábrázolás helyett a szabad színeket és 
formákat használják, belső érzetek és érzé
sek kifejezésére, éppen ugy, mint a zene is 
a semmit nem ábrázoló hangokat. Elnevezése 
az impresszionizmussal szemben a kifejezésre 
(expresszió) utal. A festői és szobrászt E. 
nem törődik a természethüséggel és azért az 
érzéskiíejezés érdekében eltér a valóságnak 
nemcsak színeitől, hanem formáitól is és el
torzítja. azoka\ A laikusok ezt a torzítást 
tekintik az E. fő jellemvonásának. A céltu
datos E. 191 ο körül kezdett kibontakozni. 
Fő művelői oroszok és németek. E. alatt 
tágabb értelemben minden olyan stílust érte
nek, amely a valósághűség elhanyagolásával 
erős érzéski'ejezésre tör. — 2. E. a zenében 
teljesen szakit a hagyományokkal és nem 
törődik többé a zene kifejezési területén ki
vül eső programokkal, hanem a lelki folya
matok közvetlen kifejezésére törekszik. 

Expropriáció (lat.) a. m. kisajátítás. 
Ex propriis (lat.) a. m. a sajátjából. 
Exsudatum (lat.) a. m. izzadmány, testüre

gek belsejében meggyült folyadék. 
Extemporizálni (lat.) a. m. rögtönözni. 
Extenzió (lat.) a. m. kiterjedés. 
Exterieur (franc.) a. m. külső. 
Extern (franc.) a. m. külső, idegen. 
Exterritoriális (lat.) a. m. valamely területre 

érvényes törvényeknek alá nem vetett. E. jogo
kat élveznek a külföldi államfők és külálla-
mok képviselői. Területenkívüliségi jogot él
veznek belföldi kikötőkben levő külföldi ke
reskedelmi hajók. 

Extinkció (lat.) a. ni. kiirtás. 
Extirpálni (lat.) a. m. kiirtani, eltávolítani. 
Extra (lat.) a. m. külön. 
Extrakció v. extrahálás (lat.) a. m. ki

vonás, kihúzás. 
Extraktum (lat.) a. m. kivonat. 
Extra muros (lat.) a. m. a falakon kivül. 
Extráneus (lat.) a. m. kívülálló, idegen. 
Extraordinarius (lat.) a. m. rendkívüli (tanár). 
Extravagáns (lat.) a. m. különc. 
Extrém (lat.) a. m. szélső, túlzott. 
Extremitás (lat.) a. m. végtag. 
Exuberáns (lat.) a. m. ujjongó, túlzó. 
Ex ungue leonem (la'.) a. m. körméről 

oroszlánt (t. i. ismerhetni meg). 
Ex usu (lat.) a. m. szokás szerint. 
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ÈYCK KABô 

Eyck, Hubert van (1366.^-1426) és Jan 
van (1386?—1441), németalföldi festők, testve-
i-ek, akiknek közös müvük a hires genti 
szárnyas ol'ár. amely 12 fatáblra festett 20 
képből áll. Az egyetemes festőművészet szem
pontjából rendkívül fontos technikailag, mert 
az első művészileg festett olajkép. A két 
testvér munkáját az oltárképen különválasztani 
alig lehet. 

Eydtkuhnen, város Poroszországban, a litván 
határon, 6000 1. 1914 aug. itt volt az első 
összeütközés az oroszokkal. 

Eylau, 1. Deutsch-Ε., város K.- Poroszor
szágban, 11.000 1. 2. Preusstsch-E., város K-
Poroszországban, 3000 1. 1807 Napóleon győ
zelme az egyesült porosz-orosz hadakon. 

Eyth, Max (1836—1906), német mérnök és 
iró, főművei: Hinter Pflug und Schraubstock, 
Der Schneider von Ulm. 

Ezekiel (héb.: Isten erős), zsidó próféta, 
597- Kr. e. Babylonba száműzték. A száműze
tésből való visszatérés után E. alapelvei sze
rint szervezte újra a zsidókat Ezra. 

Ezeregyéjszaka, arab mesegyűjtemény, ame
lyet egy kcretelbeszélés tart össze. Legrégibb 
darabjai a 9, századból erednek, végleges 
formáját a 15. sz.-ban nyerte. Ujabban teljes 
terjedelemben megj. magy. is. 

Ezoterikus (gör.), neve olyan tanításnak, mely 
fiem a nagyközönségnek, hanem csak a tudó
soknak vagy beavatottaknak van szánva. Ellen
téte az exoterikus. 

Ezra (héb.: segítség), zsidó pap, Kr. es. 

458, visszavezette a alaidqkat. a babiloni fogság
ból Pa^sztinába. E. könyve (k,b. 330. Kr. e. 
keletkezett) E. naplója nyomán készült. 

Ézsa'ás (a. m. Isten és üdvösség), Kr. e. 
740—700 körül élt próféta, akinek írásai for
mai és tartalmi tekintetben az ószövetség leg
szebb részeihez tartoznak. 

Ezsau (héb.: a szőrös), vagy Edom (a vö
rös), Izsák első fia, az edomiták ősatyja. 

Ezüst, élénk fehér fényű, nagyon jól nyújt
ható nemes fém, amely a levegő oxigénjével 
nem egyesül és igy rozsdamentes. A természet
ben szinállapotban és ércekben fordul elő. Öt
vözetei közül a legfontosabb az edény-, dísz
tárgy- és pénzverésre szolgáló, rézzel való 
ötvözet. Nitrátja és más vegyületei nagyon fon
tosak a fényképészetben és a gyógyászatban. 

Ezüstpapi r, ón-lemez. 

A világ ezüsttermelése. 
tonna Ionná 

1912 1926 
Mexiko 2321 3057 
Egyesül« Államok 1983 1894 
Közép- és Dél-Amerike . . . 534 1046 
Kanada 984 696 
Európa 350 340 
Ázsia 296 
Ausztrált 458 327 
4frika 31 47 
Világfermé 6977 7703 

F 
F, zenében a C-dur-skála 4. hangja; f == 

forte, ff = fortissimo (erősen, nagyon erő
sen); angol órákon F. (faster) = gyorsab
ban; kereskedelemben f = finom, ff = na
gyon finom; hőmérőn F° = Fahrenheit- fok · 
f — fillér. 

Fa, olyan fás szárú, évelő növény, amely 
csak bizonyos magasságban ágazik el, tehát 
jól megkülönböztethető törzse van. A fatörzs 
feladata, hogy a koronát egyrészt rögzítenie 
kell a szilárdságával, másrészt a gyökerek 
által felvett táplálékot kell fölfelé szállítania. 
A különböző fajtájú fák kezdettől fogva rend
kívül fontos szerepet játszottak az emberi 
kultúra történetében. A fűtőanyag szerepét rész
ben átvette ugyan a szén. de mint építő
anyag még mindig fontos, bútort nem tudunk 
fa nélkül készíteni, a papírgyártáshoz (újság
papír) a iák szolgáltatják az anyagot 9 egyes 
vegyi termékekben is (gyanták, gumi) a fákra 
vagyunk utalva. 

Fábián 1. Béla, * 1889, ügyvéd, dem-krata-
párti országgy. képv., nagy szerepe van a 

bp.-i törvényhat. bizottságban. Nagy sikere 
volt »6 ló, 40 ember« c. hadifogoly regényé
nek. — 2. László, * 1892, ügyvéd, zenekri
tikus; müve: Debussy és művészete. 

Fábiánháza nagyk., Szatmár vm,, mátészal
kai j . , 2186 1., ut. Nagyecsed, posta. 

Fábiánsebestyén kisk., Csongrád vm., csong
rádi j . , 1331 lv vasút, ut. és up. Szentes. 

Fabian Society, 1883-ban Londonban alakult 
szociálpolitikai társaság, amely a szocializmus 
eszméit és törekvéseit a középosztály körében 
terjeszteni iparkodik. A tagok száma kb. 2600. 

Fabinyi 1. Rudolf (1849—1920), vegyész, ko
lozsvári egyet, tanár, a Vegyészeti Lapok szer
kesztője. — 2. Rudolf, az elmekórtan bp.-i 
egyet. m. tanára, a Lipótmezei elmegyógyint. 
igazg. — 3. Teofil, (1822—1908), 1886-9. 
igazságügyminiszter. — 4. Tihamér, ügyvéd, 
a polgári perjog bp.-i egyet. m. tanára. 

Fabius Cunctator, 1. Cunctator. 
Fabó 1. András (1810—1874), ev. lelkész, 

összegyűjtötte a prot. egyháztörténeti forráso
kat Monumenta Evang. in Hungária hist. c. 
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FABRE FAGYASZTÓ 

művében. — 2. Bertalan (1868—1920), zene
történeti iró, müvei: A magyar népdalzene 
és Erkel-emlékkönyv. 

Fabre, 1. Jean Henri (1823—1915), francia 
természetbúvár, délfranciaországi lakóhelyén 
egész életét a rovarok szokásainak, életének 
tanulmányozásával töltötte. Kutatásainak ered
ményeit rendkívül színesen, érdekfeszítően meg
irt könyvekben tette közé. Souvenires entomolo-
giques. Magyarul is megj. A skorpió ön
gyilkossága. — 2. Lucien, * 1889, francia iró, 
mérnök. Modern lirai költő és regényíró. 

Fabriczy Kornél (1840—1910), művészettör
ténész. Főleg olasz művészettel fogl. Nagy 
alapítványt tett az Akadémiának. 

Fabró Henrik (1866—1924), gyorsíró, a Ga-
belsberger rendszerű gyorsírás továbbfejlesz
tője. 

Façade (franc.) a. m. homlokzat. 
Fácán, a tyúkok rendjébe tartozó, ékestolla-

zatu madár. Nyugaiázsiából került hozzánk, 
ahol tenyésztik. Húsa igen jóizü, vadásszák. 
Több faja van: a valódi, az arany-, az 
ezüst-F. 

Facement, kátrány, cement és kénpor mázo
lásra alkalmas, forró pép alakjában használt 
keveréke. Főleg F.-tetők készítésére használ
ják. 

Facette (franc.) a. m. tükrök, üvegek csi
szolt széle. 

Facies Hippocratíca (îat.), a haldokló arc
kifejezése a halálküzdelemben. Először Hip
pocrates irta le. 

Facit (lat.) a. m. végeredmény. 
Façon (franc.) a. m. külső forma, szabás. 
Fac simile (lat.: csináld hasonlóvá), könyv 

vagy kézirat eredetijének pontos másolata. Ma 
a fényképezés segítségével készül. 

Facta, Luigi, * 1861, olasz pol.; Giolitti hive; 
1922. ól. miniszterelnök s a genovai konferencia 
elnöke. F. kormányát buktatta meg 1922 X. 
28. a fascizmus. 

Fac totum (lat.) a. m. aki mindent elvégez. 
Faddf nagyk., Tolna vm., dunaföldvári j . , 

4972 1., hajóál'., telefon, táviró, posta. 
Fadinghatás (ang.), a rádióüzemben tapasztalt 

érdekes jelenség: a vevőkészülékbe érkező je. 
lek (beszéd, zene) fokozatosan gyengülnék, 
végül már alig hallhatóak. Ekkor fokozatosan 
erősödni kezdenek és visszanyerik az előbbi 
intenzitásukat. A jelenség ma még nincs meg
magyarázva, de lehetséges, hogy összefüggés
ben van az időjárással, napfoltokkal stb. 

Fadrusz János (1858—1903), szobrász, nehéz 
küzdelmek «tán általános diadalt aratva szob-
rászatunk legjellemzőbb alakja, fölényesmintázó-
tehetséggel. Krisztus a keresztfán, Mária Te
rézia lovasszobra Pozsonyban, Mátyás király 
szobra Kolozsvárott, Irgfőbb müve. — Felesége 
szül. Deréky Anna, * 1872, szobrász, festő, 
iparművész. 

Faecet, a fa száraz lepárlásával állitható elő. 
A nyers F. 5—90/0 ecetsavat, 6—7% metil-
alkoholt és még sokféle szerves vegyületet 
tartalmaz. Húsáruk, fa és kötélcikkek konzer
válására, ecetsav és acetonkészitésre használják. 

Faenza, olasz város Emilia tartományban, 
43.000 1. Innen származik a fajansz gyár
tása ée neve. 

Fafuvók, a fából készült fuvóhangszerek neve. 
Idetartoznak az oboa, a mélyoboa, vagy az 
angol kürt, a nagy és a kis fuvola, a k'ari-
nét és basszklarinét, a fagott és a kontra-
fagott és a tárogató. Hangjuk lágy és meleg, 
mentes minden fémrecsegéstől. 

Faggyú, emlős ál'atoknak, főként szarvas
marhának, kecskének, juhnak zsiradéka. Kb. 
3/<t rész stearint és palmitint, 1/i rész oleint 
tartalmaz. A stearint gyertya-, az oleint mar-
garinkészitésre használják. A finom F. ét
kezési célokra, a rosszabb minőségű szappan
készítésre és ipari felhasználásra szolgál. 

Fagott (ol. : fagotto), hangszer, kettősnyelvü 
fafúvó. 

Faguet, Emile (1847--1916), francia iró, fő-
müve: A francia irodalom története s az egyes 
századokról irt monográfiái. 

Fagyapot, finomabb faforgács. 
Fagyás, 1. az a jelenség, mikor valamely 

cseppfolyós test szilárd halmazállapotba megy 
át. Ilyenkor mindig hő szabadul fel (olvadási 
hő). Megfagyva a test mindig sűrűbb lesz, 
mint volt folyékony állapotban. Kivétel a viz, 
melynél a jég fajsufya kisebb, mint a csepp
folyós vize, ezért úszik a felületén. — 2. 
Az állati és növényi szervezetben tartós le
hűlés által beállt változások. Az egész szer
vezet megfagyása halálos, de pl. jégbe fa
gyott halak lassú felolvasztással életben tartha
tók. Helyi lehűtés a bőr kivörösödését, duzza
natát, majd a testrész elhalását okozhatja. 
Gyógyítása súlyos esetben az elhalt testrész 
amputációja, egyébként előbb hideg (dörzsö
lés hóval), majd lobellenes kezelés. 

Fagyáspont, az a hőmérséklet, amelynél va
lamely folyadék (normá'.is nyomás mellett) szi
lárd halmazállapotba megy át. A F. egybe
esik az olvadásponttal. Ha a folyadékban (pl. 
vízben) oldva van valami, ez a F.-ot alább-
szállítja; iffy készülnek a hütőoldatok: só-, 
szalmiáksóoldat jéggyárakr.ál. 

Fagyasztó, oO alatti hőmérsékletű helyiség. 

Fagyöngy 
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FÉNYKÉPEZÉS 

Kiépce heliogravilr képe 
kamara, — h- Tükör re flcrka mura 

— 2. Dayuerre felvétele: A Louvre (18,19). — S. Redőny 
'>. Hstereoazkfrpkamara váltókazettával. — ö. I< 
zschkamara. 



FAGYASZTOTT HUS FAKTUM 

Fagyasztott hue. Legjobban bevált módszer 
a hus konzerválására a lehűtés, mert a F. 
teljesen megtartja friss izét. A husfagyasztási 
eljárásokat ott alkalmazzák, ahol nagy tömeg
ben konzerválnak húst: Ausztráliában és Ar
gentínában. 

Fagyos szentek, Pongrác Szervác és Boni
fác, tov. Orbán, akikről az a hit van el
terjedve, hogy május 12—14. és 25-ére eső 
napjaikon fagyot szoktak hozni. 

Fagyöngy, erdei és gyümölcsfákon élősködő 
gyakori növény. Szivógyökereit a gazdanö
vény szárába ereszti. Bőrnemü levelei örök
zöldek; ragadós fehér bogyóiból madárlépet 
készítenek. Az angoloknál karácsonyi dísznö
vény (mistletoe). 

Fahéj, a Ceylonban, Kínában stb. honos 
cimetfafélék kérge, fűszerül használják. 

Fahéj-fa virágzó ága 

Fahrenheit, Daniel (1686—1736), német üveg
fúvó és fizikai eszközök készítője. Újra meg
szerkesztette a hőmérő beosztását is, nála 
a viz fagypontja = 320 F., a forrpontja 
212O F. Az angolok és amerikaiak ezt a 
beosztású hőmérőt használják. 

Faible (franc.) a. m. gyenge, gyengeség. 
Fa-impregnálás, a fa átitatása kátrányos v. 

egyéb anyagokkal a nedvesség hatása ellen. 
Fair (ang.) a. m. tisztességes, becsületes. 

F. play: tisztességes játék; F. wages: tisz
tességes megélhetést nyújtó munkabér. 

Fairbairn, Sir William (1789—1874), angol 
mérnök, aki először épített vasból hajókat 
és hidakat. 

Fairbanks, Douglas, * 1884, amerikai film
színész. 1917. saját vállalatot alapított. Fele
sége Mary Pickford. 

Faiseur (franc), 1. Fezőr. 
Fait accompli (franc), befejezett tény; amit 

többé nem lehet megmásítani. 
Faj (lat. : species), természettudományi érte

lemben bizonyos területen elterjedt egyforma 
és utódaiknak többségében ugyanabban az alak
ban megmaradandó növényi vagy állati egyének 
összessége. A fajok külső körülmények hatása 
alatt megváltoznak. A természetben az egyes 
fajok nincsenek szigorúan elkülönítve egymástól, 
u. n. átmeneti alakok vannak, a fajokba 
osztás csupán rendszertani szempontból szük
séges. A fajokon belül megkülönböztetnek al
fajokat, fajtákat, változatokat stb. A hasonló 
fajokat nemekké foglalják össze. A természet
ben előforduló fajokból az ember kulturfajokat 
tenyésztett ki. 
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Fáj kisk., Abauj-Torna vm., encsi j . , 461 
1., ut. és up. Szemere. 

Fajansz, 1. Fayence. 
Fájdalomdíj, egyes országok törvénye szerint 

testi sértésnél a sértett vagyoni kára meg
térítésén kivül F.-at is követelhet, amelyet a 
bíróság állapit meg. 

Fajdfélék, a tyúkfélék családjába tartozó zö-
möktestü, erdőkben élő madarak. Bogyókon 

és magvakon kívül főként rovarokkal táplál
koznak. Fajtái: a siketfajd, nyirfajd, hófajd stb. 

Fajhő, az a hőmennyiség, amely valamely 
test 1 g-jának hőmérsékletét 1 C°-kal emeli. 
Ez minden anyagnál más. Legnagyobb a hid
rogén fajhője. 

Fajmeleg, 1. Fajhő. 
Fajsúly, az a viszonyszám, mely megmutatja, 

hogy valamely test hányszorta nehezebb, mint 
a vele egyenlő térfogatú, 4 C hőmérsékletű 
desztillált viz. 

Fájsz nagyk., Pest vm., kalocsai j . , 3402 
1., posta, telefon. 

Fájum, oázis Egyiptomban a Nílus egyik 
kiágazása mellett. Medinet el F. 44.000 1. 

Faj védelem, politikai- célzattal a nemzet és 
nép fogalmát a fajjal kívánja helyettesíteni. 
A fajvédelem politikáját Németországban kezd
ték a Rassenschützlerek és mint Ausztriá
ban és nálunk is, a F. lényegében az anti-
semitizmussal vált egyértelművé. Az amerikai 
F. (1000/0 angol, fehér és protestáns) a hége-
gerek, bevándorlók és katolikusok ellen irányul. 

Fakir, hindu aszkéta, aki külsejét elhanya
golja s csak az önsanyargaíásnak él, hogy 
bűn nélkül kerülhessen a másvilágra. 

Fáklya, szabadban használt világító eszköz. 
Legegyszerűbb formája szurokba mártott fenyo-
v. nyirfaágakból áll. Vannak petróleum v. 
benzintöltésü F.-k is. Ilyent használnak a 
tűzoltók. 

Fakôérc, a tetraedrit nevű ásvány, réz, 
ezüst és higany kénvegyülete. 

Fakszimile, 1. Fac simile. 
Faktor (lat.) a. m. tényező; nyomdai mű

vezető. 
Faktum (lat.) a. m. tény. 
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FAKTURA FAMENTES PAPÍR 
Faktura (lat.) a. m. árujegyzék, számla. 
Fakultás (lat.), képesség, tehetség, továbbá: 

I. kánonjogi értelemben valamely egyházi elöl
járó által egy másik egyházi tisztviselőnek 
adott teljhatalom olyan aktusok elvégzésére, 
amelyekre nem volna képesítve. — 2. F.-nak 
nevezik még az egyetemnek valamely tudomány
csoporttal foglalkozó részét (magyarul kar, pl. 
jogi kar stb.). 

Fakultativ (ujlat.) a. m. nem kötelező, sza
bad választásra bizva. 

Falanszter (gör.-franc.), Fourier utópikus 
szövetkezeti városotthonának neve, amelybe a 
kapitalisták, munkások és közigazgatási tehet
ségek szabadon egyesülnek. 

Falanx (gör.) a. m. zárt csatasor. 
Falb, Rudolf (1838—1903), német természet

vizsgáló. A múlt század végén híressé vált 
gyakori időközökben világnak bocsátott föld
rengés- és időjárásjóslásaival, amelyek azon
ban minden tudományos alapot nélkülöztek. 

Falconet, Etienne Maurice (1716—1791), fran
cia szobrász, leghíresebb müve Nagy Péter 
cár lovasszobra Szentpétervárott. 

Falfestmény, falra festett ábrázolás. Fajai 
az al fresco: nyirkos; az al secco: száraz 
vakolatra festés. A freskónál a vakolat mé
lyen felszívja a festékanyagot és gyorsan szá
rad. Az ábrázolás előre elkészített karton 
alapján történik és pedig lassan, csak annyit 
valkoltatva frissen, amennyit aznap elvégezhet 
a festő. Mivel száradás következtében a festék 
szine változik, eleve ismernie kell a festék 
természetét. Mind a két technika ősrégi. 

Falk t. Miksa (1828—1908), iró és újságíró, 
a Pester Lloyd szerkesztője, magyar és német 
nyelven egyaránt kiváló publicista. 1869 óta 
képv. önálló müvei: Kor· és jellemrajzok; 
Erzsébet királynéról és Széchenyiről. — 2. 
Richárd (1878—1920), újságíró, több napilap 
és művészeti orgánum szerkesztője. Drámákat, 
operetteket, dramoletteket stb. irt. — 3. Zsig
mond (1831—1913), a Pesti könyvnyomda rt. 
igazgatója volt. A hazai nyomdászat terén 
jelentős érdemei vannak. — 4. Zsigmond, 
* 1870, a Pesti könyvnyomda rt. elnök-vezér
igazgatója, szépirodalmi iró. 

Falkavadászat, 1. Parforce. 
Falke, 1. Gustav (1853—1916), német költő. 

(Tanz und Andacht, Zwischen zwei Nächten, 
Neue Fahrt, Mit dem Leben, Hohe Sommer
tage, Frohe Fracht.) Irt drámákat és el
beszéléseket is. — 2. Jakob (1825—1897), német 
művészettörténeti iró, bécsi múzeumigazgató. 
Könyvtárra menő változatos tárgyú szakköny
vet irt. 

Falkenhayn, Erich (1861—1922), német tá
bornok, hadügyminiszter, 1916. a 9. hadtest 
parancsnoka Románia ellen. Megírta a háború 
tört. Die oberste Heeresleitung 1914—16. és 
Der Feldzug gegen die Rumänei u. Russen. 

Falkirk, skót város a Forth- és Clyde-csa-
torna mellett, 34.000 1. 

Falkland-szigetek, angol birtok, az Atlanti-
óceán déli részén, Patagoniától K-re eső szi

getcsoport, összesen 16.000 km2. 1914. tengeri 
ütközet német és angol hadihajók között. 

Fail, Leo (1873—1925), osztrák zeneszerző, 
operákat és operetteket irt; legismertebbek: 
A dollárkirálynő, Stambul rózsája. 

FalHères, Armand, * 1841, francia politikus, 
képviselő, szenátor, többizben miniszter, min.-
elnök, 1906—13. közt. elnök. 

Fall River, kikötőváros az Egyes. AU. Mas
sachusetts államában, a Narragansett öböl mel
lett, 120.000 1. Pamutipar. 

Fallus (gör.: phallos), a himtag, kül. fara
gott másai, a természet nemzőerejének jel
képei. 

Falstaff, hencegő, hazug, gyáva, de hősködő 
elhízott, de mozgékony, nők körül legyeskedő 
angol lovag neve. Állítólag V. Henrik alatt 
é!t. Shakespeare szerepelteti A windsori vig 
nőkben és a IV. Henrikben. 

Faltörő kos, fatoronyban vagy védőtető alatt 
vízszintesei! felliiggeszíett, érc kosfejben vég
ződő, 18—38 m hosszú gerenda, amelyet a 
rómaiak várvivásnál használtak a várfa'ak rom
badöntésére. 

Falu Tamás, * i88i, novellista és regényíró 
(Majális), költő (Operencia, Csipke stb.). 

Falubattyán nagyk., Fejér vm., székesfehér
vári j . , 1149 1., ut. Szabadbattyán, posta. 

Faludi 1. Ferenc (1707—1799), iró, jezsuita, 
a nagyszombati és bécsi egyetem tanára. Mun
kái a magyar széppróza megteremtésének első 
komoly kísérletei (Nemes ember, Nemes asz-
szony, Bölcs ember, Téli éjszakák). Sok is
koladrámája és közmondásgyüjteménye is van. 
— 2. Gábor, * 1846, színigazgató. Gróf Keg-
levich István és Szécsi Ferenc társaságában 
alapította meg a bp.-i Vigszinházat és vezette 
azt 1920-ig. — 3. Jenő, F. Gábor fia. Előbb 
a Vigszinház dramaturgja, az Unió színház-
üzem vezérigazgatója. — 4. Miklós, F. Gá
bor fia. 1901. a Vigszinház dramaturg igaz
gatója lett. 1920 óta visszavonult a színháztól. 

Faluhelyi Ferenc, * 1886, a pécsi egye
temen a nemzetközi jog ny. r. tanára, szer
keszti a pécsi egyet. Nemzetközi Jogi Intéze
tének kiadványait. 

Falus Elek, * 1884, festő és iparművész. 
Nagybányán dolgozott a müvésztelepen. Egyik 
alapitója a kecskeméti müvésztelepnek. Leg
kiválóbbak grafikai munkái, színpadi díszletei, 
illusztrációi és szines könyvboriték tervei. 

Falzett (ol.), az u. n. fejhang, amelynél 
a hangszalagok nem teljes hosszúságukban re
zegnek. Falzettisták voltak régen Olaszország
ban azok a férfiénekesek, akik kitűnően 
képzett fejhangukkal templomokban az alt- és 
szopránszólamokat énekelték, 

Falzifikátum (lat.) a. m. hamisítvány. 
Fáma (lat.) . a. m; hir. 
Famentes papir, tiszta cellulozepapir, mely 

pl. rongyból, szalmából, de fából (faköszörü-
letből) is készülhet, csakhogy a fapapirosnak 
a világosságon való megváltoztatását okozó fa
anyag vagy lignin a fa elemi sejtjeiből vegy
szerekkel teljesen ki van vonva, úgyhogy a 
papírgyártásra tiszta cellulózé marad vissza. 
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Fametszet (xilográfia), a metszőmüvészet ama 
faja, amelynek alapanyaga falemez vagy faduc. 
Technikája, hogy az ábrázolás rajzainak vo-
nalzata a ' faducon pozitív, kiemelkedő, tehát 
a íaducról azt faragja, metszi le a művész, 

Fametszett! iniciálé 

ami a rajzon fehéren marad, ellentétben a 
rézmetszettel. Európában a 13. sz.-ban már 
gyakorolják a F.-et. 

Família (lat.), a tartós házasság'a 1 élő szü
lők és gyermekek közössége, a család. 

Familiáris (lat.) a. m. csa'ádias, bizalmas. 
Famulus (lat.) a. m. szolga, segéd. 
Fanatizmus (lat.), szenvedélyes indulat, amely 

különösen vallási és politikai téren akadálya 
minden megértésnek. 

Fancsul kisk., Abauj-Torna vm, encsi ]., 
565 1., ut. Forróencs, up. Forró. 

Fandango, spanyol nemzeti tánc, amelyet gi
tár- és castagnetta-kísérettel járnak. 

Fanfar (franc.) a. m. ünnepélyes trombita
riadó. 

Fanfaron (spanyol) a. m. nagyhangú kér
kedő. 

Fango (ol.), köszvény, reuma stb. gyógyí
tására használt ásványi iszap. 

Fano, ol. kikötőváros az Adriai-tenger mel
lett, 27.000 1. 

Fantaszta (gör.), rajongó, aki képzeletének 
szüleményeit valóságnak tartja. 

Fantasztikus (gör.) a. m. képzelt, különös. 
Fantázia (gör), 1. képzelet, álmodozás, áb

ránd. A gondolkozásnak az a módja, amely 
a tapasztalati, materiális valósághoz nem al
kalmazkodik. A F. többnyire más meglévő 
lelki elemek uj kombinációjából áll. — 2. 
Szabadmenetü és szerkezetű zenekari vagy zon
goradarab, így nevezik az operák vagy ope
rettek szép részleteiből összeállított kivona
tot is. 

Fantazmagória (gör.) a. m. agyrém, onlalan 
rémlátás. 

Fantin-Latour, Ignace Henri Jean (1836—1904), 
francia festőművész és grafikus, mint arckép-
festő és illusztrátor volt kiváló. 

Fantóm (gör.), i. látomás, 2. testrészek 
utánzata műtéti gyakorlatokhoz. 

Faolaj (táblaolaj), a Földközi-tenger vidé
kén mindenütt gyakori olajfa bogyóiból kisajtolt 
növényi olaj. Igen könnyen emészthető. 

Fapapiros, a legolcsóbb minőségű papiros 
(pl. ujságpapiros), finom 'areszelékből készül. 
Hátránya, hogy hosszabb idő múlva meg
sárgul. 

Farad, 1. Elektromos egységek. 
Farad nagyk., Sopron vm., csornai }., 1962 

1.. vasút, posta, ut. Csorna. 
Faraday, Michael (1791—1867), angol fizi

kus, a modern elektromosságtan, főleg az elek
trokémia megalapítójának mondható, ö fedezte 
fel a mágneses és elektromos indukciót, meg
állapította az elektrolízis föltételeit, föfedezte 
a dialektrikumok (szigetelők) sarkító hatását. 

Faraday-MaxwelI-féle elmélet, eszerint a. su 
gárzások valamennyi iája (fény-, hő- és elek
tromos sugárzás) az éter elektromos és mág
neses feszültségváltozásaira vezethető vissza. Az 
elektromos és mágneses erők ugyanis az 
étert egy sajátságos feszültségi állapotba hoz
zák, olyképpen, hogy az az erővonalak irá
nyában összehúzódni, azokra merőleges irány
ban pedig kitágulni törekszik. ' Maguk az elek
tromos és mágneses erők nem is egyebek, mint 
ennek a nyomásnak, illetve feszültségnek fo
lyományai. Az éternek ez a feszültségi álla
pota a fény sebességével (300.000 km/nap) hul
lámszerűen terjed tova; ezek az elektromág
neses hullámok. Hasonlóan játszódnak le e 
folyamatok a dielektrikumokban (szigetelők
ben), amelyeket tehát az elektr. jelenségek tu
lajdonképpeni hordozóinak kell tekintenünk. Ezt 
az elmeletet Faraday felfedezései és gyakor
latai nyomán Maxwell öntötte szabatos ma'.e-
matikai alakba. Döntő bizonyítékot szolgáltatott 
az elmélet mellett Hertz az elektromos hul
lámok fölfedezésével. A F. a régebbi fény
es éter-elméletnek számos ellentmondását ki
küszöbölte. Ujabban a relativitási elmélet a 
F. alapján, de az éter föltételezése nélkül 
igyekszik e jelenségeket felfogni. 

Fáradt gőz, a már munkát végzett gőz; 
alacsonyabb nyomás mellett még ujabb mun
kát végezhet. 
• Faragó 1. Géza (1877—1928), festőművész és 
grafikus. Legértékesebbek plakátjai és dekora
tív rajzai és színházi díszletei. — 2. Jenő, * 
1871, újságíró és belletrista. Számos operett-
librettót (Casanova) és színdarabot irt. — 3. 
József (1865—1906), festő és grafikus. Réz
karcaival és karikatúráival lett közismert. — 
4. Ödön (1853—1925), 1873, vámtiszt., 1821. 
vámigazg. Kínában. — 5. Sándor, * 1899, új
ságíró, költő és drámaíró. Színdarabjai : Bér
kaszárnya, Piroska és a farkasok. 

Faragómüvészet, a szobrászat egyik techni
kája, amely forgácsoló szerszámokkal faragva 
alakit szobrászati a'akokat csontból v. fából. 

Fáraó (a nagy ház), Egyiptom uralkodói-
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nak neve, akiket először istenekként tiszteltek, 
az 5. dinasztiától kezdve mint a napisten fiai 
szerepeltek. 

Farbaky István (1837—1912), fizikus, a bá
nyászati akad. tanára és igazgatója. Nevezetes 
találmánya egy akkumulátor. 

Farce (franc), 1. bohózat. 2. töltelék hus-
vagdalékból. 

Farczádl Sándor, * 1889, lírikus. Versek 
c. kötete 1923. jelent meg. Brassóban él. 

Farina, 1. Johann Maria (1685—1766), a 
kölni viznek (Eau de Cologne) első készí
tője. — 2. Salvatore (1846—1918), olasz no
vella- és regényíró. Legnagyobbértékü mun
kája II Signore Jo c. regénye. 

Farizeus (gör.), Jézus korabeli zsidó val
lásos irány, amely elkülönítette magát a tö
megtől és szigorúbban megtartotta a vallási 
szokásokat. Jézus sütötte rájuk a képmutatás 
bélyegét s az ő nyomán F. ma annyi, mint: 
képmutató. 

Farkas, a kutyafélékhez tartozó emlős állat. 
Testalkatában teljesen megegyezik a kutyával, 
csak erősebb. Sürü erdőkben, nádasokban ta

nyázik. Valamikor egész Európában el volt . 
terjedve, a múlt század közepén még Alföl
dünkön is gyakori volt, ma már nálunk is 
ritka. Nyugateurópából egészen eltűnt. 

Farkas 1. Antal, * 1875, szocialista költő 
és újságíró. Tanyai tanító volt. Költeményeket, 
szatirikus karcolatokat, novellákat, regényeket 
irt. — 2. Béla, * 1885, Csongrád vm. főisp. 
— 3. Béla, * 1884, a szegedi egyet, az államrend
szertan ny. r. tanára. — 4. Elek, * 187 t, 
nagybirtokos, felsőházi tag. — 5. Elemér, * 
1886, nyűg. min. tan., országgy. képv. — 6. 
Ernőd, (1867—1920), újságíró és belletrista. 
Számos munkában foglalkozott a Rákóczi-féle 
fölkelés és az 1848—49-es szabadságharc ko
rával. — 7. Geiza, * 1879, jugoszláviai föld
birtokos, társadalomtudományi iró, főként ag
rárkérdésekkel fogl. — 8. Géza, * 1872, or
vos, fiziológus, a bp. egyet, az élettan ny. 
r, tanára. Számos szakértekezést irt a vér
savóról, állati lélekről stb. — 9. Géza, 
országgy. képv. — 10. Gyula, * 1892, iro
dalomtörténész és szépir. iró, a bp.-i Eötvös 
kollégium tanára. — 11. Gyula, * 1877, or
szággy. képv., ügyvéd. — 12. Imre, * 1879, 
ny. min. tanácsos, költő és operettszerző. 
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Szentimentális és romantikus verseket irt, 
több operettszöveget (Jeanette, Lavotta sze
relme) és énekes vigj. és operettet (Iglói diá
kok, Tul a nagy Krivánon, A nótás kapi
tány). — 13. István, * 1869, szocialista, or
szággy. képv., a szoc.-dem. párt főtitkára. 
— 14. István, * 1899, szlovenszkói iró és 
újságíró. Kötetei: Fehér galamb (nép
színmű), Tizenhétben (novellák). — 15· I*t~ 
ván, * 1887, festő, aktok arcképek. — 
16. József (1883—1908), budapesti reformá
tus teológiai tanár, egyháztörténetiró. — 17· 
László (1846—1922), orvos, a Rókus-kórház 
sebészfőorvosa, kül. hadegészségüggyel fogl. 
— 18. Márta, * 1900, hegedurnüvesznő, Hubay-
tanitvány. — 19. Ödön (1851-1912), zeneszerző, 
zongoramüveken, dalokon, kamarazenén kívül 
operákat is irt (A bajadér, Balassa Bálint). Ki
váló szakmunkája: Az énekhang. — 20. Pál 
(1878—1921), iró, munkap. országgy· képv., 
regényeket, novellákat, drámákat irt. Társa
dalomtudományi tanulmányai: A szocializm. 
tört. és tanításai, Osztályharcok a 19. száz.-ban. 
— 21. Sándor, * 1891, operaénekes, bari
tonista. — 22. Tibor, * 1883, ügyvéd, közgazda
sági és munkáskérdésekkel fogl.— 23. Zoltán, * 
1880, művészeti iró, napilapokban és folyó
iratokban megjelent cikkei mellett a bieder
meier-művészetről irott könyve a legfonto
sabb. 

Farkasfa kisk., Vas vm., Szentgotthárd-
muraszombati j . , 548 1., ut. és up. Szent
gotthárd. 

Farkasgyepü kisk., Veszprém vm., pápai j . , 
381 1., ut. Városlőd-Kislőd, up. Városlőd. 

Farkasházi-Fischer Mór (1800—1880), a he
rendi porcellángyár alapitója. 

Farkasházy Zsigmond (1874—1928), ügyvéd, 
publicista, volt orsz. gyűl. képv. 

Farkastorok, veleszületett fejlődési hiba a ke
mény és lágy szájpadon, amelyet egy hasadék 
két félre oszt. Rendszerint a felső állkapocs 
és ajak is hasadt (nyulajk). Operatív utón 
vagy beleillő lemezzel (obturator) zárják el. 

Farm (ang.) bérgazdaság, földbirtok. 
Farmakológia (gör.) a. m. gyógyszertan. 
Farman, Henri, * 1874, franc, aviatikus, a 

mai repülőgépek egyik első szerkesztője és 
úttörője. Különösen a biplánnal vitte előre a 
motoros repülőgép megvalósítását. 

Farmer (ang.), a farm (1. o.) megmüve-
lője, gazda, birtokos; Amerikában az a kisbir
tokos, aki maga műveli meg földjét, Angliá
ban a. m. bérlő. 

Farmos nagyk., Pest vm., nagykátai j . , 
2819 1., vasút, ut. Tápiószele, posta. 

Farnesei 1. bika. A görög Apo'lonios és 
Tauriskos szoborcsoportozata; tárgya Dirke 
bűnhődése; 1546. találták, a Farnese-család 
gyűjteményéből (innen a neve) a nápolyi 
múzeumba került. 2. Herakles. A görög Ly-
sippos szobormüve: tárgya a furkósára tá
maszkodva pihenő Herakles; a Farnese-család 
gyűjteményében. 

Farnese palota, Rómában; Alessandro Far
nese biboro» megbízásából 1530. építette An-
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tonk) da Sangallo, majd Michelangelo s végül 
Giacomo della Torta. 

Far niente (ol.) a. ni- semmittevés. 
Fárosz, a. m· világítótorony. 
Faröer, dán szigetcsoport Skóciától É.-ra, 

1400 km 2 , 23.000 1., 100.000 juh. 
Farrère, Claude, valódi nevén Edouard 

Uurgonc, * 1^76, francia iró. Mint hadi
tengerész a gyarmatokra került. Izgalmas há
lásokra felépített exotikus regényeket irt: 
[.'homme qui assasina, Les civilisés, stb. 

Farsang, a január 6-tól (Vízkereszttől) Ham
vazószerdáig terjedő időszak, a vigságnak, 
mulatozásnak időszaka, azon elgondolás alap
ján, hogy utána úgyis következik a nagy
böjt, ami a magábaszállás ideje. A F.-i mu
latozás húshagyókedden éri el tetőpontját. 

Farth"ng, angol rézpénz, értéke 1/4 penny. 
Far West (Távol-Ny.), igy nevezték az 

Egyes. Ali. Ny-i részét, a Csendes-óceán 
partvidékét és , a Cordillerákat, amíg nem 
volt benépesítve. 

Fasces, vörös szíjjal összekötött nyirfa-
vessző-csomo, a főbb hivatalnokok jelvénye 
Rómában, amelyet lictorok vittek a tisztvi
selő előtt. A legfőbb büntető hatalom jeléül 
szekerce volt a F. közepébe illesztve. 

Fasciculus (lat.) a. m. köteg, iratcsomó. 
Fascisták (az ol.: fascio, a. m.. szövetség 

szóból), olasz nacionalista és imperialista 
párt, amely a világháború után alakult, fő
ként a hadviseltek egyesületeiből. 1922. okt. 
Róma ellen vonultak, a Facta-kormányt lemon
datták, mire a király okt. 31-én Mussolinit 
nevezte ki miniszterelnökké. A F. eredetileg 
köztársasági párt vo'.t, de uralomra jutása 
után Mussolini hűséget fogadott a királynak. 

Fashionable (ang.) a. m. divatos, finom. 
Fasoda, az Angol-egyiptomi Szudán egyik 

fontos állomása a Fehér Nílus mellett. 1884. 
a mahdi elfoglalta az angoloktól, 1898. fran
cia csapat szállta meg, de az angolok eré
lyes fellépésére visszavonult. Kárpótlásul Ang
lia szabadkezet engedett Franciaországnak Ma
rokkóban és Ny-Afrikában saját birtokaiból is 
átengedett neki jelentős helyeket. 

Fasti dies (lat.),,, a munkanapok a római 
naptárban. 

Faszcinálni a. m. elbűvölni, megigézni. 
Faszesz vagy metilalkohol, a fa száraz le

párlásával állítják elő. Tiszta állapotban szín
telen, kellemetlen szagú folyadék, 670-on forr. 
.Kátrányfesték és firniszkészitéshez használják. 

Fatális (lat.) a. m. végzetes, kellemetlen. 
Fatalitás (lat.) a. m. balsors. 
Fatalizmus, az a tanítás, hogy minden, ami 

történik, előre van megállapítva, amin em- . 
béri akarattal változtatni nem lehet. 

Fata morgana (ol.) a. m. légtükröződés, 
délibáb. 

Fátra, a Közép-Kárpátok két párhuzamos, 
E-D irányú hegysége: 1. Kis-F. a Vág és 
Nyttra közt, 1700 m. 2. Nagy-F. a Turóc, 
Revuca, Nyitra és Garam közt, 1800 m. 

Fatty (ang. a. m. hájas), polgári nevén 

Roscoe Arbuckle, * 1887, amerikai filmko
mikus. 

Fátum (lat.) a. m. sors, végzet. 
Faublas lovag, hőse Louvet de Couvray hi

res regényének, (Amours du chevalier de F.) 
amely a 18. sz. ledér erkölcseit festi. 

Faubourg (franc.) a. m. külváros. 
FauJencer (ném. a. m. lustálkodó), sor

vezető. 
Faun (Faunus), a római mitológiában a le

gelő nyájak huncut, embereket ijesztgető, jós-
tehetségü istene. Görög hatás alatt Pan-nal 
azonosították és sok F.-t képzeltek el. Vi
dám ünnepe a Faunalia. 

Fauna (ujlat.) a. m. valamely terület állat
világa. 

Faure, 1. Felix (1841—1899), gyarmatügyi 
államtitkár, tengerészeti miniszter, köztársasági 
elnök. Alatta kötötték meg 1897. az orosz-
francia szövetséget. — 2. Gabriel, * 1877, 
francia iró, művészi értékű utleirásai és erő
sen érzéki regényei vannak. 

Faust, Johann, doktor (körülbelül 1480—1540), 
német bűvész, kuruzsló, akit viselt dolgai ha
lála után népmondai alakká növesztettek. A 

Marlowe Faust-jának cimképe 

mondát nagyon sokan dolgozták fel. Leghí
resebb feldolgozásai: Marlowe, Lessing, Grabbe 
és Lenau müvei és Goethe drámája. 

Faute de mieux (franc.) a. m. jobb hiján. 
Fauteuil (franc.) a. m. karos- v. támlásszék. 
Faux pas (franc.) a. m. hamis lépés; bak

lövés. 
Favete unguis (lat.) a. m. vigyázzatok a 

nyelvetekre, vagyis hallgassátok áhítatosan. 
Favorit (franc.) a. m. kedvenc; a legjobb 

c-éllyel induló versenyző. 
Favorizálni, a. m. előnyben részesíteni. 
Favre, Jules (1809—1880), francia politikus, 

1870. a háború ellen volt, külügyminisztjer, 
aláirta a békét Németországgal. 

Fawkes, Guy (1570—1606), protestánsból ka
tolikussá vált kalandor, aki többedmagával az 
1605. nov. 5. összegyűlő parlamentet I. Ja
kab királlyal együtt levegőbe akarta röpíteni 
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(lőporösszeesküvés). A terv kitudódott és F.-t 
kivégezték. 

Fáy i. András (1786—1864), iró, nagy 
nemzetgazdasági és irodalmi műveltségű alakja 
Széchenyi korának. 1807 óta versekkel lépett 
fel, irodalmi jelentőségét meséi (Mesék és 
aphorismák) és A Bélteky-ház c. regénye, 
az első magyar társadalmi regény szerezték 
meg számára. Irt még színpadi müveket és tár
sadalmi röpiratokat. Megalapította áz Első 
Magyar Hazai Takarékpénztárat. — 2. Dezső", 
* 1888, festőművész és grafikus. Elnyerte a 
Szinyei- Társaság grafikai diját. Legkiválóbb 
mint grafikus és illusztrátor. — 3. István, * 
1881. Kecskemét főispánja. — 4. István, * 
1887, országgy. képv. — 5. Szeréna, * 186;, 
színművésznő, a Nemzeti Színház tagja, ahol 
tragikai szerepkörben működik. 

Fayence (fajansz), finom minőségű égetett 
agyagedény, amely nevét Faenza olasz vá
rostól vette. Kétféle F.-edényt ismernek: a 
fehér ónoi mázzal bevont durva F.-t és az 
átlátszó ólomboraxos mázzal bevont, sárgás
fehér agyagból készült finom F.-t, az u. n. 
majo'ikát, 

Fayer László (1842—19:16), jogtudós, a bp.-i 
egyet, a büntetőjog tanára, a Magyar Jo
gászegylet egyik megalapítója, a Jogtudo
mányi Szemle szerkesztője. 

Fazekas 1. Mihály (1765—1828), költő és bo
tanikus. Mint debreceni diák, megszökött s 
katona lett, Moldvát és Franciaországot is 
bejárta. 1796. megvált a katonaságtól s Deb
recenben gazdálkodott. Szerelmi és egyházi 
lirát irt, de főműve a Ludas Matyi c. köl
tői elbeszélés, mely irodalmunkban először ad 
hangot a demokratikus eszméknek. Diószegi 
Sámuellel megírták a Magyar füvészkönyvet. 
— 2. Sándor, * 1892, orvos, a szemé
szeit diagnosztika magántanára a debreceni 
egyetemen. 

Fazekasboda kisk., Baranya vm., pécsvá-
radi j . , 477 1., ut. Nagypall, up. Püspöklak. 

Fázis (gör.) a. m. jelenség, változó fej
lődési fokok (a hold F.-.ii), ingánál v. rez
gésnél a mozgási állapot bizonyos időpontban. 

Febrilis (lat.) a. m. lázas. 
Febronianizmus, Justinus Febronius (Johann 

Nikolaus von Hontheim, 1701-1790., trieri püs
pök álneve) tanítása, amely szerint a? egy
házi kormányzat nem lehet monarchikus, ha
nem a közösséget i'leti meg. XIII. Kelemen 
1764. elitéli. 

Február, az év 2. hónapja, nevét a ró
mai tisztulási ünnepektől (februaliák, luper-
caliák) kapta. 

Februári pátens, Ferenc József iSór. ren
delete az országgyűlés összehívásáról. A F. 
a birodalom részévé kívánta tenni Magyar
országot. 

Fécamp, város Franciaországban, a La 
Manche partján, Havre-tól É-ra, 17.000 1., 
Kikötő, tengeri fürdő, halászat, likőrgyártás 
(bénédictine). 

Fechner, Gustav Theodor (1801 — 1887), filo-

FÉHÉfc 

zófus, a pszichofizika mega'apitója és a h in
gok zenei hatásának kutatója. Nagycrtékü 
müve: Vorschule der Aesthetik. 

Fecit (lat., rövidítve: fee.) a. m. készí
tette. 

Fedák Sári * 1880, színésznő, 1900. tűnt 
föl a régi Népszínházban a Bob hercegben. 
1903. a Király színház tagja lett. 1921. Ame
rikában járt, de már előzőleg bejárta a kül
föld nagyobb városait. Emlékiratokat irt. 

Fedélköz, a teng. hajók legalacsonyabban 
fekvő fedélzete. 

Fedélzet, a hajó belsejét felülről elzáró 
burkolat. 

Fedémes kisk., Heves vm., pétervásári j . , 
449 1., . ut. Pétervására, up. Bükkszenter-
zsébet. 

Federáció (lat.) a. m. szövetség. 
Fedezet, az adós által a hitelezőnek nyúj

tott áru- vagy értékbiztositék. Jegybankok
nál a forgalomban lévő bankjegy biztosí
tására őrzött ércállomány. Bankszerű F.-nek 
számit értékpapíroknak, váltóknak, nemes ér
ceknek zálogul való lekötése. 

Fegyelmi eljárás, a szolgálati vétségek meg
torlást szabályainak alkalmazása. Rendesen köz
alkalmazottaknál van helye, akik elleni F.-t 
különböző törvények, rendeletek szabályozzák, 
de tételesen meg szokott állapítva lenni na
gyobb vállalatok a'ka'.mazottaira nézve is (fe
gyelmi szabályzatok). Katonaságnál külön F. 
van fenyítő tartalommal (pl. lefokozás, fed
dés, fogság). 

Fegyenc, súlyos szabadságvesztesre itélt bűn
tettes. 

Fegyház, a legsúlyosabb szabadságvesztési 
büntetés, kizárólag bűntettekre. Végrehajtá
sára nálunk a váci, soproni fegyház és a 
bp.-i gyűjtőfogház szolgál. Az elitélt köteles 
munkát végezni, naponta egy órát tölthet sé
tán s büntetésének egy részét magánzár
kában tölti. 

Fegyverletétel (kapituláció), sereg, seregrész. 
hadihajó, vár megadása. A F.-t feltétlenül, 
v. meghatározott feltételekkel kötik. 

Fegyvernek nagyk., Jász-Nagykun-Szolnok vm, 
tiszai közép j . , 5667 1., vasút, távíró, te
lefon, posta. 

Fegyverszünet, a háborús állapot szünete
lése a hadviselők megegyezése folytán. Köt
hető határozott v. határozatlan időre, álta
lánosan vagy csak bizonyos csapattestekre. 

Fegyverzet v. armatúra, az egyenáramú elek
tromos gépek forgórésze. 

Fehér 1. Dániel, * 1890, erdőmérnök, 
1923 óta az erdőmérnök) főiskola tanára. 
Sok botanikai szakcikket irt. — 2. Dezső, 
* 1869, nagyváradi hírlapíró és iró, két kö
tetben adta ki Ady Endre újságcikkeit. — 3. 
Géza (Barcsai), * 1873, költő, több vers
kötete jelent meg. —- 4. Géza, * 1890, ar
cheológus, a debreceni egyetemei a bizánci 
tört. m. tanára, Bulgáriában kutatja a török 
bolgárság tört. emlékeit, — 5. Gyula, * 1879, 
színész, a Nemz. Sziah. tagja. -— 6. Ipoly 
(1842—1909), pannonhalmi főapáf, terrnészet-
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tudós. — 7, Pál, * 1900, operaénekes, a bcr-
'ini Städtische Oper tagja. 

Fehérfém ólom-, ón-, antimon-ötvözet, csap 
ágybélésre használják. 

Fehérgyarmat nagyk., Szatmar vm,, fehér
gyarmati j·; 4393 '•> vasút, távíró, telefon, 
posta. 

Fehér haï, 1. Washingtonban az Egy. Ali. 
elnökének palotája. — 2. 1919. a kommün vége 
felé Pékár Gyula és társai ellenforradalmi 
szervezkedésének neve, szemben a »vörös 
ház«-zal. 

Fehêri Armand, * 1886, hírlapíró. Munkái: 
Λ nyugati fronton; A vesztegető forradalom. 

Fehérítés, természettől fogva szines, v. mes
terségesen színezett anyagoknak, többnyire tex
tiláruknak, szintelenitése. Legegyszerűbb módja 
a levegő oxigénje és a nap fénye által való 
F. Mesterségesen különböző kémiai anyagok
kal, főként klórral, kénoxiddal történik. 

Fehérjék (albuminok), a tojás fehérjéhez 
haso-tiló, a növény- és állatvilág által ter
melt igen fontos vegyületek. Leggyakoribb 
alkatrészeik a szén, hidrogén, oxigén, nitro
gén, kén és foszfor. Melegtől megalvadnak, 
savaktól kicsapódnak. A F. tartalmú tápsze
rek (hus, tojás, tej stb.) igen fontosak az 
ember táplálkozásában, bár ezt a szükség
letet növényi F.-kel is fedezhetjük (hüvelyesek). 

Fehérjevizelés (albuminuria), fehérje-anyagok 
megjelenése a vizeletben, vesebaj jelé. 

Fehér könyv, diplomáciai okmánygyüjtemény 
ζ kötetben, amelyet a kormány 1921. tett 
közzé a király kérdésről, Károly király vissza
térési kísérlete után. 

Fehér szén a. m. vizierő. 
Fehértemplom város. Temes vm.. 12.000 !. 

Bortermelés, élénk kereskedelem. Trianon óta 
ßela Crkva néven Jugoszláviáé. 

Fehér-tenger,' a Jeges-tengernek európai 
Oroszországba nyúló öble, Kola és Kanin 
félszigetek közt. Az év nagy részén át be 
van fagyva. Fő kikötője a Dvina torkolatánál 
fekvő Archangelszk. 

Fehértó kisk., Győr vm., tósziget-csilizközi 
j . , 835 1., ut. Győrsövényház, posta. 

Fehérvárcsurgő nagyk, Fejér vm., móri j . , 
1832 1., vasút, telefon, táviró, posta. 

Fehérvérüség (leukémia, leukoeythémia), be
tegség, amelynél a fehér vérsejtek nagyon 
megszaporodnak, mig a vörösek száma csökken. 
Kezelése: vas- és arzénkészitmények adagolása, 
Röntgensugarak. 

Fehrenbach, Konstantin (1852—1926), német 
po.itikus, centrumpárti képv., 1019. a. nemzetgv. 
elnöke. 1920—21. kancellár. 

Feiks t. Alfréd * 1880, festőművész, tagja 
vo'.t a berlini szecessziónak. Münchenben és 
Budapestéit sokszor állította ki impresszioniz
musból kiinduló érdekes képeit. — 2. Jenő * 
1878, festőművész és grafikus, német és francia 
előlapokban jelentek meg különös humorú kari
katúrái. 

Feilitzsch Berthold báró. * 1867, Békés és 
•Binar vm. főispánja. 

Fejadó, régi megszűnt adónem, személyek 
után fejenként rótták le. 

Fejér 1. György (1766—1851), nagyváradi 
kanonok, történetíró, a Codex diplomaticus 
Hungáriáé c. 43 kötetes forrásgyűjtemény 
kiadója. — 2. Lipót * 1880, matematikus, 
egyetemi tanár, akadémikus, a Fourier-sorokról 
végzett vizsgálatai világhírűek. — 3. Ottó * 
1869, nyűg. államtitkár, országgy. képv. 

Fejércse kisk., Bereg vm., vásárosnaményi 
j . , 253 )., ut. és up. Csaroda. 

Fejérpataky László (1857—1923), történetíró, 
egyetemi tanár, akadémikus és nemzeti múzeumi 
főigazgató. Főleg oklevéltannal fog'alkozott. 

Fejér vm., 4000 km2, 222.000 1. Székhelye 
Székesfehérvár. 

Fejérváry 1. Géza br. (1833-1914), táborszern., 
államféríiu. Az 1859. francia-osztrák háború
ban kitüntette magát és a Mária Terézia-rendet 
kapta jutalmul, 1884—1903. honvédelmi minisz
ter, ő szervezte a honvédséget. 1905—1906. 
miniszterelnök és a király személye körüli 
miniszter, majd az akkor alapított magy. fcir. 
darabonttestőrség kapitánya. — 2. Géza * 
1894, zoológus, pécsi egyetemen az állatföldrajz 
m. tanára. 

Fejlődés, a biológiában a kész szervezet 
kialakulásának folyamata a petéből. 

Fejlődéstan, a természettudománynak az az 
ága, mely az élő lények fejlődését kutatja. Az 
alkalmazott szempontok szerint kapjuk a F. 
különböző ágait: állat-F. és növény-F. Továbbá 
van egyéni F. (ontogénia), mely csak az egyes 
egyén fejlődését vizsgálja és törzs-F. (filogénia), 
mely a fajok keletkezését kutatja. F.-i ismeretek 
nyomait már az ókorban megtaláljuk; a gö
rögök ismerték a méhek fejlődését s Aristoteles 
istnerte a cápa különös alakú petéjét. A fejlő
dés mindig egy sejtből indul meg (petesejt) s 
az állat vagy egész életén át megmarad az 
ígysejtüség fokán (egysejtű állatok) vagy meg
termékenyítés után a petesejt oszlásnak indul 
s előbb barázdás felületű belül üreges sejt
halmazt alkot (morula), majd ez betüremíik 
(blastula), aztán a sejtrétegek megsokasodnak, 
a szövetek kezdenek kialakulni s előttünk 
van az embrió, melyből további fokozatos 
fejlődéssel kialakul a végleges állat. Haeckel 
ismerte föl, hogy minden állat a maga egyéni 
fejlődésével többé-kevésbé teljesen megismétli 
azt a fejlődési sorozatot, melyen a faja át
ment. A modern F. egyik legnagyszerűbb vív
mánya ill. módszere a kísérleti F. A kísérlet 
alkalmazásának lehetőségei igen korlátoltak 
ugyan a F. terén, de annyit mégis elérhetünk, 
Jiogy a fejlődés mesterséges befolyásolásával ezt 
más irányba terelve (peték és embriók operá
lása, összenövesztésc stb.) kapjunk választ a 
természethez feladott kérdésekre. 

Fejtés, a bányák hasznos ásványainak ki
termelése. 

Fék, minden oly szerkezet, mely valamely 
megállítandó v. kisebb sebességgel hajtandó 
tárgy mozgásával szemben, rendszerint súr
lódás v. ellennyomás révén ellenállást támaszt. 
A F. egészen különleges szerepet tölt be mint 
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vasúti F., mely a vasúti üzem biztonságának 
egyik legfontosabb tényezője: fajai: a kézi F., 
melynél minden F.-et külön ember kezel, 
a csoportos F., melynél egy ember egyszerre 
több F.-et kezel és a folytatólagos fék, 
melynél az egész vonat összes F.-eit közös 
helyről, leginkább a mozdonyról kezeljük, 
ahonnan légcsővezeték indul ki és ágazik cl 
az összes F.-rudazatokhoz. Az önműködő fé
keknél (vészfék) minden F.-es kocsi segéd-
légtartállyal van ellátva (Westinghouse-, Knorr-F. 
stb.) és a fékezés baj esetén a vonat bármely 
pontján bekövetkezik. 

Fekáliák (lat.), emberi és állati ürülék. 
Féked kisk., Baranya vm., pécsváradi j . , 817 

1., vasút, ut. Rácmecske, posta. 
Fekete 1. Ignác, * 1858, közgazdasági iró, 

ügyvéd, hirlapiró, a M. Hírlapírók Nyugdíj-
egyesületének alelnöke. Munkái: Szabadalmi jo
gunk reformja. A szabadkőművesség története, 
Az őrlési forgalom. — 2. Lajos, * 1887, ország
gyűlési képv. — 3. Mihály, * rSSj, mate
matikus, a bp.-i egyetemen volt m. tanár, 
most a jeruzsálemi egyetemen tanár. — 4. 
Mihály, * 1884., erdélyi színész és szinigaz-
gató. — 5. Sándor, * 1885, a bp.-i egyet, 
a terhesség és szülés élettanának m. tanára. 
— 6. Tivadar, * 1894, erdélyi iró és hir
lapiró. Versek, novellák. — 7. Zoltán, * 
1877, a soproni erd<5mérnöki főisk. tanára, 
felsőházi tag. 

Feketeerdő kisk., Mosón vm., rajkai j . , 349 1., 
ut, Dunakiliti, posta. 

Feketeerdő 1. Schwarzwald. 
Feketeházy János * 1842, mérnök, különösen 

vasszerkezetek tervezésében tűnt ki. Legneve
zetesebb alkotásai : a bp.-i Ferenc József-hid, 
az első magyar forgóhid Fiúméban, a komáromi 
Duna-hid, a bp.-i keleti pályaudvar tetőszer
kezete. 

Fekete lista, a munkáltatók egyesületeinek bi 
za'mas tilalmi jegyzéke azokról a munkásokról, 
akiket az egyes munkáltatóknak nem szabad 
alkalmazniok. Egyes ipari v. keresk. szakmák 
jegyzéke a rosszul fizető adósokról. 

Fekete lőpor 1. Lőpor. 
Fekete sereg, Mátyás király állandó katona

sága. 6oco jórészt cseh és szerb zsoldosból ál
lott. Mátyás király halála után feloszlott és 
mint gyü'evész had az alföldi lakosságot fosz
togatta. 

Fekete-tenger, a Földközi-tenger leg-K-ibb 
beltengere. A Bosporuson át közlekedik a többi 
tengerekkel. A F. 470.000 km2, legnagyobb 
mélysége 2244 m. Hatalmas folyók ömlenek 
bele: a Duna, Dnyeszter, Dnyeper; az Azovi-
tengeren át a Don. Felhígított vize a Bospo
ruson át nem tud kicserélődni a Földközi 
tengerével s igy sótartalma sokkal csekélyebb 
(i1/2°/o) a normálisnál (31^%). 

Fékpofa, a kerékhez szoruló vastömb, amely 
súrlódásával fékez. 

Felcsut nagyk., Fejér vm., váli j . , 1779 1,, 
vasút, távíró, posta. 

Feld Zsigmond, * 1849, színigazgató, 1890-ben 
vette át a Város-ligeti Színház igazgatását, 

roo9-ben Budapesti Színház néven állandó szín
házzá alakította. 

Feldebrö nagyk., Heves vm., egri j . , 2289 1„ 
vasait, telefon, posta. 

Feldmann Sándor, * 1890, orvos, pszichoanali
tikus; ő alapította a Magyarorsz. Független 
Orvosaiialiiikusok Egyesületét, amelynek elnöke. 

Felebbezés (appellárió). peres ügynek felsőbb-
foku bíróság elé vitele, hogy ez érdemileg és 
alakilag felülbírálja. 

Feleki Sándor, * 1865, bp.-i tiszti orvos, 
költő és műfordító (Heine, Lenau). 

Feleky 1. Géza, * 1890, iró és újságíró, a 
Világ főszerkesztője, majd a lap betiltása után 
a Magyar Hírlap főmunkatársa. Főművei: 
Könyvek, Képek, Évek; Monográfia Munkácsy 
Mihályról; a művelődéstörténeti muzeumok fej
lődéséről és feladatairól; a 17—18. sz. agrár
problémáiról. — 2. Hugó, * 1861, orvos, egy. 
m. tanár, a Teleia igazgatója, amely âz ő kez
deményezésére létesült. Urológiával és a venc-
reás betegségek leküzdésével fogl. — 3. Károly, 
* 1863, 1887 óta New Yorkban élő hazánkfia, 
pártolója a Nemzeti Múzeumnak, páratlan 
könyvtára van a Magyarországra vonatkozó 
angolnyelvü müvekből. 

Félfedeles szárnyuak, hemiptera, a rovarok 
egyik rendje; idetartoznak a poloskák, kabó
cák, levéltetvek stb.. 

Félhivatalos, a kormány szervéül ismert lap. 
Félhold, a törökök nemzeti jelvénye. 
Felhő. A Föld felszínére hulló csapadék egy 

része ismét elpárolog a levegőbe. Ugyancsak 
a Föld felszínének túlnyomó része állandó 
vízfelület lévén (óceánok, tavak, folyók), a 
Nap melege e vizeket is folyton párologtatja. 
Ε vízpárák néha nagyobb tömegekbe össze-
csapzódva F.-ket képeznek. Ε F.-k néha csak 
néhány m., néha több ezer. m. magasságban 
úszkálnak: ha a F. egészen- leer a földre, 
akkor ködnek mondjuk. A F.-k teljesen a sze
lek játékának vannak alávetve (esőthozó szél). 
Víztartalmuk függ a mindenkori hőmérséklettől 
is, mert a melegebb levegő több vizpárát 
bir el, mint a hidegebb. Ezért a lehűlésnek 
mindig az a következménye, hogy a F. víz
tartalma csapadék (eső, hó, jég, harmat, dér 
stb.) alakjában lehull. A F.-k a'akjaiban bi
zonyos típusokat különböztetnek meg: fodros 
vagy bárány (cirrus), réteges (stratus), gomoly 
(cumulus) és esőfelhőt (nimbus). 

Felhőkarcoló (angolul skyscraper), acélból és 
betonból készült, többnyire csak üzlethelyiségekül 
és irodákul szolgáló 30—60 emeletes házak, 
főleg Amerikában. 

Felirat, az országgyűlés által a királyhoz in
tézett előterjesztés, főképpen a trónbeszédre 
adott képviselőházi válasz. 

Felirati párt, az 1861. országgyűlésen szere
pelt párt, amelynek Deák Ferenc volt a 
vezére. Ez a párt állt szemben a határozati 
párttal. A királyi leiratra felirat, nem pedig 
határozat formájában akart válaszolni. Ε tervet 
három szótöbbséggel meg is valósította. 

Félixfürdő, héwiz-fürdő Nagyvárad mellett. 
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Artézi kútja 490 C vizet ad nagy bőségben. 
Mellette tó. 

Fellah, egyiptomi paraszt. 
Felletár Emil (1834-19^), vegyész, az orsz, 

törvényszéki vegytani int igazgatója 1914-ig. 
Különösen törvényszéki és gyógyszervegyészeti 
kérdésekkel fogl. 

Fellner 1. Frigyes, * 1871, a bp.-i közg. 
egyet, a politika és pénzügytan ny. r. tanára, 
kül. a nemzeti vagyon és jövedelem kérdésé
vel fogl. — 2. Henrik, * 1859, felsőházi 
tag. — 3. Sándor, * 1857, műépítész, fő-
müvei a pénzügy- és igazságügyminisztériumok 
palotái és a Duuapalota. 

Fellow (ang.) a. m. társ; tagja valamely kol
légiumnak vagy tudós alapítványnak az angol 
főiskolákon. F. jelenti még tudom, társaság 
tagját i,\ 

Félmajmck, a főemlősök rendjébe tartozó 
emlős állatok, agyvelejük jóval fejlelíenebb, 
mint a majmoké. Négy emlőjük van. Hazájuk 
Mxdagaseké·*, de Afrika'tan is éi néhány faj. 
Gyümölccsel táplálkoznak, nagy részük éjjeli 
állat. 

Felmentés, a. -m. felszabadítás bizonyos kö
telesség alól. Az áll. számvitelben az ország
gyűlés oly határozata, hogy az előterjesztett 
zárszámadás alapján az állami költségvetési 
törvénytől való eltérések megokoltak, értük 
a kormány nem vonható felelősségre. 

Felmondás, a munkaadó és az alkalmazott 
között fennálló szolgálati viszony megszüntető 
aktusa. A kereskedők* és iparosok alkalmazot
taira von. felmondási időket az 1910—1920 M. 
E. rendelet irja körül. Ε szerint hatheti 
felmondás illeti meg a kereskedősegédeket, va
lamint az egyéb, fontosabb teendőkkel meg nem 
bízott alkalmazottakat, ha munkaadójuknál két 
évnél rövidebb idő óta állnak alkalmazásban, 
viszont két éven túli alkalmazás esetén ugyan
ezeket háromhavi felmondás illeti mëg. A fon
tosabb teendőkkel megbízott alkalmazott fel
mondási ideje hat hónap, ebbe a csoportba 
sorozza a birói gyakorlat az üzletvezetőt, iro
dafőnököt, főkönyvelőt stb. és a diplomás al
kalmazottat a szóig, időre való tekintet nélkül. 
Vezető állásban levő alkalmazottnál a fel
mondási idő egy év. Súlyos, nyomatékos in
dokból, ahol a munkaadó vagy az alkalmazott 
érdekei veszélyeztetve vannak, az ipartörvény
ben megjelölt esetekben azonnali hatályú fel
mondásnak van helye. A lakás-F.-t a háború 
óta folyton módosuló rendelkezések szabályoz
zák. A tőzsdéi F. annak szabályaiban szerepel. 

Felnémet kisk., Heves vm., egri j . , 2167 1., 
vasút, távíró, telefon, posta. 

Felnémet nyelv, a német nyelvterület déli 
fele, az alemann, bajor és frank nyelvjárások 
tartoznak a F.-hez. Van ó-, közép- és uj-F., 
az utóbbit a szász nyelvjárás alapján fejlesz
tette ki Luther bibliafordításával a ma is hasz
nált irodalmi német nyelvvé. 

Felonia (ujlat.), a hűbéri hűség megszegése, 
,V(1K1frisés' minden büntetendő cselekedet, amit 
hűbérúr v. hűbéres egymás iránt elkövethet. 

Felpéc nagyk., Győr vm., sokoróaljai j . , 1437 
1., vasút, telefon, posta. 

Felperes, a polgári perben, aki követelése 
megítélését kérendő, keresetet indít. 

Felségjogok, azok a jogok, amelyekkel az 
állam (monarchia, köztársaság), legfőbb hatalma 
jut kifejezésre. Monarchiában az államfőt, mint 
az államfelség megszemélyesítőjét, illetik a F. 
A F.-at tételesen az alkotmány, alaptörvények 
írják körül. Nálunk ma a F.-nak a kormányzó 
általi gyakorlásáról az 1920. évi I. t.-c. 
intézkedik. 

Felségsértés, a magyar büntetőtörvény sze
rint az állam és lényeges alkatrészei (uralkodó, 
alkotmány, terület) megsemmisítésére irányuló 
erőszakos merénylet. Elköveti, aki a királyt 
megöli, testi épségét megsérti, uralkodásra kép
telenné teszi, ellenség hatalmába adja, szabad
ságától megfosztja v. mindezeket megkísérli 
(büntetés: halál, életfogytiglani fegyház, 10—15 
évi fegyház) ; a trónöröklés rendje ellen me
rényletei követ el (lo—jjj évi áttamfogház) ; 
aki az ország területét erőszakkal idegen ura
lom alá juttatja (életfogyt. fegyház). Bünte
tendő a F . elkövetésére irányuló szövetség, elő
készület, nyilvános felhívás. A király iránti 
tisztelet megsértése nem F., hanem királysér-
sértés. A F. fogalmát a kormányzóra az 1920. 
évi I. t.-c. terjeszti ki. 

Felsőábrány kisk., Borsod vm., mezőkövesdi 
]'·, 775 !·> ut. és up. Alsóábrány. 

Felső-Ausztria, Német-Ausztria • ^ " - ' ^ e " 
köztársaság egyik taiiomânya a Felső Duna 
két partján. Akkora, mint Pest vm. 12.000 
km3, 900.000 1. A Duna balpartját a Cseh 
erdő nyúlványai, a nagyobbik, jobbparti részt 
az E-i Mész-Alpok ágazzak be. A Duna és 
mellékfolyóinak völgyében kevés szántóföld, a 
lejtőkön erdők, a tetőkön legelők vannak. 
Ásványos kincsei a só, vas és a gyógyfor
rások. Vasáru-, gép- és textilipara számottevő. 
Alpesi tavai, gyógyfürdői és üdülőhelyei hí
resek. Fővárosa Linz. 

Felsőbagod kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
279 1., ut. Zalaegerszeg, up. Alsóbagod. 

Felsőberecki kisk., Zemplén vm„ sátoralja
újhelyi j . , 372 1., ut. Sátoraljaújhely, up. 
Alsóberecki. 

Felsöberkifalu kisk., Vas vm., körmend-ué-
metujvári j . , 318 1., ut. és up. Körmend. 

Felsöcéce kisk., Abauj-Torna vm., abauj-
szántói j . , 267 1. ut. és up. Vizsoly. 

Felsőcsatár kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 
2810 1., ut. Torony, posta.· 

Felsöcsikéria nagyk., Bács-Bodrog vm., bács
almási j . , 1877 1., vasút, táviró, posta. 

Felsodabas nagyk., Pest vm., alsódabasi j . , 
Γ229 1., ut. Alsódabas, posta. 

Felsődobsza kisk., Abauj-Torna vm., abauj-
szántói j . , 1335 1.» telefon, posta. 

Felsődörgicse kisk., Zala vm., balatonfüredi 
]., 219 1., vasul, ut. Dörgicse-Akali, up. Alsó-
dörgicse. 

Felsőegerszeg kisk., Baranya vm., hegyháti 
j . , 299 1., ut. és up. Sásd. 
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Felsöfügöd kisk., Abauj-Torna vm., encsi 
}., 271 1., ut. és up. Forró-Encs. 

Felsőgagy kisk., Abauj-Torna vm., encsi j - , 
508 ]., telefon, posta. 

Felsőgalla nagyk., Komárom vm., tatai )•, 
13.371 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Felsögőd nagyk., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
váci j . , 1636 1., vasút, telefon, posta. 

Felsögörzsöny kisk., Veszprém vm„ pápai ]'., 
564 L, vasút, ut. és up. Marcaltő. 

Felsőhangony kisk., Gömör és Kishont vm.,· 
putnoki ]'.. 719 1., telefon, posta. 

Felsőház, a kétkamarás rendszerű ország
gyűlés egyik háza. Ná'unk az 1926: XXII. 
t.-c. szervezte meg. 

Felsőireg nagyk., Tolna vm., tamási j . , 2719 
1., távíró, telefon, posta. 

Felsőiszkáz kisk., Veszprém vm., devecseri 
ív 355 -·> u t · Tüskevár, up. Középiszkáz. 

Felsőjánosfa kisk., Vas vm., körmend-némer-
ujvári ]., 225 1., ut. és up. Zalalövő. 

Felsőjózsa kisk., Hajdú vm., központi j . , 2051 
1., telefon, posta. 

Felsőkázsmárk kisk., Abauj-Torna vm., szik
szói j . , 367 1., ut. Halmaj, up. Léh. 

Felsőkéked kisk., Abauj-Torna vm., g^n.i j . , 
171 1., ut. és up. Abaujvár. 

Felsökelecsény kisk., Borsod vm., edelényi j . , 
398 1., ut. Rudabánya, up. Felsőnyárád. 

Felsőmarác kisk., Vas vm., körmend-német-
ujvári ) . , 1055 -·· u t · és up. Ivánc. 

relsomíro uielr., Abauj-Torna vm., encsi j . , 
912 1., vasút, ut. Forró-Encs, posta. 

Felsőmesteri kisk., Vas vm., celldömölki j . , 
355 1., ut. és up. Celldömölk. 

Felsömindszent kisk., Baranya vm., hegyháti 
j . , 776 1., vasút, telefon, posta. 

Felsőmo:so!ád kisk., Somogy vm., igali j . , 
1139 1., vasút, távíró, posta. 

Felsűnána nagyk.; Tolna vm., simontornyai 
j . , 1474 ]., ut. Kéty, posta. 

Felsőnovaj kisk., Abauj-Torna v,n., encsi j . , 
285 ]., ut. Garadna, posta. 

Felsőnyárád kisk., Borsod vm., edelényi j . , 
.630 1., telefon, posta. 

Felsőnyék kisk., Tolna vm., tamási j . , 1389 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Felsőoszkő kisk., Vas vm., vasvári j . , 930 
1., vasút, távíró, posta. , 

Felsöörs kisk., Zala vm., balatonfüredi j . , 
86o 1., ut. Alsóörs, posta. 

Felsőpáhok kisk., Zala vm., keszthelyi j . , 
652 ]., ut. é; up. Hévizszentandrás. 

Felsöpaty kisk., Vas vm., sárvári j . , 683 1., 
vasút, ut. Hegyfalu, posta. 

Felsőpetény kük., Nógrád vm., nógrádi j . , 
656 1., ut. Bánk, up. Rétság. 

Felsőrajk kisk., Zala vm., parsai ) . , 1346 
1., vasút, távíró, posta. 

Felsöregmec kisk., Zemplén vm., sátoralja
újhelyi j . , 288 ]., ut. Pálháza, up. Mikóháza. 

Felsőrönők kisk., Vas vm., szentgotthárdi j . , 
774 ]., ut. Rátót, up. Alsórönök. 

Felsőság kisk., Sopron vm., esepregi j , , 
594 1., ut. és up. Sajtoskál. 

Felsősáp kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 425 
1., ut. Galgaguta, posta. 

Felsősegesd kisk., Somogy vm., nagyatádi 
)., 2528 1., távíró posta. 

Felsőszakony kisk., Sopron vm., esepregi j . , 
584 1., ut. Csepreg, posta. 

Felsőszeleste kisk., Vas vm., sárvári j . , 493 
1., ut. és up. Alsószeleste. 

Felsőszemenye kisk., Zala vm., letenyei j . , 
566 1., ut. Letenya, posta. 

Felsőszend kisk., Abauj-Torna vm., encsi 
j . , 191 1., ut. Garadna, up. Felsőméra. 

Felsőszenterzsébet kisk., Zala vm., als-óletidvai 
j . , 194 1., ut. Zalabaksa, up. Szentgyörgyvölgy. 

Felsőszentiván nagyk., Bács-Bodrog vm., bajai 
j . , 2507 ]., telefon, posta. 

Felsőszentmárton nagyk., Somogy vm., barcsi 
j . , 1797 1., ut. Lakócsa, posta. 

Felső-Szilézia, Poroszország DK-i tartomá
nya a Felső-Odera mentén. 9700 km2, 1.4 
millió 1. Gazdag cink- és egyéb érctelepeken 
kivül magában foglalja Európa második leg
nagyobb szénmedencéjét (a Ruhr-vidék után). 
Szénrétegeinek gazdagsága csaknem akkora, 
mint egész Angliáé. Az 1921. vitás eredmény
nyel végződött népszavazás alapja-; 3000 km2, 
1 millió lakossal, a szén- és cinktelepek meg 
a gyárak túlnyomó részével Lengyelországhoz 
került, a nagyobbik, kevésbé értékes rész 
Németország birtokában maradt. 

Felsőszilvágy kisk., Vas vm., szombathelyi 
j . , 350 1., ut. és up. Acsád. 

Felsöszölnök kisk., Vas vm., szentgotthárdi 
j . , 1476 1., ut. Szentgotthárd, posta. 

Felső tábla, az 1848 előtti magyar ország
gyűlés felsőháza. Tagjai voltak: a katolikus és 
görögkeleti érsekek és megyéspüspökök, ejjyéb 
cgyháznagyok, továbbá a magyar hercegek, 
grófok, bárók, az országzászlósok, a pozsonyi 
gróf, a koronaőrök, az örökös és kinevezett 
főispánok, a fiumei kormányzó. 

Felsötárkány nagyk., Heves vm., egri j . , 
2122 1., telefon, posta. 

Felsőtelekes kisk., Borsod vm., edelényi j . , 
600 ]., ut. és up. Rudabánya. 

Felsötold kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 336 
1., ut. Ecseg, up. Cserhátszentiván. 

Felsővadász kisk., Abauj-Torna vm., szikszói 
j . , 867 1., telefon, posta. 

Felsőzsid 'kisk., Zala vm., keszthelyi j . , 1200 
]., ut. Lesence-Tomaj, posta. 

Felsőzsitfa kisk., Somogy vm., marcali j . , 
705 1., ut. Nemesvid, up. Csákány. 

Felsőzsolca nagyk., Borsod vm., miskolci j . , 
2042 1., telefon, posta. 

Felszámolás, a keresk. törvény által a 
különböző keresk. társaságokra vonatkozó'ag 
különbözőképpen iratik elő. A F. a keresk. 
cégjegyzékbe bevezetendő s ugyanott a fel
számoló neve is bevezettetik. Részvénytársa
ság és szövetkezet F.-a esetén a társasági 
ügyek lebonyolításáról évenként kimutatás te
endő közzé. 

Felszólamlás, hivatalos tévedés vagy hiba 
miatt törvényesen megengedett, hibakiigazí
tást célzó előterjesztés. Pl. választói név* 
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jegyzék hibái ellen. Helye van adóösszeirás-
nál, telekkönyvi jogban, kataszteri munkála
toknál, sorozási lajstromok ellen, a polgári 
perben az eljárás szabálytalansága ellen stb. 

Felszopor kisk., Sopron vm., csepregi j . , 
Ó40 ]., ut. Lövő, up. Ujkér. 

Feltámadás, az a vallásos meggyőződés, 
hogy a halál után a lélek tovább él, il
letve a test és a lélek a halál után újra 
egyesülhet és uj életre ébredhet. Λ ker. hit 
szerint Jézus Krisztus már életében is tá
masztott fel halottakat (naini ifjú, Jairus 
leánya, Lázár), halála után harmadnapra pe
dig maga is feltámadt halottaiból. A feltá
madás ünnepe a húsvét. A F. más vallás
ban is elterjedt hit. (Perzsa, mohamedán, 
hindu vallások.) 

Feltárás, 1. a bányászandó ásvány-telep 
hozzáférhetővé tétele; 2. a vegytanban: ne
hezen vegyelemezhető testek felbontása alkat
részeikre. 

FéUesívérek., azok, akiknél csak az egyik 
szülő közós. 

Felügyelő-bizottság, a keresk. törvény ér
telmében a részvénytársaság és szövetkezet 
egyik szerve, amelynek hatáskörébe a rész
vénytársaság és a szövetkezet ügyvezetésének 
ellenőrzése, a mérleg és számadás megvizs
gálása tartozik. A F. legalább 3 tagból 
áll s a társaság közgyűlése választja. 

Felülbélyegzés, 1920 márciusában volt br. 
Korányi Frigyes első pénzügyminisztersége 
idején, amikor az Osztrák-magyar bank által 
kibocsátott és Csonka-Magyarországon forga
lomban volt bankjegyeket magyar bélyegző
vel látták el a trianoni békeszerződéssel kap
csolatban. 

Félvér, korcs, nem tisztavérü állat v. em
berfajta. 

Félwattlámpa, olyan izzókörte, mely gyer-
tyafényenkint kb. 0.5 Watt áramot fogyaszt. 

Fémek, mindazok az elemek, amelyeknek 
csiszolva fémfényük van, nyújthatók, egymás
sal ötvözhetők, a meleget és az elektromos
ságot jól vezetik, oxidjaik pedig lúgos ha
tásúak. A F. kémiailag tehát a pozitív ele
mek közé tartoznak. Feloszthatók könnyű F.-re 
és nehéz F.-re. A nehéz F. nemesek, ha a 
levegő behatására nem változnak és nem 
nemesek, ha levegőn rozsdásodnak. Technikai 
szempontból nagyon fontos a F. megmunkál-
batósága. Legjobban hengerelhető az arany 
és ezüst. Legkevésbé- a vas és a nikkel. Leg
jobban kalapálható az ón és az ólom, leg
kevésbé a platina és az ezüst. Több fém 
egymással összeolvasztott keverékében, az öt-
vényekben, ezek a tulajdonságok, de külö
nösen a keménység és a szilárdság a leg
különbözőbb változatokban lépnek fel. 

Feminizmus (lat.), az a törekvés, amely meg
szüntetni kívánja a nő jogkörének, pálya
választásának és közéleti tevékenységének mes
terséges korlátozásait, hogy lehetővé tegye a 
no kihasználatlan erejének és különleges ké
pességeinek érvényesülését a társadalom fej

lődése és a kultúra haladása érdekében. Az 
utolsó évtizedekben nagy eredményeket ért el. 

Fémjelzés, arany- és ezüsttárgyak finomsági 
megjelölése a fémjelző hivatalok által. Acél
bélyegzőkkel verik a tárgyakra a különböző 
ábrás jeleket, amelyek a fémkeverék száza
lékszámát is jelzik. 

Femme savante (franc.) a. m. tudós nő. 
(Molière vígjátékának cime után: Les fem
mes savantes.) 

Fenacetin (gör.), fehér, vízben oldhatatlan 
por, láz és fejfájás ellen. 

Fenantrén (gör.), a kőszénkátrány antra-
cénolajában előforduló anyag. 

Fénelon, François de Salignac de la Mothe 
(1651—1715), francia iró, cambrai-i érsek, egy
házi szónok, XIV. Lajos unokáinak neve
lője. Legnevesebb munkái a királyi gyerme
kek számára írott, prózai állatmesék és az 
Aventures de Télémaque, amelynek görög 
meséje mögött a francia udvar szatírája rejlik. 

Feniczy Ignác, * 1873, országgy. képv. 
Fénix, 1. Főnix. 
Fenol, karból, a kőszénkátrányban fordul 

elő. Hosszú tűkben kristályosodik, kevés víz
zel vöröses fo'yadék (karbololaj). A vegyi ipar 
fontos alapanyaga. Mint karbolsavat, fertőtle
nítésre használták. 

Fenomén (gör.) a. m. jelenség. Minden do
log, amit érzékelünk, ránk nézve csak F., 
az illető dolognak agyunkban alkotott képe. 

Fény, az az inger, melyről látószerveink se
gítségével veszünk tudomást; forrása lehet 
minden izzó test, bár hideg fényeket is is
inerünk. A mi legfőbb fényforrásunk a Nap. 
Ennek fehér F.-e azonban összetett F., mert 
üveghasábbal színekre bontható. L· színek mi
nősége a mp.-kint végzett rezgések számától, 
illetve a hullámhosszúságoktól függ. A vöiös 
fény hullámhossza 0.00078 mm., az ibolyáé 
0.0004 nun. A hosszabb hullámú F^-ek in
kább hő-, a rövidebb hullámnak inkább vegyi 
ha'ásuak. A vörös F. ezért nincs hatással 
a fényképező lemezre. - - A F. bármily kö
zegen ha'ad át, mindig veszít az erősségéből, 
aminek oka a F.-elnyelés; ennek mértéke 
függ a F. minőségétől és a test anyagától. 
Ha egy test minden F.-t elnyel, akkor fe
ketének látjuk; ha minden F.-t visszaver, 
akkor fehérnek. 

Fényegységek, a fény különféle sajátságait 
mérő egységek közül a legelterjedtebb a 
Hefner-egység, vagyis egy 8 mm. átmérőjű és 
40 mm. magas lánggal égő amilacetátlámpa 
erőssége. — A fényáramlás egysége a lumen: 
adott felületre adott távolságból 1 mp. alatt 
eső fény mennyisége. — A megvilágítás egy
sége a lux- ^agy métergyertya: 1 m2 felü-
ictre 1 ni. távolságból 1 mp. a'att merőle
gesen eső fény mennyisége. 

Fényelméletek. Newton a fényt a fényfor
rásból kiáradó finom súlytalan anyagnak mon
dotta .(emanációs elmélet) ; ez a felfogás sokáig 
tar'.ot'.a magát, pedig igen sok fizikai jelen
séget nem lehetett vele megmagyarázni. 
Fresnel a fányt a világűrt betöltő éter ha-
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ránt-rezgéseinek tartott». A legújabb felfogás 
szerint a F. elektromágneses rezgések hul
lámszerű tovaterjedése. L. Faraday—Maxwelí-
iéle elmélet. 

Fényes i. Adolf, * 1867, festőművész, a 
realista festés harcosa. 1892-től kezdve állit 
ki. Későbbi munkáiban eltávolodott a natura
lizmustól és egyszerűbb, ujprimitiv stilus felé 
fejlődött. — 2. László, * 1871, politikus és 
hírlapíró. 1910—18 őszéig Az Est munkatársa. 
Nyíregyháza képviselője volt. A kommün ide
ién háromszor volt letartóztatva. A Tisz.a-
bünügyben gyilkosággal vádolva, két évig ült 
fogságban, de a bíróság fölmentette. 1925· 
fővárosi biz. tag lett. A Népszava cikkírója. 
1926 szept. óta Bécsben él. — 3. Samu, * 
1862, ügyvéd iró. A Szabadgondolkozók Ma
gyarországi Egyesületének v. elnöke, az Út
törő szabadgondolkodó lap szerkesztője. Szín
müvei közül a legnagyobb síkere a Kuruc 
Feja Dávid-nak volt (1902). 1920 óta Bécs
ben él. 

Fényeslitke kisk., Szabolcs vm., kisvárdai 
]'., 2310 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Fényév, az az ut, melyet a mp.-kint 300.000 
km. sebességgel haladó fénysugár egy év 
alatt megtesz. Csillagászati távolságmérésekhez 
használt hosszegység, mert ezeket az óriási 
távolságokat km.-ékben kifejezni igen bajos. 

Fényi Gyula, * 1845, csillagász, kalocsai 
jezsuita páter, 1886—1913. az ottani Haynald-
obszervatórium igazgatója. Különösen a Nap 
fizikájának kutatásával szerzett érdemeket. 

Fényképezés (fotográfia), azon alapszik, hogy 
bizonyos felületek a fény behatására át
alakulnak és a velük bevont lapon ez átalaku
lás folytán világosabb é3 sötétebb foltok vál
takoznak, aszerint, amint a fényérzékeny ré
teg különböző részeit gyengébb v. erősebb 
fénybehatás érte. A F.-t sötétkamra (camera 
obseura, 1. o.) segélyével végezzük, melynek 
a tárgy felé eső oldalán üveglencse v. lencse
rendszer van, mely ugy állitható be, hogy az 
pontosan és élesen, csak a fényképezendő 
tárgyról visszaverődő fénysugarakat gyűjti ösz-
sze és a kamara hátsó falára, a fényérzé
keny lapra vetiti, melyen igy a tárgy képe 
vegyi utón lerajzolódik. A fényérzékeny ré
teg leginkább zselatines brómezüstemulzióból 
áll, melyen a fénybehatásokat u. n. előhí
vással fejlesztjük ki; a brómezüst a fény ha
tására szubbromiddá változik, mely az elő
hívó folyadék hatására ezüstté redukálódik. 
A brómezüstemulzió, a vörös fényt kivéve, 
fényre igen érzékeny, ezért a lapot sötétben 
v. vörös világitásu helyiségben áztat
juk az előhívó v. redukáló fürdőben. A ré
teg azon részeit, melyeket a fény érintet
lenül hagyott meg, tehát a brómezüstös ré
szeket el kell távolítani, hogy a lemez az 
előhívás mán a további fényhatás iránt ér
zéketlen maradjon. Erre szolgál a fixálás v. 
a kép állandósítása, vagyis a megmaradt 
brómezüstös részeket nátriumtioszulfát-oldatban 
feloldjuk. Minthogy az előhívásnál a fényérte 
helyek sötét foltokká, a többiek pedig vilá

gos részekké válnak, a kapott kép a tárgy 
negativja. A negativ lemez révén másolás ut
ján ugy kapjuk a valódi, pozitív képet, 
hogy pl. kiorezüstös fényérzékeny papírra he
lyezzük az átlátszó negatívot és az egészet 
világosságnak tesszük ki, mikor is a fény 
csak a negativ világos részein hatol át a 
papírra, mely e helyeken sötétedik és meg
fordítva, ami már megfelel a tárgynak. Ha 
a negatívról fényérzékeny rétegű üvegre v. 
átlátszó filmre másolunk, diapozitivet kapunk, 
mely vetített bemutatásra alkalmas. A F.-nek 
nagy szerepe van a nyomdászatban is, ké
pek sokszorosítására (fototipia). L. Cinko-
gráfia. A színes F. (heliokrómia) még nincs 
teljesen megoldva. 

Fénynyomás (fotolitográfia), fényképezés ut
ján kőre vitt ábrázolás sokszorosítása. 

Fenyő 1. László, * 1902, költő és újság
író; verskötetei: Építés orgonája, Elveszett 
évek. — 2. Miksa, * 1877, a Gyáriparosok 
Orsz. Szöv.-nek igazgatója. Mint iró főleg 
közgazd. kérdésekkel foglalkozik, de irt esz
tétikai tanulmányokat is. A nyugatosok írod. 
mozgalmában élénk részt vett. 

Fenyőfa, a fenyőfélék családjába tartozó 
sokféle fának a gyűjtőneve. A mi magasabb 
hegységeinket s a miénknél északibb vidé
keket túlnyomóan F.-k erdősitik be, mert 
ezek a hüvöses-nedves helyeket szeretik, a 
meleg Alföldet kerülik. A F.-félék mind tű
levelűek (túlnyomóan örökzöldek), porzós c's 
termős virágaik tobozokat képeznek, leveleik 
és fájuk gyantát tartalmaz. A fájuk puha, 
tüzelőértéke kicsi, de olcsóbb faáruk készíté
sére rendkívül alkalmas. A nálunk leggyako
ribb F.-fajták: a lue-, jegenye-, erdei, vö
rös, havasi, boróka-fenyő. 

Fenyőfő- kisk., Veszprém vm., pápai ]., 
438 )., ut. Bakonyszentlászló, up. Szűcsi. 

Fénysebesség, a fény által az időegység 
alatt megtett ut: 1 mp. alatt 300.000 km. 
Legelőször Olaf Römer dán csillagász szá
mította ki a F.-et 1676-ban a Jupiter hold
jainak elsötétülése segítségével, A 19. sz.-ban 
Fízeau és Foucault mérték a F.-et gyorsan 
forgó fogaskerék és ugyanilyen tükör segít
ségével. A legújabb fizikai módszerekkel vég
zett meghatározások eredménye 299.865 km. 
mp.-kint (25 km. hibalehetőséggel). 

Fényszóró, acetilén- vagy elektromos ív
lámpa parabolikus vagy szteroid tükörrel, pár
huzamos sugárnyalábot vetít. Használják ha
dászatban, automobilokon stb. 

Fénytörés, az a jelenség, hogy a fénysu
gár megváltoztatja az irányát, ha ritkább 
közegből sűrűbbe, vagy megfordítva, ferdén 
hatol be. A F. sok fizikai jelenségnek is 
oka, igy a délibábnak, szivárványnak, reggeli 
és esti szürkületnek stb! 

Fényűzési adó, az 1920. XVI. t.-c. értel
mében a fényűzési tárgyak átruházását ter
heli, melyek belföldön a kiskereskedelem ke
retében ellenszolgáltatás mellett kerülnek for
galomba. A F, kulcsa általában ιοβ£, a fény-
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FENYVESI FERENC FERDINAND 
űzési vállalatok Által kiszolgáltatott ételeknél 
és italoknál 250/0. 

Fenyvesi Emil (1859—1924), színművész. 
1894. a Nemzeti Színház, 1896. a Vígszín
ház tagja lett. Mint jellemszinész tűnt ki. 

Fenyvesmadár, más néven fenyőrigó, északi 
vidékeken élő énekes madár, mely ősszel köl
tözik hozzánk s itt telel. Húsa kitűnő, ezért 
tömegesen fogják. 

Fenyvessy 1. Adolf (1839—1920), a Stolzc-
rendszerü gyorsírás magyar továbbfejlesztője. 
— Fia, 2. Béla, * 1873, orvos, pécsi egyet. 
a közegészségtan ny. r. tanára. 

Ferdinánd, inagy. kir. 1. I. F. (1503—1564), 
Miksa császár unokája. 1526—1564. magyar 
király. Vele szemben állt Szapolyai János 
ellenkirály, akit az ország többsége követett. 
A két ellenkirály egymás jogainak kölcsönös 
elismerése mellett 1538. a nagyváradi béké
ben egyezett meg. Ö alatta foglalta el a tö
rök Budát és az Alföldet. Vele kezdődik a 
Habsbiug-ház folytonos uralma Magyarorszá
gon. 1558. német-római császár. Mint ilyen 
megkísérelte a katolikus és protestáns világ 
kibékítését. — 2. I í . F. (1578—1637), 1618— 
1637. német-római császár és magyar király. 
Vakbuzgó katolikus uralkodó. Ö alatta in
dult meg a harmincéves háború és szűnt 
meg Csehország közjogi önállósága. — 3. III. 
F. (1608—1657), 1637—1657. német-római csá
szár és magyar király. Folytatta és az 1648. 
westfáliai békében befejezte a harmincéves 
háborút. — 4. V. F. (1793—1875), 1835—1848. 
osztrák császár és magyar király. Gyenge-
akararu uralkodó, aki helyett Metternich és 
Kolovrat vitték az államügyeket, ö szentesi
tette az 1848-as törvényeket, 1848. XII. 2. 
lemondott a trónról öccse javára. 

Ferdinánd, bolgár cár, * 1861, Ágost szász-
koburg-gothai herceg legfiatalabb gyermeke. 
Először közös hadseregbe'i, majd honvédtiszt. 
1887. a bolgár nemzetgy. fejedelemmé vá
lasztotta. 1908. okt. 5. Bulgáriát független 
királyságnak nyilvánította s felvette a cári 
cimet. 1912. háborút indit Törökország ellen. 
1914. csatlakozik a központi hatalmakhoz és 
az 1918. különbékéig állta is a szövetsé
get. Az összeomlást követő forradalom el
űzte trónjáról. 

Ferdinánd, román király, (1855—1927), Ho-
henzollern-herceg volt, unokaöccse az elhunyt 
Károly román királynak. 1893. nőül vette 
Mária koburg-gothai hercegnőt. Halála után 
Mihály fia követte a trónon. 

Ferdinánd, spanyol kir. 1. I. F. (1035— 
IC67), mint Kasztilia királya szerencsés had
járataival Leont, Asturiát és Galíciát egyesi-
tette országával. — 2. VII. F. (1784—1833), 
ismételten atyjára, IV. Károlyra támadt, 1814. 
a Napóleonnal kötött szerződés alapján el
foglalta a trónt, szélső reakciós irányt veze
tett be, kiadta a trónöröklés rendjét meg
változtató »pragmatica sanctio«-:, ami a 
karlista háborúkhoz vezetett. 

Ferdinándy Géza (1864—*9H), bp.-i egyet. 

a közjog tanára. Főleg a magyar közjog tör
ténetével fogl. 

Feredzse, az a felsőruha, amelyet a moha
medán nők az uccán hordanak. 

Féregnyulvány, a vakbélen ülő, kisujjnyi 
hosszú, vékony, vakon végződő bélrészlet. 
Innen indul ki a vakbélgyulladás. 

Ferenc, császárok és királyok, 1. I. F. (1708 
—1765), a Hábsburg-Lotharingiai ház megala
pítója, Mária Terézia férje. 1745—1765. né
met császár. Politikai szerepet nem játszott. 
— 2. H. F. (1768—1835.), 1792—1835. magyar 
király mint I. F. Az első osztrák császár, 
II. Lipót fia, Napoleon legnagyobb ellensége, 
majd 1810. apósa. A napóleoni háború, a 
bécsi kongresszus, a devalváció és a magyar 
újjászületés (1825. országgyűlés) δ alatta ját
szódott le. 

Ferenc, francia királyok, 1. I. Ferenc (1494— 
1547), uraik. 1515—1547. költői hajlamú, igazi 
renaissance-uralkodó. Híres művészeket (Leo
nardo da Vinci, Andrea del Sarto) hívott ud
varába. Uralma alatt épült a Louvre, a fon-
tainebleaui és st. germaini kastély. Ö hozta 
be a törvényhozásba a latin nyelv helyett a 
franciát. V. Károly ellen — az egész életét 
betöltő — 4 háborút viselt. — 2. II. F . 
(1544—1560), uraik. 1559—1560. Stuart Má
ria férje. Alatta kezdődik a katolikus Guisek 
és a protestáns Bourbonok polgárháborúja. 

Ferenc, szentek. 1. Assisi (1182—1226), a fe
rencesek, klarisszák s ferences harmadrendiék 
alapitója. Gazdag családból származott. Kétévi 
remeteélet után nyilvánosan prédikált s a hoz-
zácsatlakozottakkal megalapította rendjét, mely 
gyors virágzásnak indult. A róla szóló iroda
lomból világhírűvé vált az Actus Β. Francisci 
olasz átdolgozása: a Fioretti, melyet magyarra 
mesterien fordított le Kaposy József. — 2. 
Paolai (1416—1507), calabriai származású. Re
meteélet után megalapította Assisi Sz. Ferenc 
remetéinek rendjét. — 3. Saiesi (1567—1622), 
genfi püspök. Nemes és mesteri francia nyel
ven irt müvei közül ma is közkedveltségnek 
örvend a Philothea, mely magyarra is le van 
fordítva. — 4. Xaveri (1506—1552), jezsuita. 
Mint Loyolai Ignác 2. társa, azt a megbí
zást kapta, hogy Indiát térítse meg. Ennek 
eleget tett több százezer ember megkeresz
teltével. Kinába való utaztában halt meg. 

Ferenc-csatorna, a Dunát a Tiszával össze
kötő egyetlen csatorna. Bezdánnál szakad ki 
a Dunából és a Tisza felé lejtve, Török
becse alatt torkollik be. Hossza 108 km. 
Hajózásra alkalmas. 

Ferenc Ferdinánd (1863—1914), Károly La
jos főhg. és Mária Annunciata hercegnő leg
idősebb fia. 1889 óta a mayerlingi tragédia 
következtében prezumptiv, atyjának halálával 
(1896) hivatalosan is trónörökös. 1900. jun. 1. 
morganatikus házasságot kötött Chotek Zsófia 
grófnővel, lemondva gyermekeinek trónörökö-
södési jogáról. Katonai kérdésekben egyre na
gyobb lett F. befolyása. A politikai kérdé
sekben F. az egyház jogainak teljes érvé
nyesülése mellett a monarchia szláv népel«-
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meire kívánt -támaszkodni. içt4. júniusában 
sarajevói útja alkalmával jun. 28-án Gar-
rilo Princip és társai merényletet követtek el 
ellene s F. és neje revolvergolyóktól találva 
haltak meg Sarajevóban. Ε merénylet volt 
közvetlen oka a vi'ágháboru kitörésének. 

Ferenc József I. (1830 Vili . 18.-1916 XI·. 
21.), osztrák császár és magyar király, Fe
renc Károly főherceg és Zsófia bajor her
cegnő fia, nagybátyjának, V. Ferdinándnak le
mondása folytán tizennyolcéves korában (1848 
XII. 2.) lépett a trónra. A birodalomban 
ekkor mindenütt forradalom volt, ame'yet vé
gül csak orosz segítséggel tudott Magyaror
szágon leverni. Uralkodásának e'sö húsz esz
tendeje külső háborúkkal és az alkotmányos 
törekvések elleni harcokkal telt eh Katonai 
diktatúrával és polgári abszolutizmussal kezdte 
uralkodását, de az olasz háborúk, majd a 
porosz háború után kénytelen volt az al
kotmányosságnak engedményeket tenni. Az o'asz 
háborúkban elvesztette Lombardiát és Velen
cét, a porosz háborúban szerepét a német 
birodalomban s miután közben kísérletei a 
Gesammtmonarchie megteremtésére (1860X. 20. 
októberi pátens, 1861 II. 26. februári pátens) 
nem sikerültek, az elszenvedett háborús vesz
teségek hatása alatt alkotmányt adott Auszt
riának s megkötötte a kiegyezést Magyar
országgal. A magyar koronázás (1867 VI. 8.) 
után még az év decemberében felelős kor
mány alakult Ausztriában is. Kettős törekvés 
vezette F. politikáját: megóvni az 1867-es al
kotmányokban biztosított felségjogait és a Habs
burg-ház birtok állományát. A belső politikai 
kérdésekben ezért volt engedékeny mindaddig, 
amig katonai felségjogait nem érintették s 
ezért kötött szövetséget régi ellen'eleivél, Né-
metországgal és Olaszországgal. F. birodalmá
nak terjeszkedését dél felé látta lehetséges
nek, ez vezette (1878) Bosznia és Hercegovina 
okkupációjára, később (1908) anuexiójára. F. 
később teljesen hive lett a hármasszövetség-
nek, noha érzelmi ellentétek választották el 
íőleg Vilmos császártól. A világháború kitörése, 
a szerb hadüzenet, már nyilván akarata elle
nére történt. Élete gazdag volt tragikus ese
ményekben. Fivérét, Miksa főherceget, mint 
Mexikó császárát kivégezték, fia, Rudolf, ön
gyilkos lett, feleségét anarkista gyilkos ölte 
meg és örökösét meggyilkolták. Nagy mun
kaerejű ura'kodó volt, akinek érdeklődése azon
ban főleg az ál'amügyek apró részleteire ter
jedt ki. 

Ferenc József egyetem, 1. Egyetem. 
Ferencrendiek. Szabályzatukat, mely Assisi Sz. 

Ferenctől való, 1223. erősítette meg a pápa. 
Kolduló rend, mely a 13. és 15. században 
virágzott, sok szentje, nagy tudósat és ki
váló misszionáriusai voltak. Számuk ma kb. 
[7.0CO. Magyarországon több kolostoruk van 

Ferencszállás kisk., Torontál vm., torontáli 
j . , 565 1., ut. Kiszombor, up. Klárafalva. 

Ferenc Szalvátor, * 1865, magyar kir. her
ceg, osztr. főherceg. 1890. nőül vette Mária 
Valéria főhercegnőt, Ferenc József leányát. 

Ferencz József (1835—1928), unitárius püspök, 
irt unitárius kátét, egyházszertartási könyvet. 

Fefenczi 1. Imre, * 1884, szociálpolitikai iró, 
székesfővárosi szociálpolitikai szakelőadó, bpesti 
egyet, magántanár. 1920. a Nemzetközi munka
ügyi hivatal (Genf) munkásvándorlásügyi szak
referense. Több szociálpolitikai müve van, 1929. 
New Yorkban jel. meg International Migrations 
c. nagy müve I. kötete. — 2. Sándor, * 1873, 
orvos, Freud tanításainak egyik legrégibb kö
vetője és továbbfejlesztője, Magyarországon a 
pszichoanalízis meghonosítója. F. alakította meg 
1913. a Magyarországi Pszichoanal itikai Egyesül e-
tet és ennek azóta elnöke. Főművei : Lélekelemzés, 
A hisztéria, Versuch einer Genialtheorie. - - 3. 
Sári, * 1887, irónő, az analitikus regény
írás egyik jónevü magyar képviselője. Legis
mertebb könyve a Vörös daru. — 4· Zoltán, 
(1857—1927), egyetemi tanár, irodalomtörténész, 
az Egyetemi, majd az Akadémiai könyvtár 
igazgatója. Eötvös Józsefről, Petőfirőt, Deák 
Ferencről irt becses monográfiákat, szerkesz
tette a Magyar Shakespeare-tárat. 

Ferenczy 1. Ferenc, * 1861, drámaíró. Több 
darabját előadta a Nemz. Színház. Legsike
rültebb a Rabiélek. — 2. György, * 1902, eoriv 

goramüvész, a Nemzeti Zenede tanára.—3. Ida 
(1846-1927.), csillagkereszteshölgy, Erzsébet ki
rályné • fö'olvasónője. és bizalmasa, aki az utolsó 
percig mellette voit. — 4. István, (1792-1856), 
szobrász, Canova és Thorwaldsen tanítványa, 
aki rendkívüli akaraterővel, de csak közepes 
művészi tehetséggel igen nagy úttörő mun
kásságot fejtett ki a magyar plasztika érde
kében, mig Budáról mindenben csalódva, Ri
maszombatba vonult vissza. Eletét Meiler Si
mon irta meg. Nevezetesebb müvei: Csokonai 
(Debrecen), Szt. István vértanú (Esztergom), 
Pásztorleányka (Budapest), Euridike (Rimaszom
bat). — 5. Károly, (1862—1917), festőművész. 
Egyike volt a naturalista festés magyar úttö
rőinek. i8t6. Hollósyval Nagybányára költö
zött és az ottani iskola egyik nagyhatású 
vezetője lett. 1906. a Képzőművészeti Főiskola 
tanára. Későbbi munkái összefoglalóbbak, sti
lizáltabbak, mint a fiatalkoriak. Mint grafikus 
és illusztrátor is kiváló volt. Az első művészi 
plakát rajzolója. — Gyermekei: 6 Béni, szob
rász, ujabb munkái a plasztika legújabb tö
rekvéseihez tartoznak sok primitív hatássa1. — 
7. Valér, * 1885, festő, kezdetben az impresz-
szionista-naturalista irány híve, később össze
foglaló stílusra törekedett. A Müvészház kiállí
tásain tűnt fel. — 8. Noémi, * 1890, festő és 
iparművész, munkái közül legnagyobb sikereket 
gobelin-terveivel érte el. 

Férgek, az állatország egyik külön törzse, 
mely fejlettségben a tüskebőriiek és puha
testűek között áll. Testük tagolat'an v. igen sok 
ízre tagolt. Utóbbi esetben a fon'.osabb szer
vek csaknem minden szelvényben ismétlődnek. 
Helyváltoztatásra bőrizomtömlöjük szolgál. Igea 
sok közöttük a külső (pióca) és belső élősködő 
(béígiliszta, galandféreg, májmétely stb.), mely 
utóbbiak kész táplálékot kapván, béJcsatornájuk 
visszafejlődött. 
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FERMA IN POSTA FESTETICS 

\ Ferma in posta (ol.) a. m. a postán marad, 
poste restante. 

Fermán, a török szultán rendelete. 
Fermât, Pierre (1608—1665), francia mate

matikus, aki főleg az egész számok elméletével 
foglalkozott s Pascal mellett a valószínűségi 
számítás megalapítója. Híressé vált róla elne
vezett tétele, amelynek a bizonyítását máig 
sem sikerült megtalálni, bár nagy dij van rá 
kitűzve. 

Fermata (ol. a. m. megállás), zenei műszó, 
amely egy hang kitartását írja elő, vagy 
szünetet jelez eg/ zenei frázis végén. 

Fermentáció, (lat.) a. m. erjedés, erjesztés. 
Fermentek (lat.), szerves anyagok, amelyek 

magasabbrendü szerves anyagokat felbontanak 
(erjedés, hasadás, rothadás stb.·). A F. vagy 
élőlényekben fordulnak elő (pl. élesztőgombák
ban) vagy élő sejtek választják el (enzimek, 
pl. pépszín). 

Fernkorn, Anton Dominik (1813—1878), Bécs 
legnagyobbszerü plasztikusa, aki főleg vak
merően egyensúlyozott lovasszobraival szinte a 
bécsi bárok plasztika végső kifejlesztőjének 
tekinthető: Szent György, Károly főherceg, 
Savoyai Jenő, Jellasics lovasszobrai. 

Ferrara, olasz város Emilia tartományban, a 
Potól D-re, 108.000 1. Érsekség, egyetem, mű
vészi értékű templomok és paloták, Tészta-, 
kötél-, szappangyárak. 

Ferrer, Francisco (1859—1909), spanyol sza-
badgondolkodó, 1909. résztvett a barcelonai 
fölkelésben és kivégezték. 

Ferrero, Guglielmo, * 1871, olasz történész, 
szociológus és filozófus. Főműve: Róma nagy
sága és hanyatlása, amely a római történet 
alakjainak drámai megelevenités-ét és a szoiális 
háttér szines megfestését adja (magy. 13). 

Ferri, Enrico, (1856—1929.), olasz büntető
jogász, szociológus és politikus, egyetemi tanár. 
Megalapítója a modern olasz kriminológiai isko
lának. 

Ferro, a Kanári-szigetek egyike, Afrikától 
Ny-ra, Spanyol birtok. A németek innen szá
mították a földrajzi hosszúságokat. 

Ferro 1, az Atlanti-óceán melletti spanyol vár, 
30.000 1. 

Fertőboz kisk., Sopron vm., soproni j . , 591 
1., vasút, táviró, up. Nagycenk. 

Fertőendréd kisk., Sopron vm., kapuvári j . , 
1194 1., ut. és up. Petőházai cukorgyár. 

Fertőhomok kisk., Sopron vm., soproni j . , 
613 1., ut. és up. Hegykő. 

Fertőrákos nagyk., Sopron vm., soproni j . , 
3003 1., ut. Sopron, posta. 

Fertöszentm.'klós nagyk., Sopron vm., kapu
vári j . , 3226 1., vasút, táviro, telefon; posta. 

Fertöszéplak kisk., Sopron vm., kapuvári j . , 
1321 I., vasút, ut. Eszterháza, posta. 

Fertőszergény kisk., Sopron vm., kapuvári 
j·. 578 1., ut. Petőházai cukorgyár, up. Vit-
nyéd. 

Fertőtlenítés (dezmfekció), a fertőző anyagok, 
kül. baktériumok megsemmisítése, áramló gőz
zel, száraz meleggel, vagy vegyi anvagokkal 
(formalin, karból, szublimát). 

Fertő-tó, 'sekély, mocsaras, hajózásra alkal
matlan, de halakban gazdag tó Mosón és 
Sopron vármegyék közt. Hossza 36, szélessége 
15 km., területe átlag 350 km3, de ez a víz
állással együtt jelentékeny változásoknak van 
alávetve. Csatorna köti össze a Repcén át a 
Dunával. Trianon óta É-i nagyobb része. 
Ausztriáé. 

Fertőző betegségek, amelyeket a testbe be
hatolt és ott elszaporodó baktériumok okoznak. 
A fertőzés lehet közvetlen, a beteggel vagy 
váladékaival történt érintkezés utján (pl. lues), 
v^gy közvetett, a beteg által fertőzött tárgyak 
utján, melyeken a baktériumok hosszabb-rövi
debb ideig életben maradhatnak (pl. himlő, 
vörheny stb.). A tuberkulózis-fertőzés főként 
a levegő utján terjed. Egyes betegségeket élős
ködők terjesztenek, pl. a pestist bolhák, a 
maláriát szúnyogok. A fertőzéstől a betegség 
kezdetéig eltelt időt lappangási időnek nevezik. 
A F. kitöréséhez a fertőzésen kivül szüksé
ges, hogy az illető fogékony legyen; vannak, 
akik bizonyos fertőzésre nem hajlamosak, immú
nisak. Némely F. kiállása immunitást ad uj 
fertőzés ellen. 

Fessier Ignác Aurél (1756—1839), székes
fehérvári kapucinus, a keleti nyelvek tanára 
Lembergben, 1787-ben a rendből kilépett, 
protestánssá lett, majd szentpétervári egyet, 
tanár. Főbb müvei: Geschichte der Ungarn, 
Rückblicke és Resultate. 

Fest I. Aladár, * 1855, nyűg. főigazgató, 
Fiume történetével fogl. — 2. Sándor, * 1883, 
bp.-i egyet, a régi angol irod. m. tanára, 
főleg a magyar-angol irod. érintkezést vizs
gálja. 

Festékek v. festőanyagok, tárgyak színének 
megváltoztatására v. szines réteggel való be
vonására szolgálnak. Vannak természetes és 
mesterséges F. A természetesek lehetnek ás
ványi, növényi vagy állati eredetűek. Növényi 
pl. az indigó, állati a karmin. A mesterséges 
utón készültek között legfontosabbak az anilin-, 
ill. kátrányfestékek. A festészetben viszont a 
kötőanyag szerint megkülönböztetünk olaj-, tem
pera-, aquarell- és pasztell-F.-et. Az agyag-, 
poreellán- és üvegiparban tűzálló F.-e.t használ
nak, a kelmefestésben pedig olyanokat, amelyek 
színüket lugozás és áztatás után is változat
lanul megtartják. 

Festészet (képírás), a képzőművészet egyik 
ága, amely saines anyagokkal hoz létre ábrá
zolást, képet, festményt, amelynek három alkotó
része van: a sík a'ap (fa, vászon, fémlap, 
papiros stb.), a festékanyag és a festéket kötő 
anyag (viz, olaj, viasz stb.). Kötőanyag szerint: 
viz-F. (aquarell), olaj-F., viasz-F. (enkausztika), 
enyves F., kréta-F. (pasztell), illóolajjá! y. 
mézzel, vagy tojásfehérjével dolgozó tempera-F. 
stb. A F.-hez tartozik a mozaik, mely szines 
kövecseket vagy szines üvegdarabokat használ; 
aztán a zománc-, a grisaille- s a gobelinké
pek is. Alap szerint van: falfestmény, üveg
festmény stb. Festés szerint: ha átlátszó, 
áttetsző, lazur; ha fedő, gouache. 

Festetics 1. György gróf (1755—1819), hu-
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FESTINA LENTE 

szárezredes volt, Keszthelyen megalapította a 
Georgicon-t és a helikoni ünnepeket rendezte. 
— 2. Tasziló herceg, * 1850, felsőházi tag. 
— 3. Vilmos gr., * 1848, felsőházi tag. 

Festina lente (lat.) a. m. lassan járj, tovább 
érsz! 

Fészek, 1901-ben a'.apitott klub képzőművészek, 
irók és színészek számára. Palotája Kártész-u. 
36. sz. alatt van. Neve »festők, építészek, szob
rászok, egyéb komédiások« kezdőbetűiből adódik. 

Fészekhagyök, azok a madarak, melyek a 
tojásból való kikelés után azonnal maguk 
táplálkoznak (csirke); ellentétben fészeklakójc 
azok, melyek még szüleik ápolására és tápíá-
lékhordására. szorulnak (fecske stb.). 

Feszi Frigyes (1820—1884), építész, főműve 
a bpesti Vigadó, atneilyel a magyar épitőstil 
megteremtésére törekedett. 

Feszly 1. Árpád (1856—1914), festő, vallásos 
tárgyú kompozíciókkal (Golgotha, Krisztus teme
tése), történeti képekkel (Bánhidai csata, Zsolt 
eljegyzés-e), főleg a Magyarok bejövetelé c. 
körképpel és számos freskóval tűnt ki. — 2. 
Árpádné, 1. Jókai Róza. 

Feszület, a keresztrefeszitett Krisztus ábrá
zolása. 

Fétis (portugál), 1. Fetisizmus. 
Fetisizínus, 1. alacsoay vallási forma, a;nely 

érzéki tárgyak — fétisek — imádásában áll. 
Megtaláljuk Afrika négereinél, de Amerikában 
és Óceániában is. — 2. Orvosi értelemben kóros 
megnyilvánulása a nemi ösztönnek, amely az 
ellenkező neműnek valamely részére (haj, láb) 
vagy ruhadarabjára (cipősarok, zsebkendő) 
irányul. 

Fetser Antal, * 1862, győri r. k. megyés
püspök, felsőházi tag. 

Fetva (török), a mufti (főpap) szakvéleménye 
vallási dolgokban. 

Feudalizmus (ujlat.), 1. 1. Hűbériség; 2. az 
a politikai irány, amely a hatalmat â nagy
birtokos arisztokráciának akarja juttatni. 

Feuerbach, német város Stuttgart mellett, 
20,000 1. 

Feuerbach, 1. Anselm (1775—1833), német 
büntetőjogász, egy. tanár. — 2. Anselm (1829 
—1880), német festő, bécsi akad. tanár. 
— 3, Ludwig Andreas (1804—1872), 
német filozófus, először hegelista, majd radikális 
szenzualista és ateista. Különös haíást vallás
filozófiája gyakorolt, melyben a vallás tényének 
tisztán antropo'.ógikus magyarázatát adja. Főbb 
müvei : Wesen der Religion, Wesen des Chris
tentums. 

Feuillet, Octave (1821—1890), francia regény
író, aki szentimentális regényeivel nagy sikert 
aratott. Leghíresebb regénye: Egy szegény 
ifjú története. 

Feuilleton (franc.) a. m. tárca. 
Feydeau, Georges (1862—1921), francia szín

padi iró. Sikamlós vígjátékait kifogyhatatlan 
ötletességgel konstruálta. (Osztrigás Mici.) 

Feyér Gyula, * 1874, min. tan., a Magy. 
Mérnök- és Épit.- Egyl. Közlönyének főszer
kesztője. 

FÍCUS 

Fez, 1. Marokkó fővárosa, az ország E-i ré
szén, a Közép-Atlasz-hegység lábánál, a Zebu 
vádi mellett. 71.000 1. Szőnyegek, bőráruk. 
— 2. A törököknél szokásos föveg, viselete 
1925 óta tilos. 

Fezőr (franc: faiseur, a. m. működő), ter
vező, vállalkozó. 

Fezzan, Tripoiisz D.-i tartománya, 43,°00 1·, 
főv. Murzuk, oázisok. 

Fiad kisk., Somogy ym., igali ]'·, 281 1., 
ut. és up. Kisbárapáti. 

Fiahordó, Amerikában éiö erszényes állat. 
Két faját ismerjük, egyiknek van erszénye 
(oposszum), a másiknak nincs. Utóbbi csak 
patkánynagyságu s fiait nem erszényben, ha
nem farka segítségével a hátán hordozza. 

Fiaker, a francia fiacre szóból, a bérkocsi 
neve, amelynek eredete az, hogy a párizsi F.-
es-ek standja Szt. Fiacrius temploma mellett 
voit. 

Fiastyúk, más néven Plejádok, igen szép csil
lagcsoport sürün egymásmellen álló csilla
gokból, melyben szabad szemmel hét csillagot 
lehet megkülönböztetni. A távcső v. még inkább 
a fényképező-készülék több ezer csillagot mu
lat ki benne. 

Fiaszkó (ol.: fiasco) a. m. palack; kudarc. 
Fiat (lat.) a. m. legyen. F. justitia et pereat 

mundus: igazságnak kell lennie, még ha a vi'.ág 
el is pusztul. 

Fiatalkorúak bírósága, külön bíróság, amely 
a 12—18 éves bűnösök tettei fölött itél külön 
jogszabályok alapján. A F.-nak Ítéletei, illető
leg intézkedései: dorgálás, próbárabocsátás, 
javitónevelés és fogház v. államfogházbüntetés. 

Fiáth Pál, * 1850, földbirtokos, felsőházi 
tag. 

•Fiat lux, (lat.) a. m. legyen világosság. 
Fiat voluntas tua, (lat.) a. m. legyen meg 

a te akaratod. 
Fibrin, (lat.) a. m. ro.ítanyag, a vérben 

oldott fehérjeanyag, amely a vér hülésekor 
a megalvadását okozza. 

Fibula (lat.), 1. kapocs a ruhák összekap
csolására, hasonló a mi brosainkhoz. Használata 
visszanyúlik a bronzkorba. — 2. Bonctanban az 
egyik lábszárcsont (szárkapocs). 

Fichte, Johann Gottlieb (1762—1814), német 
filozófus, jenai, majd berlini prof. Filozófiája 
a Kant-féle kriticizmus továbbfejlesztése. Wissen-
schaftslehre-je (így nevezte ő a filozófiát) sze
rint megismerésünk tárgyai tisztán szubjektív 
teremtményei a megismerő szellemnek·. Az el
méleti és gyakorlati filozófiát egyetlen elvből, 
az Entudatból vezeti le. Az erkölcsi világrend
ben való hit, a tulajdonképeni alapja az 
elméleti filozófiának. Hire3 könyve a napóleoni 
leigázások ellen: Reden an die deutsche 
Nation. 

Fichtner Sándor, * 1878, zeneszerző és kar
mester, a szegedi filharmonikusok vezetője. 

Ficus (lat.), tropikus növény sok fajjal; F. 
carica a fügefa; F. elastica, gumifa; egyes 
fajai szobai dísznövények. 
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FÎDEI COMMISSUM FILLOXËJRA 

Fíbuíák a hronzkorszakl ó/ 

Fidel comm'mum, !. Iliiblzomány. 
Fidelia, (lat.) a. m. hűséges; vidám. 
Fidisi-srigetek, kb. 250 sziget, Polinéziában, 

kb. 80 lakott, a Nagy-óceán DNy-i részén, 
Ausztráliától ËK-re. Területük 20.000 km3, 150 
ezer 1. Brit birtok. Szén-, vízfelvevő- és kábel
állomás Kanada és Ausztrália között. 

Fielding, Henry (1707—1754), angol regény
író, az angol irodalomban a humoros realista 
regény megalapítója. Főművei: Joseph Andrews 
és Tom Jones. Irt vígjátékokat is. 

Fiesole, olasz város Toscana tartományban, 
Firenze mellett, 17.000 1. Fra Giovanni da 
F. (Fra Angelico) hazája. 

Figaro, aíakját Beaumarchais teremtette meg a 
Sevillai borbélyban. A F. mint színpadi alak 
a fondorlatok reprezentálója. 

Figaro, Le, párizsi konzervatív irányú napilap, 
Henri Villemessant alapította 1854. 

Figura (lat.) a. m. alak, ábra. 
Fikció (lat.) a. m. elképzelés, föltételezés. 
F i i . . . , f i k ) . . , (gör), összetételekben a. m. 

valaminek kedvelője. 
Filantróp (gör.) a. m. emberbarát. 
Filarszky Nándor, * 1858, botanikus, bp. 

egyet, az algológia és virágos növények mor
fológiájának c. ny. rk. tanára, a Nemz. Muz. 
igazgatója, sok szakmunká.t irt (Növénymorfoló
giai Algológia, Systematica). 

Filatelia (gör.) a. m. bélyeggyüjtés. 
Filc (ném.), durvább állati szőrökből (nyúl, 

juh stb.) készített vastagabb posztó; kalapokhoz, 
zongorakalapácsok bélelésére stb. használják. 

Filet (franc), 1. háló-alapra dolgozott kézi
munka; 2. húsdarab a marha ágyékából. 

Filharmónia (gör.), a harmóniának, zenének 
kedvelője. F.-i hangversenyek, magasnivóju, fő
ként zenekari müveket előadó hangversenyek. 

Filharmóniai Társaság, zenei egyesület zene
kari hangversenyek tartására. A bp.-i F. 185^, 
alakult a Nemzeti Színház zenészeiből Erkel 
Ferenc vezetése mellett. 

Filiale (a lat. íilius: fiu szóból) a. m. fiók
üzlet. 

Filigrán (lat.), fonalakból és szemekből össze
rakott ékszerész- vagy ötvösmunka zománccal 
és színes kövekkel kombinálva. F. üveg, amelybe 
színes fonalakat olvasztanak. F. átvitt értelemben 
finomat, törékenyét jelent. 

Filimon, Aurél Vasile, * 1891, erdélyi román 
régész, bibliográfus és irodalomtörténész. 

Fílippika, Demosthenesnek Fülöp (Filippos) 
makedón király beolvasztó politikája ellen mon
dott dörgedelmes és tüzes szónoklatai, F.-knak 
nevezte Cicero is. Antonius ellen mondott beszé
deit. Azóta is F. a neve minden erősen tá
madó, szenvedélyes hangú szónoki beszédnek. 

Filippinek (Fülöp-szigetek), szigetcsoport Ázsi
ától DK-re. 300.000 km3, kb. π mill. 1. 
( fillippinók). Terményei rizs, pálmák, kukorica, 
cukornád, dohány, manila-kender. Legnagyobb 
szigete Luzon, itt fekszik a főváros: Manila. 
1521. fedezték fet, 1569. fogl. el a spanyolok, 
1898. az Egyes. Ali. 

Filippino, 1. Lippi. 
FJüszter, a filiszteus szóból a német diák

nyelvben a. m. nem diák; nyárspolgár. 
Filiszteus, kánaáni nép, amelyet a Kánaánba 

bevonuló zsidók o:t találtak 9 amellyel állan-
, dóan hadban éltek. Dávid győzte le őket. 

Átvitt értelemben: ellenség, pogány. 
Filkeháza kisk., Abauj-Torna vin., gönci j . , 

168 1., ut. és up. Pálháza. 
Fillér, régebben a korona egy századrésze, 

ma a pengő egy századrésze. 
Filloxera, a levéltetvek családjába tartozó 

rovar, a szőlőnek veszedelmes pusztítója. Alig 
egy min. nagyságú. Szárnyatlan nemzedékei 
(egy év alatt 6—8 nemzedék) a föld alatt 
•élnek a o;t a szőlő gyökereit rágják el. Majd 
szárnyas nemzedékek jönnek a föld színére s a 
fajt rohamosan terjesztik. 1863. hurcolták be 
Amerikából Franciaországba s két évtized alatt 
egész Európában elterjedt. Magyarországon 1874. 
jelent meg. Pusztítani lehet szénkénegnek a ta
lajba fecskendezésével, megelőzni a homoki 
szőlőmiveléssel (homokban a F. nem él meg) 
v. F.-mentes szőlőfajták tenyésztésével. 

Filloxera, nagyítva 
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mu flUííRüKKOft 
Film (ang.), a fényképészetben vékony, haj

lékony, átlátszó lemez, zselatinból, celluloidból 
vagy acetilcellulozeból, üveg helyett a fény
érzékeny réteg alapja. Ugyancsak F. a mozgó
fényképszalag alapanyaga, azért a mozgóképe
ket is F.-nek nevezik. 

Filmjáték, kinematografikusan megrögzített 
történet. Fejlődése nyomon követte a mozgó-
fénykép-készitésnek, a kinematografiának töké
letesedését. A kinematográfia előfutárja a 90-es 
évek elején Edison által feltalált kinetoszkóp. 
Λ mozgás megrögzitésének feladatát a Lumière 
testvérek által 1x95-ben szerkesztett és azóta 
nagy mértékben tökéletesített készülékkel sike
rült megoldani. A mozgás fényképen való 
megrögzítése azon a jelenségen alapul, hogy 
a szem recehártyája a ráeső fénybenyomást 
a fényinger megszűnte után még i/8 másod
percig megőrzi. Ha tehát ezen időn belül 
uj kép éri a szemet, az az előzőt még a rece
hártyán találja és vele minden megszakítás nél
kül egybeolvad. A fotografikus mozgásmegrög-
zités módszere arra irányul, hogy a mozgó 
tárgyról gyors egymásutánban, legalább 1/s má
sodpercenként felvételek készüljenek, mert ha 
ezek hasonló gyorsasággal egymásután vetí
tődnek, akkor zökkenés és hézag nélkül a 
folytonos mozgás illúzióját adják. A készülék 
lényege nagy fényerejű lencsékkel ellátott 
fényképező gép, amely orsóról lepergő 30 
mm. széles fényérzékeny filmszalagra veszi 
fel a kisméretű 18X24 mm. nagyságú képeket. 
Hogy a kép lehető tiszta és rezgésmentes le
gyen, egy mp. alatt legalább 20 felvételt kell 
készíteni. Az igy készített filmet rendes foto
gráfiai utón kidolgozzák és a kapott negatív
ról vetítésre kész pozitivot készítenek, amely
nek szélei lyukakkal vannak ellátva a fogas
kerekek számára. Természetesen a vetítésnél a 
pergetés éppen ugy szaggatottan, az u. n. 
máltai-keresztes berendezéssel történik. A kine-
matografiát eleinte csak tudományos és ri-
portszerü fe'vételekre használták és csak ké
sőbb kezdtek színészek által lejátszott rövid 
jelenetekből álló F.-okat készíteni. A dán 
Nordisk Fi'mvállalat vo't az első, amely ré
szekre tagolt, hosszabb színdarab vagy re
gényszerű történeteket fotografált filmre. Ekkor 
1900 után egymásután alakultak gyárszerü vál
lalatok, szervezett színtársulatokkal F.-ok elő
állítására. Nevezetesebbek vo'.tak a Nordiskon 
kivül a francia Pathé, az amerikai Vitagraph, 
az American Bioscop és az Amerian Cinema 
és néhány akkor induló olasz és némát film
gyár. A F. rohamos fejlődésnek indult és 
benne megszü'etett az uj művészet, amely a 
szinpadszerü beszéd kikapcsolásával tisztán a 
szemmel látható történésekből alkot drámai 
játékot. A F. művészi fejlődése az elmúlt két 
évtized alatt párhuzamosan haladt a filmtech
nika és a fi'mrendezés tökéletesedésével. A 
háboruelőtti években a vezetést az ameri
kaiak vették át. A fi'mrendezők eleinte igye
keztek lehetőleg mindent természet után, t;r-
mészetes mi iőkben felvenni, később azonban, 
részben gazdasági okokból, áttértek a diszle-
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tekre és az építkezésekre. Belátták ugyanis, 
hogy olcsóbb egy indiai templomot és ucca-
részletet felépíteni, mint nagy művészi és 
technikai személyzetet Indiába utaztatni. Né
melyik filmgyár óriási telepeket építtetett, tele 
legkülönbözőbb ház- és ucca-részlettel, ame
lyekben a történeti és a mai etnográfiai stí
lusok mind képviselve vannak. Az ilyen telep 
lehetőleg változatos természetrészleteket is ma
gában zár: erdő-, mező- és hegyrészeket, pa
takokat, tavakat stb. Az ilyen felvevőcsarno
kokkal és laboratóriumokkal is felszerelt u. n. 
mozivárosok legnagyobbikát az amerikai Los 
Angelesben építették. (Hollywood). — A kész 
filmek terjesztess a iilmkölcsönzők utján tör
ténik, akik a fi'mfeliratokat az illető országok 
nyelvére lefordíttatják és elkészíttetik, hogy az 
igy teljesen elkészült filmet a mozgófénykép-
szinházakhoz, Heltai Jenő által adott és gyor
san népszerűvé Jeít néven: mozikhoz eljuttas
sák. Magyarországon a fim előbb az Orszá
gos Mozgófényképvizsgáló Bizottsághoz kerül, 
hogy a iilmeket erkölcsi és rendőri szempont
ból ellenőrizze. Terjesztését megtilthatja vagy 
kihagyásokat, kivágásokat követelhet és csak 
azután adja meg az engedély-okiratot, amely 
mindig feltünteti azt is, hogy a filmet 16 éven 
aluliak megnézhetik-e. 

Filmszcenárium, a filmjátéknál az író vagy 
rendező által irt szövegkönyv a filmjáték uta-
sitásszerü leírásával, amely után a rendező a 
darabot lejátszatja és felvéteti. Beosztása nem 
szinpadszerü jelenetek szerint történik, hanem 
képek szerint. 

Filmszüzsé (franc), filmezésre alkalmas mese, 
téma. 

Fiimtrükkök, a íilmjátéknak mindazok a fo
gásai, amelyek technikai eljárással módosítják 
a mozijáték cselekményét. Sokféle módszerrel 
készülnek. Leggyakoribbak: külön felvett képek 
összemáío'ása, retusálás, megfordítás, lassítás 
és gyorsítás, összemásfással megy keresztül a 
színész az oroszlánok között, lép keresztül a 
fa'01 a yoghi vagy jelennek meg az álomban 
az alakok, álmodozás közben a régi emlékek, 
üsszemásolással szerepelhet ugyanaz az alak 
két személyben ugyanazon a képen. Ide tar
tozik a tükörrel kombinált felvétel is, amikor a '' 
távol állított tükörben megkicsinyitve látszó • 
alakot íotografálják bele a képbe. Igy jelenik^ 
meg pl.: a nő alakja kicsiben a férfi elő?* 
fekvő könyvek fedelén táncolva. A retusálási"' 
és a belerajzolást magában vagy egyéb trükkök
kel alkalmazzák. Pl. a megrémült alak szem
öldöke felszalad homloka tetejére, megperdül 
és visszaül a helyére. A képek fordított sor
rendű vetítésével érik el például, hogy a vizbe 
ugrott vagy esett ember vagy autó vissza
ugrik a par.ra, a széttört cserepek vázává 
összeállva felrepülnek az ab'akba, valaki egyet
len szökkenéssel ugrik fel 3—4 méteres magas
ságra (a lefelé ugrást veszik fel és ezt meg
fordítják). Lassan felvett, de normális gyorsa
sággal vetített jelenetekben a mozgás rendkívül 
gyors lesz, al.ikok, kocsik szinte cikázva repül
nek. Ellenkező, esetben gyors forgatással felvéve, 

484 



jFILOLOGIA FINN IRODALOM 

de normálisan vetítve a mozgás igen lassú lesz, 
az alakok lebegve, nagyon lassan, kísérteties 
komikummal jönnek-mennek. 

Filológia (gör.), a népek szellemi életének 
tudománya az irodalmi müvek alapján, tehát 
szoros kapcsolatban van a népek művelődés
történetével. Alapja az ókori népek szellemi 
életének vizsgálata: a klasszika filológia. Se
gédtudományai : a nyelvtan, a szövegkritika, a 
paleográfia, az epigrafika, a metrika, a régi
ségtan, a filozófia, az irodalomtörténet, a po
litikai történet. A F. története az ókorban, 
a görög grammatikusokkal kezdődik; a mai 
érte emben vett F. a 18. sz. vége felé ala
kult ki Németországban. Helytelenül F.-nak 
szokták nevezni a nyelvtudományt is. 

Filológus (gör.) a. m. nyelvész, nyelvészet-
kedvelő. 

Filou (franc.) a. m. tolvaj, gazfickó. 
Füozőf'a (gör.), szószerint a. m. a bölcse-

ség szeretete. Kant óta a F. azt a felada
tot tűzte maga elé, hogy a megismerés 
Íeluíóségét, terjedelmét és határait vizsgálja 
vagy azokat a- fogalmakat, amelyek az egyes 
rudoniányokban, valamint as életben a dolgok 
és cselekvések megítélésébe') elvekként szere
pelnek, lg / pl. a kauzalitás a természettudomá
nyok, a szabadakarat az etika alapelve. Ezeket 
a fogalmakat azért kell külön vizsgálódás 
tárgyává tennünk, meri a tapasztalás szerint 
használatuk ellentmondásokhoz vezet akár egyes 
kutatásokban, akár a vi'ágnézet egészében. 
Ezért kell először tulajdonképpeni értelmüket, 
azután érvényességük határát megvizsgálni. így 
vá ik a F. tudománytanná. Nemcsak az egyes 
tudományok lehetőségét és érvényességét vizs
gálja, hanem a tudományok rendszerét is fel 
akarja alítani, hogy az esetleges ellentmondá
sok kiküszöböltessenek, ha ugyanazt a tárgyat 
különböző szempontok szerint vizsgálják. Végső 
célja a F.-nak az, hogy általa egységes, min
dent átfogó világnézetet nyerjünk. Kell te
hát, hogy ugy az egyes· tudományokká', mint 
az erkölccsel és vallással foglalkozzék. Az 
élet egyetemes érvényű normáit és értékeit 
keresi. A F. fe'oszíik: i. ismeretelméletre, 
amelyhez a logika és a tudományok módszer
tana tartozik; 2. metafizikára, amelyhez a 
természet-F. és a szellem-F. tarlozik; 3. eti
kára és jog-F.-ra; 4. esztétikára; 5. szocioló
giára; 6. vallás-F.-ra és 7. történet F.-ra. Λ 
lélektan lassanként önálló tudomány lett. de 
azért szoros vonatkozásban maradt a F.-val, 
részint tárgya (az emberi szellem) miatt, ré
szint azért, mert az emiitett filozófiai disz
ciplínáknak megalapozásuknál szükségük van 
pszicho'ógiai tájékozottságra. 

Filtrálás (lat.), szűrés, folyadék elválasztása 
szi'árd anyagoktól, folyadékátbocsátó réteg se
gítségével (szűrőpapír, szövet, likacsos ége-
lett agyaglemez, homokréteg stb.). 

Fináczy Ernő, * i860, a bp.-i egyet, -a 
pedagógia ny. r. tanára, a Tud. Akad. tagja, 
felsőházi tag; neveléselméleti, de főleg tör
téneti problémákkal fogl. Jelentős Az ókori 
nevelés tört. és A középkori nevelés tört. 

A magyarországi közokt. tört. Mária Terézia 
korában. 

Finale (ol.), operafelvonás befejező része, 
a ciklikus zenekari műformákban, pl. szimfóniá
ban az uto'só tétel neve. 

Finály 1. Gábor, * 1871, reálgimn. igazg., 
archeológus·. — 2. Henrik (1825—1808), kolozs
vári egyet. r. tanár, fi'ológus. Főműve: Λ la
tin nye'v szótára. 

Financia (a lat. finis, a. m. vég, fizetési 
haláridő szóból), testületek, községek, állam 
pénzügyei. 

Fináncváltó, a váltónak az a fajtája, amely 
nem áruüzlet alapján keletkezik. Ilyen váltó
kat a Magyar Nemzeti Bank nem fogad 
el visszleszámitolásra. 

Fin de siècle (franc: századvég), a 19. sz. 
végének tulfinomult irodalmát, divatját jelezte. 

Finesse (franc.) a. m. finomság, finom csel
fogás. 

Fingal, a gaél, ύ-ír közmonda alakja, a 3. 
sz.-ban Kaledonia királya volt. Atyja Ossian-
nak, aki tetteit da'aiban megörökítette. 

Finis coronat opus (lat.) a. m. a befeje
zés koronázza meg a müvet. 

Finish (ang.), befejezés, lóversenynél a futam 
végső stádiuma. 

F.'n's Poloniae (lat.: vége Lengyelországnak), 
igy kiáltott fel állitó'ag Koszciuszko. amikor a 
maeiejowicei csatában (1794 okt. 10Λ elfogták. 

Finís rei, gloria Dei (lat.) a. m. vége a do
lognak, dicsőség Istennek. 

Finistère, a legnyugatibb francia département 
neve Bretagneban. 

Finisíerre-fck, Spanyo'ország legnyugatibb 
pontja. 

Finita la commedia (ol.) a. m. vége a ko 
médiának. Λ lommcdia de'l'arte színészei ez
zel a kiáltással jelentették be a színjátszás 
végét s hívták föl tapsra a közönséget. 

Finke kisk., Borsod vm., cdelényi j . , 727 1., 
vasút, távíró, posta. 

Finkey 1. Ferenc, * 1870, szegedi egyel, 
büntetőperjog ny. r. tanára volt. most korona
ügyészhelyettes. — 2. József, * 1889, a bá
nyamérnöki főisk. r. tanára. Ercelőkészités-
tant irt. 

Finnek, a finn-ugor népcsa'ád legműveltebb 
népe. Számuk kb. 4 millió. Finnországban és 
Karéliában (Oroszország) laknak, a Finn- és 
Bottni-öböl meg a Fehér-tenger között. Nyel
vük finn-ugor, de testalkatuk, kivált koponya
méreteik egészen o'yanok, mint a skandináyoké; 
az antropológusok szeritit germánabbak, mint a 
németek. Vallásuk cvang. Műveltségük igen 
magas, kivált a tudományban, irodalomban és 
.sportban vá'nak ki. Analfabéta kevesebb, mint 
Arg'iában. A magyarsággal való rokonságot 
erősen tartják. 

Finn irodalom, 'legértékesebb terméke a Ka
levala (a. m. Kaleva országa) c. aépéposz. 
melyet Lönnrot Illés jegyzett fel és állított 
Ö£«Z2 a nép ajkán élő költeményekből (runo-k). 
Magyarra fordította Barna Ferdinánd (1871.) 
s ujabban Vikár Béla (1909). Ugyancsak Lönn
rot állította össze a Sno népdalok és kisebb 
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elbeszélő költeményeknek egy kisebb gyűj
teményét Kanteletar cimen (magyarra fordította 
Bán Aladár, 1902.). A finn müköltészet csak 
a 19. az. második felében kezd fejlődni; leg
nevezetesebb iróik, költőik: Ahlçraist Α., Krohn 
Gyula (irói neve Suonio), Kivi Elek, Genetz 
Arvid, Aho János, Cajander Pál, Jalava (Alm-
berg) Antal. A finnek tudományos irodalma 
igen magas fokon áll, különösen a finn-ugor 
nyelvtudomány terén. A legkiválóbb munkás
ságot Setälä Emil fejtette ki. 

Finn művészet. A középkortól a 19. sz. kö
zepéig a F. csupán szórványos műemlékekből 
áll. Az önálló F. kialakulása 1846. a Finn 
Művészeti Egyesület alapításával kezdődött. Az 
első kiváló finn művész Ekman Róbert, aki 
Abóban, a régi fővárosban rajziskolát is ve
zetett. Mellette Holmberg Werner az, aki a 
modern művészet felé fordul és kortársaival 
és követőivel, Meensterhjelm Hjalmarral és Lind-
holm Berndttel a düsseldorfi német tájképfestő
iskolához csatlakozik. A modern pleinair és na
turalista iránynak, ezzel együtt a francia szel
lemnek befolyását Edelfelt Albert közvetíti. 
Párizsból indult ki Gallén-Kallela Akseli is. 
Mozgalmas, eleven művészete elszakad a natu-
ra'izmustól és összefoglalóbb, monumentálisabb 
stílus felé törekszik. Legjobbak grafikai munkái 
és freskói, amelyekben a finnek régi legen
dáit dolgozza fel. A finn szobrászat megindí
tója egy svéd művész: Sjöstrand Károly. Tanít
ványai Runeberg Walter, Takanen János. Épí
tészeik közül legtehetségesebbek és legérédc-
tiebbek Saarinen Eliel és Tarjanne Annit, a 
helsingforsi nemzeti színház építője. 

Finn nyelv, a finn-ugor nyelvcsalád egyik 
ága, neve a saját nyelvükön suomi; kb. ícét 
és félmillió egyén beszéli; több nyelvjárása 
van, amelyek közül legfontosabb, mivel irodalma 
is van, az észt. 

Finnország, Európa egyik legÉ-ibb országa. 
388.000 km2 (csak szárazföld), 31/2 millió 1. 
Éghajlata zord, partjait télen át jég födi. 
F. az »ezer tó országa«. A tavak különböző 
szintben fekszenek és rövid folyók kötik össze, 

gyakori vízesésekkel. 
: Ezek energiáját ujab-

^̂ Η,ι ?̂ιιϊ̂ Μ';'π;ί;'ΐΜί'ι·ί2^:ιί'Ί b a n villamos aram aíak-
.': I ^ i l^ íg l i l l i ip^p l '•: jában értékesitik. F. 
í-1 j^^ptïïjj^^^^ffâ! :' D-i részén van egy ke-

'•'•• iíSl^yS^St''iMM ' ;' v^ s szántóföld; nagyob-
'' rm^ÈÊ&Î/Çi JÎ>rM£5i! :·'·; kik részét erdő bo-

''• iljlílíl^^SMíilí^^1 •'· r ' t Í a ' a többi termé-
:'•• ^¾¾¾^¾¾¾¾¾¾ '••' ketlen. Az erdő F. 
•: ^ ^ ^ ¢ ^ ¾ ¾ ^ ¾ ¾ ^ •'' gazdaságának alapja. 
'•My|wi;';MI!iï^'>^.:-;: Nemcsak fát, hanem 
; : :U^^^^i&|öMij | . ·•• rengeteg papirospépet is 
^¾¾^¾^^^^¾¾¾ i' készítenek belőle és 
y~ ';"ν̂ Τ|Εΐη [ ρ , ι η ' iW^'· ' szállítanak külföldre. 
^ - ν ' ' - ί ^ ί - - ν :"· •"—̂  Vaskohászata és állat

tenyésztése (vaj, bőr) 
is khitelre dolgozik, 

mig gabonából és textilárukból behozatalra 
szorul. Vasútja a területhez képest kevés, de 
telefonhálózata mintaszerű. Fővárosa Helsinki 
(Helsingfors). F. « középkorban és újkorban 
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svéd fönhatóság alatt volt. A legújabb kor
ban orosz uralom alá került, de a svéd 
műveltséget sikerült megőriznie. 1917. Svinhuf-
vud proklamálta F . függetlenségét, 1918. a 
németek segítségével visszaverte az orosz bol
sevikok támadását, azóta minden tekintetben 
megszilárdult mint demokratikus köztársaság. 
1921. a Népszövetség az Aland-szigeteket F.-
hoz csatolta. 1925 óta Lauri Relander a közt. 
elnök. 

Finn-ugor nyelvek, az ural-altaji nyelvtörzs 
egyik családját alkotják. Tagjai: a lapp, a finn, 
a mordvin, a cseremisz, a votják és zűrjén, a 
vogul és osztják és a magyar. 

Finomságtartalom, arany v. ezüst tárgyak
nál a finom arany- v. ezüstmennyiség ezrelé
kekben kifejezve. 

Finsen, Niels Ryberg (i860—1904), dán or
vos, a fény gyógyhatásával foglalkozott, fény
gyógymódja különösen a bőrfarkasnál (lupus) 
nagyon eredményes. 

Finsteraarhorn, a Berni Alpok legmagasabb 
csúcsa, 4275 m. 

Finta (ol.) a. m. cselvágás a vívásban; ki
fogás. 

Finta 1. Gerő, * 1889, a székelyudvarhelyi 
ref. ko'lég. tanára, költő; verskötete: A fák. 
— 2. Sándor, * 1881, naturalista szobrász és 
festő. — 3. Zoltán, * 1896, erdélyi hírlap
író és lírikus. 

Fiók Károly (1857—1915), ref. főgimnáziumi, 
majd egyetemi tanár, az ind és perzsa költé
szet kiváló ismerője és műfordítója (Firduszi 
Sáhnáhmé-ja). 

Fiola (gör.), csőalaku apró üvegedény 
gyógyszerek eltartására. 

Firduszi, Abul-Kaszim (940—1020 körül), per
zsa költő, a Sáhnáhme (Királyok könyve) c. 
60.000 párversből álló eposz irója. A régi per
zsa királymondákat tartalmazza, tulajdonképpen 
több kisebb eposz gyűjteménye. 

Firenze (Flórenc), Olaszország Toscana-tar
tományának fővárosa az Arno-folyó mellett, 
250.000 1. Iparművészet : selyem, papiros, por
cellán, kő, fa, fém, ékszer. Egyetem. Igen 

A Palazzo Guadagní Firenzében 



FIRMA FIZIKA 

gazdag muzeumok, páratlan szépségű és ere-
detiségü képek (Úfhzi, Pitti képtárak), szob
rok, épületek, műemlékek. F. nagyobb sze
repet játszik az emberi műveltség, kivált a 
képzőművészet történetében, mint sok nagy 
birodalom. Itt született Dante; itt élt Pet
rarca és Boccaccio. Itt született Giotto, Do
natello, Michelangelo, Benvenuto Cellini; itt 
élt és tanult Rafael, Leonardo da Vinci. Mac-
chiavelli, Amerigo Vespucci egészítik ki a 
renaissance nagy alakjainak sorát. 

Firma (ol.) a. m, cég. 
Firmamentum (lat.) a. m. égbolt; általá

ban boltozat. 
Firn, magas völgyben összegyűlt hótömeg, 

amely többszöri részleges olvadás és ujra-
fagyás fo'ytán jeges-szemcséssé válik Ha a F. 
mozgásnak indul, belőle ered a gleccser. 

Firnisz (ném.), gyantaoldat borszeszben, olaj
ban, terpentinben stb., amely a levegőn gyor
san szárad és fényes bevonatot ad. 

Firth of Forth, az Északi-tengernek Skócia 
szárazföldjébe mélyen benyúló öble; mellette 
fekszik Edinburgh kikötője: Leith. 

Fischer i. Aladár, * 1874, orvos, bp.-i egyet, 
m. tanár, a sebészeti megbetegedések a gyer
mekkorban c. tárgykörben, a bp.-i zsidókór
ház sebészfőorvosa; szakmájának termékeny irója 
is. — 2. Béla, Baranya vm. alispánja. — 3. 
Edwin, * 1886, svájci zongoraművész, Bach-in-
terpretator — 4. Emil (1852—1919), német ve
gyész, berlini egyet, tanár, különösen a cukor-
és fehérjefélék szerkezetének kutatásával fogl. 
— 5. Ferenc, Baranya vm., főispánja. — 6. 
Gyula, * 1861, bp.-i főrabbi. — 7. Max, 
* Ϊ88Γ, Alex, * 1882, francia regényírók és 
kritikusok. (Le Duel de M. Lolotte, La 
Dame très blonde stb.) 

Fischer-Colbrie Ágost (1863—1925), kassai 
püspök. Apologetikával fogl. 

Fischer von Eriaih, Johann Bernhard (1Ő56— 
1723), osztrák építész, a bé< si bárok-épitíszet 
nagymestere. Legfőbb müvei: a schönbrunni 
császári kastély és a bécsi Szt. Káro^y-temp-
lom. A budai várpalota legelső vázlatát 1>" ő 
készítette. 

Fisher, sir John (1841—1919), angol tenger
nagy. 1892—97. a tengerészeti hivatal veze
tője, 1914—19. a tengeri hadmüveletek irányi-

- tója. 
Fiskus (lat.), az állam mint vagyonjogok 

alanya. A kir. F. jogi személy, a koronát, 
országot magánjogilag képviseli. Képviselője : 
a kir. kincstári jogügyi igazgatóság. 

Fiszhlla (lat.), 1. genny levezetésére szolgáló 
csatorna; 2. fejhang. 

Fittler Kamill (1853—1910), építész, az Ipar
művészeti Iskola igazgatója, a Magyar Ipar
művészet szerk. 

Fityeház kisk., Zala vm., nagykanizsai j . ; 
926 1., ut. és up. Murakeresztur. 

Fitz Artúr, * 1889, országgy. képv. 
Fiume, kikötőváros az Adria Quarnero-öblé

nek É-i sarkánál, a Fiumara-folyócska torkolatá
nál, 45.000 1. Magyarország egyetlen tengeri 
kikötője volt, kitűnően fölszerelve. Jelentős 

gyáripar. F.-t 1919. a szövetséges és társult 
hatalmak Jugoszláviának Ítélték. D'Annunzio 
azonban még az év végén olasz önkéntesekkel 
elfoglalta és külön államot alakított belőle. 1923. 
kötött megállapodás értelmében F. Olaszor
szághoz csatoltatott, de a Baross-kikötő Jugo
szláviáé lett, a kikötő többi részére szóló 
különleges használati jogokkal együtt. 

Fiusitás, a régi magyar jogban királyi pri
vilégium, melynél fogva a fiágra szóló javakban, 
ha ez kihalt, nő örökölhetett. 

Five o'clock tea (ang.) a. m. ötórai tea. 
Fix (lat.) a. m. szilárd. 
Fixa idea (lat.) a. m. rögeszme. 
Fixálni (lat.) a. m. megállapítani, leszö

gezni. Fényképészetben az előhívott lemezt vagy 
másolatot fényállóvá tenni fixáló oldattal. 

Fixum (lat.) a. m. megállapított összeg, 
fizetés. 

Fizeau, Armand Hippo'it (1819—1896), fran
cia fizikus; először állapította meg a fény 
terjedést sebességét forgó tükörrel. 

Fhéiy Ödön, * JBB6, feJsőzseJéjjyj lelkész, 
a magyar racionalizmus kutatója, a szlovenszkói 
Evangélikus Lap szerk. 

Fizetési fokozat. A közalkalmazottak illetmé
nyeik, rangjuk és rangosztályuk szerint F.-okba 
vannak beosztva. Ε beosztást törvény szabja 
meg és csak törvénnyel módosítható. Ki mennyi 
időt tölt egy F.-ban, azt az u. n. szolgá
lati pragmatika szabja meg. Ujabban na
gyobb magánvállalatok is F.-ba szokták beosz
tani alkalmazottaikat. 

Fizetésképtelenség, az adós azon állapota, 
amelyben aktíváit (vagyonát) passzívái (adós
ságai) túlhaladják. A F. alapján rendelik 
tel a kényszeregyességi eljárást v. a csődöt. 

Fizika, a természettudománynak az az ága, 
mely az élettelen testeken tapasztalható, nem 
vegyi természetű vá'tozásokat vizsgálja s ezek
nek okait és törvényszerűségeit igyekszik meg
állapítani. Ε változás-ok igen sokfélék, ezért a 
F. külön foglalkozik velük. így kapjuk a F. 
egyes ágait; alapvető része a mechanika, mely 
a testek mozgásainak és egyensúlyi viszonyai
nak törvényeit kutatja; a többi fontos ágak: 
a hőtan, hangtan, fénytan, elektromosságtan 
és mágnességtan. — A F. tipikusan kísérleti 
tudomány, mely amellett a keretébe tartozó 
összes jelenségeket igyekszik matematikai for
mulákban kifejezhető törvényekbe foglalni. A 
föltevések és elméletek csak annyiban játszanak 
szerepet a F.-i kutatásokban, amennyiben ezek 
célokat és irányokat jelölnek ki a kísérletek
nek, — Egyes elszórt F.-i ismereteket már 
az ókorban is találunk, de a modern rend
szeres F.-nak csak Galilei vetette meg az 
alapját a mechanika sok fontos törvényszerű
ségének megállapításával. A F. tudománya. 
Newtontól kapta a második korszakalkotó lö
kést. Azóta pedig a kiváló elmék számlálhata^an 
serege »nüködik a F. müvelésén s ennek 
eredménye, hogy a F . ma a legfejlettebb 
tudományok egyike. — A legutóbbi évtize
dekben a világegyetem legtávolabbi égitesteire 
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is kiterjesztették a fizikai kutatásokat (1. Asz
trofizika). 

Fiziognomia (gör.) a. m. arckifejezés; tágabb 
értelemben valamely egyén vagy táj s-tb. külső 
megjelenése. 

Fizíokraták, azok a közgazdászok, aki sze
rint az ország gazdaságának egyetlen for
rása a föld és ezért a földbirtoknak kellene 
fizetnie az összes adókat. 

Fiziológia (gör.) a. m. élettan (1. o.), 
Fiziológiai konyhasóoldat, 0.6—o.8°/o-os k.-

<jldat, melynek ozmotikus nyomása megfelel a 
vér ozmotikus nyomásának, ezért alkalmazzák 
befecskendezésre nagy vérveszteségeknél. 

Fjord, szik'ás hegyvidék völgyeibe messze 
benyúló mély öblök Norvégiában, amelyeket 
a jégkorszak gleccserei vájtak ki. 

Flacon (franc.) a. m. kis palack. 
Fíagellánsok (lat.), a 13—15. sz.-i nyilvános 

vezeklők, akik imával és énekléssel egybekötött 
vándorlásuk folyamán önmagukat ostorozták. 

Flageolett (franc), 1. fuvolafajta hangszer. 
— 2. F.-hang a húros· hangszereknél a csomó
pont gyenge megérintése közben előálló üveg
hang. 

Flagráns (lat.) a. m. égő, nyilvánvaló. In 
flagranti, tetten (érni.) 

Flagrante delicto (lat.) a. m. tetten érve. 
Flake, Otto, * 1882, modern nemet regény

író. Nevezetesebb müvei: Schritt für Schritt, 
Die Siadt des Hirns, Pan-Dämonium. 

Flamand művészet, a mai Bc'gmm területé
hez tartozó régi Flandriának művészet:. A 
középkori flamand szobrászat főeredményd a 
Dinant városi kisplasztikái iskola alkotásai. A 
nagyobbarányu munkákban Claus Sluter hatása 
érvényesül. Önállóbbak ezeknél azok az archi-
tektonikus képzések és fafaragások, amelyekben 
dekorativ és realisztikus stilus olvad össze. 
Ez a stilus később a renesszánsz korban is 
fennmarad erős olasz hatással. Ugyanez a 
gótikus továbbfolytatódás mutatkozik meg a 
flandriai építészetben is a renesszánsz kor 
alatt és tiszta renesszánsz stilus csak a 16. 
sz. végén tud teljesen kibontakozni. Legszebb 
emléke ennek az anversi városháza. A 15. sz.-
bau felvirágzó flamand festészet, amelynek 
első igazi nagy alakjai Hubert és Jan van 
Eyck, teljesen felszabadítja magát a környező 
hatások alól. A következő században azonban 
az olasz befolyás válik uralkodóvá. Különös 
keverékét kapjuk a flamand nemzeti realiz
musnak és a, k.'asszicizáió olasz idealizmusnak. 
Voltak azonban olyanok is, akik teljesen mfg 
tudták őrizni realista karakterüket. Legnagyobb 
ezek közül az idősebb Pieter Brueghel. A 17. 
sz. hozza a f'amand festészet legnagyobb alak
ját, Pieter Paul Rubcnset. Tanítványainak óriási 
seregéből legjobban kiemelkedik Anthony van 
Dyck. Mellettük legkiválóbb Jacob Jordaens 
és a zsánerfestők serege, akik között leg
kiemelkedőbb ifjabb David Teniers-, Adriáén 
Brouwer és * Brueghel-család fiatalabb tag
jai. Rubens hatása a 17. sz.-ban alakuló 
flamand barok-épitészetre és szobrászatra is 
döntő volt. — A 18. as. a F . teijes hanyat

lását hozza meg. A század végén és a 19. sz. 
elején azután mind a két irány üres és 
mesterkélt akadémizmusba fulladt. 

Flamand nyelv, az alnémet nyelvnek egyik 
nyelvjárása, a hollandi nyelvvel áll legköze
lebbi rokonságban: A F.-et főleg Belgium 
nyugati részén beszélik; ma külön irodalmi 
nye.v s Belgiumban a törvényeket cs rende
leteket francia és F.-en szerkesztik. 

Flamandok, Belgium É-i és Ny-i részének 
germán eredetű és nyelvű lakói, akiknek nyelv
területe Hollandia D-i és Franciaország É-i 
részébe (Dünkirchen) is benyúlik. Irodalmuk 
számottevő, festészetük elsőrangú. 

Flamboyant (franc), a késői gótikus építé
szetben használt lángnyelvszerü motívumról el
nevezett stílus. 

Flamingó, a gázlók rendjébe tartozó, liosszu-
nyaku és hosszúlábú madár. Csapatokban él. 

Európában csak egy faj él, a rózsás flamingó, 
mely 170 cm magasságot is elér. Tollazata 
rózsaszínű és fehér. Déleurópában honos. 

Flammarion, Camille (1842—1925), francia 
csillagász, juvisy-i (Párizs mellett) csillagvizs
gáló igazgatója. Érdekesen megirt könyvei a 
legkitűnőbb népszerűsítő munkák. Spiritizmus
sal is foglalkozott. 

Flandria, egykor Németalföld egyik g/oï-
sága, ma Belgium ÉNy-i része, Hollandiába 
és P'ranciaországba érő nyúlványokkal. Textil
ipar, halászat, kereskedelem, földmüvelés. A tar
tomány egy rétzs a tenger szintjénél mélyeb
ben fekszik. 

FlaneJ (arg.), eredetileg laza szövésű, köny* 
nyű gyapjú szövet, ma inkább ennek pamut 
utánzata. 

Flastrom (lat. emplastrum) a. m. ragtapasz, 
melyet rendszerint ólomsókból, zsírokból, gyan
tákból és növényi gyógyszerekből készítenek. 

Flaubert, Gustave (1821—1880), iró, a ro
mantikus realizmus mestere a francia iroda
lomban. A realizmus-t továbbfejleszti, mint Bal
zac. A nyelv és stilus mestere. Világhíres 
müve a Madame Bovary; történeti regénye: 
Salammbô, főművei még: L'éducation senti-
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mentale, La tentation de saint Antoine, Trois 
Contes. 

Flavius, i. Titus F. Vespasianus, római 
császár (Kr. u. 69—79), Júdea meghódítója, 
a Colosseum építtetője. — 2. Titus F., Vespa-
sianus fia és a császári trónon utóda 
(Kr. n. 79—81); Jeruzsálemet elfoglalta, a 
templomot lerombolta (ennek emléke a római 
Titus-diadalív), Rómában pompás fürdőt épít
tetett. — 3. F. Josephus, zsidó történetíró, 
* Kr. u. 37, élénken részt vett a zsidó 
politikai mozgalmakban, majd fogsága után a 
rómaiakhoz pártolt és szemtanuja volt Juclea 
bukásának. Főműve: A zsidó háború története. 

Flaxman, John (1755—1826), angol szobrász 
és rajzoló; klasszicizáló. (Nelson síremléke.) 

Flegma (gör.), alkohollepárlásnál a vizes 
maradék. Ebből flegmatikus temperamentum, 
amelyből hiányzik az élénkség. 

Fleischer Antal, * 1891, karmester és zene
szerző, 1917. óta az Operaház karnagya. 

Fíeíschi i'-íí, közgazdasági iró, budapesti dán 
alkonzul. 

Fleíasig Sáodor, * 1869, bankár, Angol-Ma
gyar Bank alelnöke, a bpesti tőzsde alelnöke. 

Flensburg, kikötőváros Schleswigben, 63.0001. 
Fiers, Robert de, (1872—1927), francia író. 

Irt regényt is, de főleg vígjátékokat. Ismer
tebb müvei: Miquette, Le Roi (magy. is). 

Flesch r. Arm'n, * 1878, orvos, a bp.-i 
egyel, a csecsemők betegségei kór- és gyógy
tanának m. tanára, csecsemőkórházi főorvos ; 
több gyermekgyógyászati munka szerzője. 
— 2. Károly, * 1873, magyar származású 
hegedűművész és pedagógus; a berlini zenei 
főiskola tanára. 

Fleta, Miguel, * 1897, spanyol tenorista. 
Fletcher, 1. Horace, (1849—1919), amerikai 

társ.-tud. író, propagálója a iL.t.'herizmusnak, 
amely szerint a nagyon alapos és hosszantartó 
rágás a táplálék kihasználását javija s erő
sen csökkenti a táplá!ékszükség!etet. Könyve 
magy._ is mcgj. — 2. John, (1579—16:5), a igol 
drámaíró, Shakespeare után és Ben Jonson 
mellett a legjelentékenyebb Erzsébet-korabeli 
drámaíró. (The Maid's tragedy, Philaster). 

Flettner, Anton, * 1885, német mérnök, a 
ró'a nevezett rótor-hajó föltalálója (1924), nie-

, tlyet a szél által hajtott fémhenger visz előre; 
a gyakorlatban nem vált be. 

Flibustier, a 17. és 18. sz.-ba'i garázdál
kodó francia és angol tengeri rabló. 

Flint-íiveg, könnyen olvadó és kedvező fény-
törésü ólomüveg; optikái lencsékhez használ
ják. 

Fürt (ang.) a. m. kacérkodás, szerelmeske
dés. 

Flogiszton (gör.), az &z anyag, amely Stahl 
német vegyész szerint a testekből égés köz
ben eltávozik. A 17. és 18. században ural
kodott F.-elméletet Lavoi-der döntötte meg. 

Flóra, 1. a tavaszi virágzásnak a szabinok
tól átvett római istennője. Ünnepein ember, 
állat felvirágozva járt. • — 2. A botanikában 
valamely földrajzi terület egész növényvilágát 
nevezik F.-nak. 

Flőrenc, olasz város, 1. Firenze. 
Floreszcencia (lat.) a. m. virágzás. 
Flórián, Szt., római veterán, aki 304. már

tírhalált halt. Délnémetországban, Ausztriában 
és Magyarországon tüzveszedelem el!ei kérik a 
pártfogását. 

Florida, 1. É-Amerika DK-i félszigete az 
Atlanti-óceán és a Mexikói-öböl közt. Éghaj
lata meleg, felszíne sík, talaja termékeny. — 
2. Az Egyes. Ali. egyik állama F. félszigeten 
és a hozzá csatlakozó partszegélyen. 152.000 
km-, lakossága 1 millió, ennek 40 0/0-a né
ger. Terményei pamut, rizs, cukornád, déli
gyümölcsök, fa. Fővárosa Tallahassee. F.-t 
1512. fedezték fel, előbb spanyol, 1763—83. 
angol birtok, 1820. az Unió territóriuma, 1845. 
állam. 

Florflegiutn (lat.), ered. jelentése virággyüj-
iés, de ma versgyűjteményekre alkalmazzák. 

Flotow, Friedrich von (1812—83), német 
operakomponista. Számos operát és ballctet 
irt német és francia szövegre. Legismertebbek 
az Alessandro Stradella és Martha. 

Flotta (ol.), va'amely állam kereskedelmi és 
hadihajói együttvéve alkotják a F.-t. 

Fluctuât nec mergitur (lat.) a. m. hányódik (a 
hullámokon), de nem merül el. (Paris város 
jelmondata, a város címerében levő hajó elé 
irva). 

Fluidum (lat.) a. m. folyadék. F. fizikában 
a valaha föltételezett súlytalan test, pl. elek
tromos, mágneses F. 

Fluor (lat), ha'vány zöldes-sárga gáz, egyike 
a klórcsoport elemeinek. A szerves anyagokat 
hevesen elrombolja. A természetben csak ve
gyületekben fordul elő: növényekben, csontok
iban és a fogak zománcában. Hidrogénnel való 
vegyületét üvegmaratásra használják. 

Fluoreszcencia v. fluoreszkálás, némely test
nek (fluorkalcium, petroleum, chiniaoldat stb.) 
az a tulajdonsága, hogy erős megvilágításban 
maga is önvilágitó lesz. Előállhat katód-, rá
dium- és Röntgen-sugarak hatására is. A 
sugárzás megszűntével a F. is megszűnik, mig 
a íoszforeszkálásnál a test önvilágitó képessége 
hosszabb-rövidebb ideig azután is megmarad. 
Λ két tünemény közös neve lumineszcencia. 

Fluorit '(folypát), fluorsavas kalciumból á'ló 
ásvány. Fluoreszkál, melegítve foszforeszkál. Λ 
kohászatban kovasavas ércek olvasztásánál, 
egyébként fluorsav előállítására használják. 

Foch, Ferdinand, (1851—1929), francia tábor
nagy (1918 óta). A marne-i csatában a 9. 
hadsereg parancsnoka, 1918 ápr. óta az án-
tánt-csapatok fővezére Franciaországban. A 
fegyverszüneti tárgyalásokat vezette. 1919. a 
legfelsőbb haditanács elnöke. 

Focsani, város Romániában a Miikova mellett. 
25.000 1 

Focus' (lat.) a. m. gyújtópont. 
Fodor 1. Armin, * 1862, kúriai tanácselnök. 

— 2. Árpád, * 1871, középisk. tanár, állat
védelmi író. — 3. Ernő, * 1878, zenepedagógus, 
ismertnevü zeneiskolát alapított 1903. —- 4. Fe
renc, * 1882, a közgazd. egyet. Magyaror
szág és Λ Balkán gazdaságföldrajzi m. tanára, 
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a Földrajzi Közlemények szerk. — 5. Gyula, * 
1890, zeneiró és zenekritikus. — 6. József. * 
1898, lirai költő, kötete: Lihegő erdők. — 
7· József, (1843—1901), orvos, 0 közegészség
tan tanára a bp.-i egyet. — 8. László, * 1896, 
újságíró, regényeket és színdarabokat (Dr. Szabó 
Juci) irt. — 9. Oszkár, * 1876, gyermekorvos, 
a Zsófia Orsz. Gyermekszanatórium Egyes, fő
igazgatója, gyermekvédelemmel fogl. — 10. OSí-
kár, * 1886, újságíró, közgazdasággal fogl. 

Foerk Ernő, * 1868, építész, felső ép. iparisk. 
nyűg. igazg., a szegedi fogadalmi templom 
épitőtervezője. Több műemléket restaurált és 
irt le. 

Foerster, Friedrich Wilhelm, * 186}, német 
pedagógus, pacifista, egyet. tan. Főművei: Ju-
gendlehre, Lebenskunde, Polit Ethik. 

Fogadalom, Istennek tett ígéret valamely 
bün megszüntetésére, vagy jócselekedet, erény 
gyakorlására. Az egyházi rendben van egyszerű 
és ünnepélyes F. Az ünnepélyes F.-at tevő 
nem léphet házasságra, ha szerzetes, nem is 
birtokolhat. 

Fogak, az állatoknak az ételek megapritására 
szolgáló szervei. A szájüregben vannak elhe
gyezve s kemény csontanyagból állanak. Szer
kezetük különböző, az emlősöknél állanak a 
belső lazább fogbélből, ezt borítja a csontnál 
keményebb dentin s felül a koronánál a még 
keményebb fogzománc. A fogak száma és alakja 
nagyon változatos, mindig az illető állatfaj 
táplálkozásmódjához alkalmazkodik. így pl. a 
kérődzőknél a vágófelület egészen lapos, a ro
varevőknél éles-hegyes, az embernél gumós 
(vegyes táplálkozás). Fogakat a tüskebőrüektöl 
fölfelé mindenütt találunk az egyes állatosz
tályokban. 

Fogarasi 1. Béla, * 1891, filozófiai iró, a 
proletárdiktatúra alatt a főiskolai ügyek ve
zetője volt, most külföldön él. — 2. János, 
(1801 -1878), a legfelsőbb ítélőszék bírája, 
nyelvész és jogtudós. (A magyar nyelv szó
tára, Czuezorral együtt). 

Fogaras vm., 1875 km2, 94I000 1. Szék
helye Fogaras. Trianon óta Romániáé. 

Fogas, hal, voltaképen azonos a süllővel, 
a nagyobbakat nevezik F.-nak; olykor 8—io 
k. súlyt is elér. Előfordul nagyobb folyóink.· 
ban, de gyakori a Balatonban is. 

Fogaskerekű vasút, nagyobb emelkedésű pá
lyákon alkalmazott vasút. A két sin között 1, 
2 v. 3 fogasrud van, amelyekbe a mozdo
nyon lévő fogaskerekek kapaszkodnak. 

Fogazzaro, Antonio (1842—1911), olasz iró. 
Lírával kezdte, de regényei a legértékesebbek. 
Több kötete magy. is megj. : Daniele Cortis, 
Kis emberek régi világa, Leila stb. 

Fogbetegségek, Leggyakoribb a fogszu (ca-
f ies) ; a fogak közé szorult ételmaradékok sa
vanyu erjedésbe mennek át, a sav feloldja a 
fogzománcot s a. fog lyukas lesz. A fogszu 
az idegig hatol: ideggyulladás heves fájda
lommal; távo'abbi szervek megbetegedésének 
kiinduló pontja lehet. A fogszu gyógyítása az 
üreg kitömésében vagy az egész fogkoroná,-

nak arannyal való borításában áll; ha az 
ádeg is meg van támadva, előbb az kezelendő. 

Fógel József, * 1884, történetíró, a szegedi 
egyet, az ókori történelem ny. r. tanára, több 
Korvin-kodex felfedezője. 

Foggia, olasz város Apuliában, 92.000 1. 
Foghangok, igy nevezik azokat a mással

hangzókat, melyeket ugy képezünk, hogy a nyelv 
hegyét valahol a fogsorhoz érintjük: ezek a t, 
d, sz, z-féle hangok. 

Fogház, büntetés, vétségre alkalmazható és 
5 naptól 5 évig terjedhet. 

Foglalás, 1. az a mód, amellyel uratlan do
log tulajdona megszerezhető; birtokbavétel tu
lajdonszerzési céllal. 2. A végrehajtást meg
előző eljárás. 

Foglaló, ami a szerződés megkötésének je
léül v. a teljesítés biztosítása céljából átada
tik. (Pl. vevő eladónak, szerződtető gazda cse
lédnek). Cselédtörv. szerint a F . a szerződés 
megkötésének jele, a bérbe betudandó. 

Fogoly, a tyúkkal rokon és ehhez hasonló 
vadon élő madár. Mezőkön, bokrok között nagy 
csapatokban él. Jól fut és jól repül, a földön 
fészkel. 

Fogyasztást szövetkezet, a közvetítő kereske
delem kikapcsolását célzó egyesülése a vásár
lóknak szükségleti cikkeik beszerzésére. L. Szö
vetkezet. 

Fojtótekercs, nagy önindukcióju tekercs, 
amelynek belsejében rendszerint vasmag van. 
Az egyenáramot kis ellenállása miatt köny-
nyen átengedi, mig a váltóárammal szemben 
nagy az ellenállása. A telefon és rádiótech
nikában alkalmazzák a kétfajta arám el
választására. 

Fok, 1. a vizbe nyúló szárazföldi magaslat, 
amely meredeken ereszkedik alá: pl. Budafok, 
Jóreménység-fok. — 2. Geometriában a szög
mérés egysége. — 3. Műszereken, pl. hő
mérőn, a beosztás neve. 

Fókák, az uszólábu emlősök egyik családja. 
Tüdőkkel lélegzenek, de testük egyebekben tel
jesen a vízi életmódhoz alkalmazkodott; vég
tagjaik uszólábak. Testüket finom és értékes 

bunda fedi, mely alatt vastag szalonnaréteg 
van kifejlődve. Zsírjukért és prémjükért tö
megesen vadásszák őket. Különféle fajaik leg
gyakoribbak a sarkvidéken. 

Fokföld (Capeland), a D-afrikai Unió leg-
D-ibb állama, 717.000 km2, 2.8 millió 1. Ég
hajlata meleg mérsékelt; tengerparton nedves, 
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beljebb mind szárazabb. Felszíne magas táb
laföld, amely Ê felé lejt. Terményei: gabona 
(főleg rozs), gyümölcs, bor; házi allatai: 
szarvasmarha, juh, kecske, strucc; ásványai: 
gyémánt, arany, réz, szén. 1814 óta brit. Fő
városa Fokváros. 

Fokmérés, a Föld valamely hosszúsági vagy 
szélességi kördarabjának megmérése. Ha a Föld 
pontosan gömb volna, elég lenne egy F.. mi
vel azonban eltér a szabályos geometriai ala
koktól, sok F.-re van szükség. A nagy francia 
F.-ből vették le a méterrendszert és a belőle 
származó egységeket. 

Fokozatos felelősség. Sajtó utján elkövetett 
büntetendő cselekményért mindig egy személy 
felelős: elsősorban a szerző, másodsorban a 
szerkesztő v. kiadó. 

Foktő nagyk., Pest vm., kalocsai ]'., 3135 1., 
hajóállomás, telefon, posta. 

Fókusz (lat.) a. m. gyújtópont. 
Fokváros (Cane Town), Fokföld fővárosa és 

főkikötője. a Tábla-öböl mellett, a /óremény-
ségfok és Afrika leg-D-ibb csúcsa közelében, 
207.000 1. Egyetem, obszervatórium, némi ipar, 
élénk kereskedelem. 

Folberth, Otto, * 1896, erdélyi szász költő 
és irodalomtörténész. 

Folio (lat.), ívrét, a legnagyobb könyv
forma, amely - az ivnek két rétre való össze
hajtásából áll elő. 

Folkestone, kikötőváros, tengeri fürdő és 
halászáilomás Anglia DK-i partján, a Calais-i 
szoros mellett, 35.000 1. 

Folkething, a dán képviselőház, amelynek 
149 tagja van. A Landsthinggel, vagyis a sze
nátussal együtt alkotja a dán parlamentet, a 
Rigsdagot. 

Folklore (ang.), a r.ép szellemének — rend
szerint szóbeli — megnyilatkozásaival foglal
kozik, illetve ezeket gyűjti (népdalok, mondák, 
népmesék, népballadák, közmondások stb.). 

Folkusházy Lajos, * 186S, a főváros alpol
gármestere, főként a közélelmezés kérdésével 
foglalkozott, 1928 óta a Beszkár vezérigazgatója. 

Follért Károly, * 1859, nyűg. h. államtit
kár, posta- és távírda vezérigazgató. A ma
gyar posta egyik újjászervezője. 

Follinusz Aurél, (1854—1922), színész és szín
műíró. Népszínmüve : Náni. 

Folttisztitas. A legfontosabb folttisztitó szer 
a benzin (vagy a nem tűzveszélyes benzino-
form), mert a benzin feloldja a zsírt, amely a 
piszoknak szövetekre való tapadását elősegíti. 
Az oldott zsírral együtt eltávozik a piszok 
is. A folt és a tisztítandó anyag minősége 
szerint különféle szereket kell használni. L. a 
táblát. Minél tovább marad a fölt a szöveten, 
annál nehezebb eltávolítani. Kényes szövete
ken előbb próbát kell tenni egy kis darab
kán. Vegyiszerek használata után a szövetet 
vízzel alaposan ki kell mosni. Papírból zsír-
foltot éterrel vagy benzinmagnézia-péppel lehet 
kivenni. 

Folyammérnöki hivatal, a magyar állam ke
zelése alatt álló folyókon a vízügyi műszaki 

szolgálatot teljesítő hivatal. Tisztviselői mér-
nökök. 

Folyamőrség, a folyamrendészeti közbizton
sági és az igazgatási rendészeti teendők ellá
tására rendelt állami intézmény. 

Folyékony levegő, nagy nyomással és erős 
lehűtéssel folyósított levegő; már mínusz 191 
foknál forr; alacsony hőmérsékletek, tiszta 
oxigén előállítására és robbantásra használ
ják. 

Folyó, többé-kevésbé állandó mederrel bíró 
természetes folyóvíz. ' A felső folyásban ren
desen nagy az esés, az alsóban majdnem 
semmi. A F. vizbősége függ a vízgyűjtő terü
let kiterjedésétől, talajától és csapadékától. 
Az időbeli változások igen nagyok: a kisviz 
csak néhány °/o-a az árvíznek. A legbővebb 
vizű folyók az egyenlítő-vidékiek: Amazon, 
Kongó, a leghosszabbak a nagy alföldek és 
táblaföldek folyói: Mississippi—Missouri Nílus, 
Amazon. Az első (6730 km.), hosszabb, mint 
a földsugár (6370). 

Folyőszám'a (conto corrente). Ha két üzletfél 
olyan megállapodást létesít, hogy az egyik 
által teljesített fizetéseket a másik fél nem egy 
meghatározott adósság törlesztésére használja 
fel, hanem a kölcsönös tartozások és követelé
sek egyenlegét egy bizonyos üzleti periódus 
után állapítja csak meg egymásközt, folyó
számlaviszony keletkezik. 

Folytvas, a kovácsolható vasaknak és acé
loknak (folytacél) valamennyi olyan fajtája, 
amely az acélgyártási processzus végén fo
lyékony állapotban hagyja el a kemencét. 

Fonálférgek (nematoda), hosszú fonalas testű, 
többnyire élősködő férgek (bélgiliszta, bor-
sóka trichina stb.). 

Fonálkereszt, optikai műszerek (távcsövek) 
szemlencséin alkalmazott, egymást derékszög
ben keresztező, két finom fonál, a tárgy he
lyének könnyebb megrögzitésére. 

Foncsor, 1. Amalgám. 
Fond perdu (franc.) a. m. elveszett összeg. 
Fonds (ang.) a. m. törzstőke, pénzkészlet, 

állampapírok. 
Fonetika (gör.), a nyelvtudományban a hang

tan, a hangok képzéséről szóló tudomány. 
Fonetikus helyesírás, a hagyományos vagy eti-

mológikus Írásmóddal szemben arra törekszik, 
hogy minden hangot külön betűvel jelöljön 
és hogy minden betű csak egyfajta hangnak 
feleljen meg. F. pl. azonban, filozófia; etimoló-
gikus: azonban, philosophia. 

Fonó kisk., Somogy vm„ igali j . , 588 1., 
ut. és up. Bate. 

Fonográf, Edison által 1877. feltalált esz-
. köz a hangok megrögzitésére és visszaadására. 

Lényege egy tengely körül forgó, keskeny 
csavarmenetes mélyedésekkei ellátott fémhenger. 
A henger felületét staniolpapirral v. viasszal 
borítják be. A hangfölvevő készülék lényege az 
u. n. hangdoboz, amely a hang rezgéseit át
veszi és egy tompavégü acéltü segítségével a 
forgó henger csavarmeneteinek stamolos felüle
tére a hangrezgéseknek megfelelő bemélyedése
ket karcol. Ha a felvétel befejezése után a tű is-
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mét végigszalad a csavarmenetekben, akkor a 
folyamat megforditódik és a tü zökkenéseitől 
csillámlemez jön hangokat adó rezgésbe. Ezt 
a hangot azután tölcsér erősiti meg. A F. tö
kéletesített formája a grammofon (1. o.). 

Fon4> régi súlymérték, amely 32 latra osz
lott, 0.56 kg-nak felelt meg, 1856-tól kezdve 
pedig mint egységes vám-F. 0.5 kg. Az an
golszász országokban ma is használatos angol 
F. 0.4536 kg. 

Fontainebleau, város Franciaország közepe 
Iáján. Párizstól DK-re, 16.000 1. Művészi ér
tékű kastélya és parkja világhírű. Itt irta 
alá Napóleon lemondását 1814. 

Fontana, Domenico (1543 — 1637), olasz épí
tész, a Laterán, a vatikáni könyvtár, a ná
polyi kir. palota stb. tervezője. 

Fontane, Theodor, (1819—1898), német író. 
Számos regényt, útleírást, novellát irt. (Aus 
Engl. u. Schottl., Vor dem Sturm, Irrungen, 
Wirrungen, Graf Petőfi stb.) 

Font Sterling, angol pénzegység, értéke kb. 
24 svájci frank. Jele £ . 1 £ = 20 shilling 
(sh) = 240 penny (d.). 

Fony kisk., Abauj-Torna vm,, abaujszántói 
j . ; 486 1., vasút, ut. Hejce-Vilraány, posta. 

Fonyód kisk., Somogy vm., lengyeltóti j . , 
1267 í-j hajóáll., vasút, távíró, telefon, posta. 

Football (ang.) a. m. labdarúgás. 
Foraminiferák (gör.), likacsos mészhéjjal el

látott mikroszkópi egysejtű állatok; az ősvi
lág! F.. megmaradt mészhéjai egész hegyeket 
alkotnak és a mai tengerfenéki iszap is fő
leg F.-ból áll. 

Ferbáth 1. Imre, * 1875, mérnök, mü-
egyet. tanár, kül. városépítészettel és a kis
lakáskérdéssel fogl. irodalmilag is. A háború 
után első dijat nyert Belgrád szabályozási 
tervpályázatával. — 2. Sándor, * 1890, or
vos és lirai költő. Kötetei: Játékhajó, A hold 
árnyéka. A Magyar Orvos c. szaklap fő
szerkesztője. 

Forbes, Archibald (1838—1900), angol hadi
tudósító, a Daily News munkatársa. 

Force (franc.) a. m. erő, hatalom. F. ma
jeure: felsőbb hatalom. 

Ford, Henry, * 1863, amerikai nagyiparos, 
a róla elnevezett autók gyártója. Gyára, a 
Ford-Motor-Co, Detroitban van. Müve: His
tory of my life. 

Foreign Office, az angol külügyminisztérium. 
Forel, August, * 1858, svájci elmeorvos. 

1879—1897-ig a zürichi elmegyógyintézet igaz
gatója és az elmekórtan tanára. Irodalmi mun
kássága a nemi kérdésre, a prostitúció leküz
désére is kiterjed, az egész világ alkohol
ellenes mozgalmának pedig egyik megszerve-

• zője és vezetője. Híres hangyagyüjtő, beha
tóan foglalkozott a rovarok, különösen a han
gyák lélektanával. 

For ever (ang.) a. m. mindörökké v. egy-
szersmíndenkorra. 

Forgách János gróf, * 1870, diplomata. 
Forgács 1. Miklós, * 1879. Régi harcosa 

a kisgazdaérdekeknek. A nemzetgyűlésben a 

megyaszói ker. képv. egységespárti progr. — 
2. Rózsi, * )886, színművésznő. 

Forgalmi adó, 1. Adó. 
Forgatmány, az értékpapírok, utalványuk, 

utijegyek, biztosítási kötvények, kötelezőjegyek 
és váltók hátirattal való átruházásának módja. 
Elegendő, ha a forgató egyedül nevét vagy 
régét rávezeti az okiratra. 

Forgató 1. Giro. 
Forgöáram, a háromfázisú váltakozó áram. 
Forgóhid, melynél a hídnak egyik, viz fe

letti részlete a hajók átbocsátása céljából 
(folyamoknál, csatornáknál és kikötőbejáratok
nál) a hidra merőleges helyzetbe forgatható 
és pedig kézzel v. gépi hajtás révén. Az 
első magy. F.-at Feketeházy János tervezte. 

Forgókondenzátor, olyan kondenzátoi-, mely
nek kapacitása forgatás utján változtatható. A 
rádiótechnikában használatos F.-ok általában 
két (esetleg négy) tárcsarendszerből (álló és 
mozgó, sztátor és rotor) állanak. 

Forgótőke, azon tőkejavak összessége, 
melyek a termelésnél egy folyamat alatt tel
jes egeszükben a termelési költséget terhelik. 
Ebbe a csoportba tartoznak különösen a to
vábbi feldolgozás alá kerülő nyersanyagok, a 
munkabérek megfizetésére szolgáló pénz stb. 

Forgóvihar v. forgószél, függőleges ten
gelyű örvénylő légáramlás (tornado, ciklon, 
tájfun). 

Forint, az olasz fiorino-ból származik, ere
detileg azt a »virágos pénz«-t jelentette, ame
lyet először Firenze városa veretett aranyból. 

Főris Ferenc, otrokocsi (1648—1718), réf., 
majd kat. pap és iró, a magyar és héber 
nyelv rokonságát vitatta. 

Forli, olasz város Emíliában, 58.000 1. 
Formáció (lat. a. m. alakulat, képződmény). 

Így nevezik a geológiában az egy korszak
ban keletkezett s jgy képződésükben és kö
vületeikben hasonló rétegeket. A F.-kat még 
emeletekre is szokták osztani. A harmadkort 
(tercier) pl. felosztják eocén, oligocén, mio
cén és pliocén F.-ra. · 

Formalin v. formaldehid, színtelen, szúrós 
szagú és mérgező hatású gáz, amelyet kon
zerválásra és helyiségek fertőtlenítésére hasz
nálnak. 

Formális (lat.) a. m. alaki. 
Formalizmus (lat.) a. m. alakisághoz való 

ragaszkodás. 
Formátum (lat.), az ivpapir nagysága. Könyv

nyomtatásban az oldal-nagyság: folio-, kvart-, 
oktáv- stb. F. 

Formoza (Tai-van), Japán legdélibb nagy 
szigete. Kínától K-re, 36.000 km-, 4 millió 
I. É-i fele a mérsékelt, D-i fele a forró 
övbe esik. Belsejében a hegyek magassága 
megközelíti az Alpokéit, Ny-i partja sik. Ter
ményei rizs, tea, cukornád, Kámfor, arany, 
szén. 1895-ben foglalta el Japán Kínától. Fő
városa Taipe. 

Formula (lat.) a. m. képlet. 
Fornarina, Raffael állitó'agos kedvesének a 

neve, akit meg is festett (Palazzo Barberini 
Roma). 
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Fornêr, 1. Furnér. 
Főmet ßdla, a belgyógyászat határterületei c. 

tárgykör bp.-i egy. M- tanára. 
Forradalom, az állam alkotmányának a 'té

teles közjog szabálya;nak megsértésével erő
szakosan történt megváltoztatása, ha alulról 
a néptől történik. 

Forrai Róza, * 1884, színművésznő. A Ma
gyar Színházban komikai szerepkörben mű
ködik. 

Forrás, a Föld belsejéből természetese;! 
előtörő folyadék (viz, petroleum) vagy gáz 
(földgáz) fölbukkan ásának helye. 

Forrasztás, két fémdarab szilárd egyesítése 
(összeragasztása) egy harmadik, u. n. for-
rasztófém segítségével; ennek anyaga több
nyire azonos az egyesítendő fémekével, de 
könnyebben olvadó. Az összeforrasztandó tár
gyak felületét előbb csiszolással v. maratás
sal vegytisztává kell tenni. 

Forrő kisk., Abauj-Torna vm., encsi j . , 
•339 1-» vasút. távíró, posta. 

Forró Pál, * 1884, ' ! '°, legismertebbek 
erotikus regényei: Halkuló vágyak, Királyi 
szeretők, Kurtizán. 

Forrpont, az a hőmérséklet, melynél a fo
lyadékban lévő párák feszítő erejt egyenlő 
a folyadékra gyakorolt nyomássál. Minden fo
lyadéknak más a F.-ja. Azonfelül a F. függ 
a nyomástól (kisebb nyomásnál a'acsonyabb, 
nagyobb nyomásnál magasabb). A bennük ol
dott anyagok is emelik a F.-ot. 

Förster r. Elek, * 1859, földbirtokos, or-
szággy. képv., a Magyar Gazdaszövetség al
elnöke, nagy szerepe van a szövetkezeti moz
galomban. — 2. Gyula báró, * 1846. több 
mütörténeti munkát irt és a műemlékek vé
delmét célzó törvényjavaslatokkal fogl. 

Forte (ol.), zenei műszó: erősen. Mezzo-F.: 
középerősen, fortissimo: nagyon erősen. Je
lölésük f, mf, ff és fff. Piu F. erősebben. 

Forth, folyó Skóciában, az Ë-ί tenger 75 
km. hosszú tengeröblébe (Firth of F.) öm
lik. Ezen át vezet egy 2466 m. hosszú híd. 

Fortifikáclő (lat.) a. m. erődítmény. 
Fortíter ín re, suaviter in mado latin köz

mondás: erősen a dologban, szelíden a végrc-
' hajtásban. 

Fortuna, a véletlen, a sors, a jó- és bal
szerencse római istennője. Bőségszaruval, ke
rékkel, golyóval s kormánypálcával ábrázolják. 

Fortunatus (Szerencsés) Imre, z=>idó szárma
zású, áttért budai bankár, a király (II. La
jos) kegyence; 1520-tól alkincstárnok. Az 
amúgy is zilált pénzügyek további lerontá
sában nagy része volt, ő tanácsolta a ha
mis pénz verését és így oka volt az 1525. 
budai zsidóüldözésnek. Titokban hithű zsidó 
volt haláláig, f 1526. 

Fortuny, Mariano (1839—1874), spanyol festó 
és grafikus, képei szemkápráztató szinezésüek. 

Forum (köztér), a régi rómaiaknál a nép
gyűlések, törvénykezés s a piac helyének 
neve. A F. a városi élet gócpontja volt. 
Jogi használatban F. a törvénykező hatóság-
székhelye. 

Forum Romanum, a Palatínus és Capito-
lium közt elterülő, szabálytalan hosszúkás, 
négyszögalaku tere a régi Rómának. Ezt az 
egykor mocsaras területet kiszárították s év
századokon át a legszebb épületekkel díszí
tették. A F. volt a birodalom politikai és 
vallásos életének gócpontja. A F.-on át ve
hetett a Via Sacra, amelyen a diadalmenetek 
átvonultak, itt állt az állami levéltár (Ta-
bularium), Concordia, Janus, a Dioscurok, 
Vesta, Saturnus temploma (ebben az állami 
kincstár), a Vesta-szüzek háza az örök 
tűzzel, a Basilica Julia s Basilica Aemilia 
nevű törvénykezési csarnokok, Septimius Se-
verus és Titus diadalivei, Romulus állítólagos 
sírja, emlékoszlopok, szobrok s szószékek. 
Kr. u. 896-ban földrengés döntötte romba, 
homok és föld temették be, úgyhogy sokáig 
legelő volt (Campo Vaccino) és köveit s 
márványait elhordták a római építkezésekhez. 
Az első ásatásokat a 19. sz. elején kezdték. 

Fosszilis (lat.: kiásott) a. m. ősidőkből szár
mazó; kül. megkövült növényi és állati ma
radványok (petrefakta). 

Foszfátok, a foszforsavak sói. Legfontosabb 
közöttük a nátrium-, kálium- és kalciumfosz
fát. Az állati csontok is F. A kálium- és 
nátriumfoszfát a legfontosabb és leghaszná
latosabb műtrágya. 

Foszfor, könnyen, már 45" C-on gyúló, szín
telen v. sárgás kémiai elem. Szabad álla
potban nem fordul elő, hanem csak vegyü
letekben. Csonthamuból állítják elő. Három 
módosulala van, a fehér-, a fekete- és a 
vörös-foszfor. Ez utóbbit a svédgyufák do
bozán gyujtófelületül alkalmazzák. A fehér F. 
nagyon mérges, heves fájdalmakkal, hányás
sal, hasmenéssel jár. Kezelés : hánytatok, has
hajtók, zsir, tej kerülése. Krónikus F.-mérge-
zés gyuíagyári munkásoknál fordul elő, ezért 
fehér F.-os gyufák gyártását nemzetközi 
egyezménnyel eltiltották. 

Foszforeszkálás, egyes testeknek az a tulaj
donsága, hogy a sötétben, enyhe dörzsölésre 
vagy anélkül is világítanak. Ε jelenség a 
foszfortól kapta nevét, mert ezen tapasztal
ható legélénkebben. Oka a foszfornál oxidá-
lódás; korhadó vagy rothadó növényi és ál
lati anyagoknál vegyi átalakulás következ
ménye. 

Főt nagyk., Pest vm., váci j . , 4087 1. 
Szép kastélya országoshirü. Itt irta Vörös
marty a Fóti dalt. 

Főthy János, * 1898, költő és színpadi 
iró; Üvegház (versek); Igazgyöngy (vigj.) A 
Pesti Hírlap zenekritikusa. 

Fotí József Lajos, * 1882, iró é.ï könyv
kereskedő, irodalomtörténeti "tanulmányai je
lentek meg és Ady E. költeményeiből egy 
kötetnyit fordított és adott ki franciául. 

Fotocella, (gör.) a szelén nevű elemmel 
fölszerelt parányi üveg; a szelén tulajdonsága, 
hogy a megvilágítás szerint változtatja elektr. 
ellenállását, ezért a F.-knak nagy szerepük van 
a modern képtáviratozásban. 
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Fotografálás, 1. Fényképezés. 
Fotokémia (gör.) a. m. a fény vegyi ha

tásaival fogl. tudomány. 
Fotolitográfia (ujgör.) kőnyomásu lemezek 

előállítása fényképezés utján. 
Fotométer, (gör.) különböző erősségű fény

források összehasonlítására szolgáló készülék. 
Fotoszféra, (gör.) a Nap fénylő légköre. 
Fototechnika, (gör.) a megvilágítás technikája. 
Fototerápia, (gör.) a. m. gyógyítás fény

sugarakkal. 
Fototipia (ujgör.), ábrákat nyomó cinkleme

zek előállítása fényképészeti utón. 
Foucault, Léon (ι819—1868), francia csil

lagász és fizikus. Nevét emlékezetessé tette 
azzal az ingakisérlettel, melyet a párizsi 
Pantheon kupolájában 1850-ben végzett s 
amellyel kísérletileg bizonyította a Föld ten
gelyforgását. Foglalkozott a fénysebesség meg
határozásával is. 

Foucault-áramok. Ha mágnessarkokhoz fém
tömeget közelitünk, vagy távolítunk, a fém
tömbben áramok keletkeznek, melyeket fel
fedezőjükről F.-nak nevezünk (örvényáramok, 
tömegáramok). 

Foulard (franc), nyers selyemből készült 
könnyű kelme. 

Fouqué, Friedrich Heinrich Karl de la 
Motte, báró (1777—1843), német író. Szá
mos, ma már elavult lovagregényén, drámáin, 
versein tul Undiie c. meséje tette neveze* 
tessé. 

Fourgon, (franc.) a. m. teherkocsi, halot-
taskocsi. 

Fourier, 1. François Marie Charles (1772 
—1&37)> francia szocialista, megalapítója a 
róla elnevezett szocialista rendszernek, amely 
szerint a termelés 3 főtényezője: a tőke, 
tudomány és munka társulnak, az emberek 
pedig 1200—1800 tagú közöslakóházban, (fa
lanszterekben) élnek s végzik a számukra 
kijelölt munkát. — 2. Jean Bapt. Joseph (1768 
—1830), francia matematikus, a róla elneve
zett sorok felfedezője. 

Fowler, 1. Sir John. (1817—1898), angol 
mérnök, a londoni földalatti vasutat (1853) 
és a Firth of Forth hídját építette, — 2. 
John, (1826—1864), angol mérnök, az első 
használható gőzeke feltalálója. 

Fox, 1. Charles James (1749—1806), angol 
' államférfiú és szónok. Életét a North- és 

Pitt-kormányok elleni parlamenti harc tölti 
ki. Különösen az amerikai háborút, a brit 
Keletindiai Társaság visszaéléseit ostorozta és 
követelte, hogy India maga vegye kezébe a 
kormányát és a rabszolgaság törültessék el. — 
2. George (1624—1690), a Barátok Társa
ságának vagy quaker felekezetnek megalapítója. 

Foyer (franc.) tulajdonképpen tűzhely. Nagy, 
díszes előcsarnok vagy folyosó magánpaloták
ban, színházakban. 

Föderáció (lat.) a. m. szövetség. 
Föderalizmus (lat.), az államszövetség olyan 

rendszere, amelyben az egyes államok lehető
leg megtartják önállóságukat. 
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Főispán, a kormány képviselője és a tör
vényhatóság feje a vármegyei és Bp. kivé
telével a városi törvényhatóságoknál, a bel
ügyminiszter előterjesztésére a király (ma a 
kormányzó) nevezi ki. A kormány politikájá
nak képviselőjeként a kormánnyal együtt tá
vozik. 1885-ig a főrendiháznak hivatalból 
tagja volt. 

Főkönyv, szamtartási eszköz, amelyben a 
gazdaság vagyonrészeit, ' ezeknek változásait, a 
bevételt és kiadást, a gazdaság természeté
hez alkalmazott külön számlákon rendszeresen 
nyilvántartják. Célja a gazdaságvitel áttekin
tése; ellenőrzése. 

Föld, a naprendszerhez tartozó bolygó, 
harmadik a Naptól számítva s nagyságra 
ötödik a bolygók között. — Alakja a sar
koknál némileg lapult gömb; a lapultsága 
1: 299. A F. tehát speciális alakú, melyet 
geoidnak neveznek. -— Nagysága: Pontos fok
mérésekből megállapítva, sugarának átlagos 
hosszúsága 6370 km (az egyenlítői sugár 
Ô377, a sarki sugár 6353 km). Felülete 510 
millió km2, köbtartalma 1,082.841 millió km3·. 
A F. sűrűsége 5.5-szer nehezebb, mintha a 
tömege tiszta vízből volna. Mozgásai közül 
kettő fontos: a F . 24 óra alatt megfordul 
a tengelye körül. Ε tengelyforgás következ
ménye a F. lapultsága a sarkoknál, továbbá 
a nappalok és éjszakák váltakozása. Másik 
mozgása a F.-nek a Nap körül egy év 
alatt végzett keringése. A F. távolsága a 
Naptól (nem mindig egyforma!) átlagosan 
148 millió km., a földpálya hossza tehát kb. 
930 millió km., igy a F. mp.-kint 29 km. 
átlagos sebességgel futja be pályáját. A föld
pálya alakja ellipszis,, melynek egyik gyújtó
pontjában van a Nap. Ezenfelül a Nappal, 
ill. az egész naprendszerrel együtt mp.-kint 
mintegy 8000 km. sebességgel, látszólag egye
nes irányban tovarohan a világűrben, jelen
leg a Herkules csillagzat felé. — Közgaz
daságtani szempontból: a F . a termelés két 
alapfeltételének egyike. A másik alaptényező : 
az emberi (testi és szellemi) munka. Nagyon 
elterjedt és alapvető tévedés, harmadik és 
egyenrangú alaptényezőnek tekinteni a tőkét, 
amely pedig »gyümölcse a föld és munka 
egyesülésének«, teliát nem termelési alapfel
tétel, hanem már termelési eredmény. 

Földadó, 1. Adó é> Földértékadó. 
Földalatti vasút, a városok belterületi köz

lekedésének részbeni tehermentesítését célozza 
azzal, hogy földalatti forgalma a többit nem 
zavarja s maga is zavartalanul működhetik. 
A F. rendszerint végig a föld alatt vezet és 
pedig vagy közel az uccaburkolat alatt, vagy 
mélyen a föld a'att, a vasúti alagutakhoz 
hasonló csőalaku csatornában (ilyen pl. a 
londoni F.). A legelső F. az 1861-ben épült 
londoni Metropolitan, a kontinens első F.-ja 
a bp.-i Ferenc József F., amely 1896. nyílt 
meg. 

Föld belső melege csak a felszíntől 30— 
40 m-től kezdve érvényesül s átlagban 30 
rn-enkint 1 C foknyit emelkedik (geotermikus 
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hőfokozat) ; a Föld központjában valószínű
leg 2—4 millió foknyi hőmérséklet uralkodik. 

Földeák nagyk., Csanád vm., központi j ' . , 
5594 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Földelés, elektromos szerkezeteknek, veze
tékeknek stb. a földdel vezető kapcsolatba 
való hozatala. Célja lehet: 1. biztonsági F., 
bogy a földön álló személyzet a F. által 
áramütések ellen meg legyen védve. — 2. 
Villámhárító F. a villámot a földbe vezeti. 
— 3. Vezetékmegtakaritás a távírónál, jelző
berendezéseknél, villamosvasutaknál stb. — 4. 
A rádiótechnikában az antennával a F. rez
gőkört alkot. A F. kivitele nagyvárosban 
víz-, gázvezetékkel való összeköttetés, ahol 
ezt nem lehet, talajvizes kútba eresztett nagy 
felületű, u. n. földelőlemez. 

Földértékadői a föld megadóztatása forgalmi 
értéke szerint, tekintet nélkül a rajta vagy 
benne (emberi munka által) teremtett léte
sítményekre és a hely tényleges kihasználási 
módjára és mértékére és ettől függő tény
leges jövedelmére. »Föld« a'att egyformán 
értendő minden természeti adottság, azaz min
den »hely«, tehát: városi telek, mezőgazda
sági föld, bánya, viz stb. Teljes kifejlett
ségében, mint »egyetlen adó« (»single tax«) 
a F. a »george-izmus« ideálja, de fennáll
hat a F. kis kulccsal és más adókkal együtt 
is. Teljesen tiszta formában valósult meg a 
F. 1917. Magyarországon mint »városi te
lekértékadó«, Budapesten a forgalmi érték 
0.50/0-ával. A fővárosi közgyűlés az adósze
dést azonban beszüntette. 

Földes nagyk., Hajdú vm., hajdúszoboszlói j . , 
5411 1., telefon, távíró, posta. 

Földes 1. Béla, * 1848, társadalomgazda
sági iró és államférfi, a Tud. Akadémia r. 
tagja, 1917—8. átmenetgazdasági miniszter. 
Számos önálló közgazd., pénzügyi és statisz
tikai munkát irt. Legfontosabb Társadalmi 
gazdaságtan c. több kiadást megért kézi
könyve és a szocializmus történetét tárgyaló 
müve, Közgazd. értekezések (4 köt.). — 2. 
Géza, * 1857, pedagógiai iró, hírlapíró, volt 
igazg. tanító. Sok ifjúsági elbeszélést, tan
könyvet és tárcát irt, különösen a régi ma
gyar iskolai életből. — 3. Imre, * 1818, iró. 
Sikerei társadalmi színmüveivel voltak, ame
lyek a Magyar Színházban kerültek színre. 
(A császár katonái, Hivatalnok urak, Ku
ruzsló). Feketeország címen regénye is je
lent meg. 

Földesi Arnold, * 1882, csellómüvész, 1908 
—12-ig az Operaház zenekarában játszott és 

.a Nemzeti Zenede gordonkatanára volt, 1913-
tól -a berlini filharmonikusok tagja, 1925. a 
berlini Hochschule f. Musik tanára. 

Földessy ι. Gyula, * 1874, tanár és iró. 
Főbb munkái: Arany János, az ember és a 
költő, Ady Endre, Ady-tanulmányok. Sajtó 
alá rendezte Ady költeményeit és Dóczy Je
nővel együtt szerkesztette az Ady-Muzeumot. 
— 2. Gyuláné, szül. Hermann Lulla, * 1887, 
zongoraművésznő és zongorapedagógus, nagy 

sikerrel szerepelt Magyarországon és kül
földön. 

Földesúri jogok, a régi magyar jogban: 1. 
úrbériek: a) füstpénz minden házhely után 
(évi 1 frt., b) kilenced, minden termény után, 
c) robot, úrbéresek végezte munka, minden 
telkes gazdától évi 52 igás v. 104 gyalog 
nap. — 2. A földesúri hatóságból folyó F. : a) 
niiszékben való részvétel, b) büntető ható
ság, c) befolyás községi ügyekre. 

Földfestékek, színes földekből őrölt ásványi 
festékek. 

Földgáz. Természetes előfordulása a föld 
mélyéből feltörő gázkeverék, mely főleg me
tánt (mocsárgázt) tartalmaz és mely bár
mily ipari, fűtési, hevitési v. géphajtási cé
lokra használható. A Föld minden részéi; 
(elsősorban petroleurnforrások táján) található 
és némely helyütt régóta ismerik, de nálunk 
csak akkor keltett közérdeklődést, midőn a 
nagy Alföldön (püspökladányi artézi-kut furásá 
nál), később Kissármásnál nagy mennyiség
ben fedezték fel. A kissármási F. eddig a 
Föld legtisztább F.-a, mely óránként 38.000 
köbméternyi mennyiségben tódul fel. A leg
nagyobb F.-források Eszakamerikában van
nak. Nálunk az 1911. évi VI. t.-c. a F.-t 
állami monopóliummá tette. 

Földgömb, a Földnek, mint égitestnek, ok
tatási célokra készült másolata fából vagy 
papirmaséból. A F. felületére gömbvetületü 
földtérkép van ragasztva, amely pontosan tün
teti föl a szárazföldek és tengerek elosz
lását, sőt ujabban nagyobb (1 m. átmérőjű) 
F.-ökön domborulatok jelzik a magasabb hegy
ségeket is. 

Földhitelintézet, az olyan pénzintézet, amely 
bankszerüleg foglalkozik földhitelek közvetíté
sével. A kölcsönt záloglevelekben adják és a 
birtok, amelyre a hitelt folyósítják, zálog-
jogilag leköttetik. 

Földi r. János (1755—1801), orvos, nagy és 
széles műveltségű tudós, esztétikus és költő. 
Nagy része van a hires debreceni grammati
kában. — 2. Mihály, * 1894, iró, hírlap
író, a Pesti Napló szerkesztője. Több regénye 
jelent meg: Az élet tolvaja, Mámorosok, Ra
bok, Orvosok stb. 

Földi gyanták, az aszfalt, bitumen, borostyán
kő, petroleum. 

Földjáradék, a földnek (mezőgazd. föld, te
lek, bánya, erdő, viz stb.) a puszta tulajdoni 
jogcíméből eredő, vagy a fennálló viszonyok 
közt legalább is »nyerhető« jövedelme. Két 
része, ill. megjelenési formája van: 1. a 
folyó jövedelem, vagyis az az évi bér, amely 
az illető helyért kapható és 2. az eladásnál 
a vételár felett elért nyereség (értékemelke
dés). A F.-ot minden közgazdaságtani iskola 
»megszolgálatlan« jövedelemnek tekinti, mert 
maga a természeti adottság (a hely) nem 
emberi munka terméke (mint amilyen a tőke), 
bérjövedelmét és bérértékét pedig a társadalom 
egészének a jelenléte, szaporodása, munkája 
és kulturális haladása szüli és növeli idővel 
mind nagyobbra, (mig a tőke értéke és 
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kamatja a kulturális haladással együtt csök
ken), a tulajdonos pedig ezért az értékért 
és esetleg értéknövekedésért az ezt létrehozó 
társadalomnak semmi ellenszolgáltatást (ter
melő munkában v. munkatermékekben) nem 
nyújt. Tekintve a föld (hely) nélkülözhetet
lenségét és szaporithatatlanságát, a F. tiszta 
monopolisztikus természetű 

Földközi-tenger, mint köznév, a szárazföldek 
közé mélyen benyúló nagy beltenger, pl. az 
amerikai F. vagy Mexikói-öböl. — F. mint 
tulajdonnév : az európai F. Európa, Ázsia és 
Afrika közt. Területe a beltengerekkel együtt 
3 millió km2, legnagyobb mélysége 4400 in. 
Sótartalma az erős párolgás folytán nagyobb, 
mint az óceáné: 32/3-4%. A Ny-i F.-nek 
legfontosabb beltengere a Tyrrheni-tenger, a 
K-inek az Adriai-, Jóni-, Egei-, Márvány-, 
Fekete-, Azovi-tenger. 

Földmágnesség, e néven foglaljuk össze mind
azokat a jelenségeket, melyek abból adódnak, 
hogy a Föld óriási mágnesnek tekinthető» 
A mágneses sarkok (északi és déli) nem esnek 
egybe a Föld forgástengelyének sarkaival, csak 
ennek közelében vannak. Az iránytű mindig 
a mágneses sarkok felé mutat s ezért vo
nala nem esik egybe a délkörrel. A F. 
irányában és erejében sokszor még ugyanazon 
a helyen is rendkívüli szabálytalanságokat ta
pasztalunk, melyeknek okát az északi és déli 
fény által kiváltott mágneses viharokban ke
resik. 

Földméréstan, 1. Geodézia. 
Földmivelés, a talaj megmunkálása előre 

meghatározott növények termesztése céljából. 
Módszerei és az afott körülmények szerint 
van szántó-vető, kert gazdálkodás, öntöző F., 
dry farming, stb. 

Földövek, szélességi körök által határolt te
rületek a Föld felületén, amelyeken belül 
az éghajlat körülbelül azonos: 1. forró égöv, 
az egyenlítőtől Ê-ra és D-re 231/:; foknyira, 
a Ba'i- és Ráktéritők között; 2. mérsékelt 
égövek a téritőktől a sarkkörökig (651/»); 
3. hideg égövek a sarkkörökön belül. A 
forró és mérsékelt között még átmenetit is 
különböztetnek meg, az u. n. langyos (szub-
tropikus) égövet: az egyenlítőtől kb. 400-ig 
északra, ill. délre. Magyarország az északi 
mérsékelt égövnek közepetájára esik. 

Földpátok, kovasavas alumíniumot és más 
kovasavas fémeket tartalmazó ásványok; igen 
nagy szerepük van a szilárd földkéreg al
kotásában. 

Földrajz, az a tudomány, amely a Föld 
alakjával, méreteivel, a rajta és benne lefolyó 
jelenségeknek egymáshoz és a helyhez való 
viszonyával, okozati összefüggésével és össze
hasonlításával foglalkozik. Az általános F. a 
tüneményeket megnyilvánulásuk szerint veszi 
sorra, míg a leíró földrajz hely szerint cso
portosítja őket. A matematikai F. a Föld 
alakját és méreteit, a fizikai F. a Föld 
szervetlen jelenségeit tárgyalja. Szempontok sze
rint van még növény-, állat-, ember-, gaz
dasági, történeti stb. F. 

nm 

Földreform, a földtulajdoni viszonyok újjá
alakítását célzó társadalompolitikai mozgalom 
Ilyen mozgalom kétféle van. Az egyik, a 
»földosz ásos« irány a földbirtokmegoszlás je
lenlegi arány ta'anságát kívánja kisebbíteni vagy 
eltüntetni. A másik irányú F.-mozgalom, a 
»george-isztikus« nem a földnek magának, ha
nem a földjáradéknak a megoszlását kívánja 
megváltoztatni abban az irányban, hogy a 
földjáradéknak, mint a köz egésze által te
remtett és a földtulajdonos által semmi mun
kával vagy munkatermékkel meg nem szol
gált jövedelemnek lehető nagy része (teore
tikus végcélként: az egésze) vitessék át köz
kézbe. A legnagyobb arányú F.-mozgalom 
Európában a németországi »Bodenreformbund« 
(vezére Adolf Damaschke). 

Földrengés, a szilárd földkéreg megrázkó-
dása, amelyet többnyire földalatti morajlás kí
sér s a földfelület helyi elváltozásait hoz
hatja létre: hasadékok, gyűrődések képződése, 
iszapkitörések, földcsuszamlások stb. Eredete 
szerint megkülönböztetünk: 1. beomlási F.-t 
a viz által kivájt földalatti üregek összeom
lása következtében; 2. vulkánikus F.-t a tűz
hányók közelében, a kitóduló gáz- és viz-
gőztömegek lökése következtében; 3. tekto
nikus F.-t, a földkéregben végbemenő elto
lódások, csuszamlások v. süllyedések követ
keztében. Ez utóbbi az oka a legpusz
títóbb és legnagyobb területre kiterjedő 
rengéseknek. Λ mozgás lehet lökésszerű v. 
hullámzó. A rengés kiindulópontja a föld
kéreg belsejében az epicentrum, az ennek 
megfelelő pont a föld felületén a hipo
centrum. Fia a rengéî fészke a tengerfenék 
alatt fekszik, tengerrengés áll elő. Tektoni
kus F.-ek leggyakoribbak az amerikai kon
tinens nyugati szélén, Japánban, a Földközi
tenger partjain stb. Az ujabb idők legna
gyobb F.-ei 1755. Lissabon, 1906. S.-Fran
cisco, 1908. Messina (kb. 100.000 halott), 
1920. Kina (180.000 halott),- 1923. Kolumbia 
és Japán. 

Földtávol, 1. Apogeum. 
Földtehermentesités, az úrbéreseknek, úrbé

res telkeknek felszabadítása a földesúrnak 
járó tartozások alól. Az 1848. IX. t.-c. tö
rölte el a robotot, dézsmát, kimondta a 
földesurak kármentesítését, az 1848. XII. t.-c. 
a megszüntetett úrbéri javadalmakat ál'am-
adóssággá változtatta át. A végleges kárpót
lást csak az 1853. márc. 2-1 nyílt parancs 
szabályozta. Eszerint az országos kárpótlás ka
matozó, sorsolás alá eső kötvényekben fizet
tetett ki az úrbéri telkek száma szerint. A 
F. ujabb értelme a földbirtokra nehezedő 
adósságok terheinek könnyítése. 

Földváry Elemér, * 1862, földbirtokos, fel
sőházi tag. 

Földviasz (ozokerit), ásványként előforduló 
szilárd petróleum. 

Felszentelés (latinul consecratio), kétféle ér
telemben szerepel: 1. mikor a pap a szent
misében a kenyeret és bort meghatározott 
szavakkal Krisztus testévé és vérévé változ-

508 



FÖLTETELES ELÍTÉLÉS FRAKTURA 

tatja át; 2. midőn valamely személyt vagy 
dolgot isteni szolgálatra avatnak föl. 

Föltételes elítélés, lényege, hogy a büntető
bíróság az ítélethozatalt (angol-amerikai szo
kás) v. a büntetés végrehajtását (francia
belga) a büntetendő javulása reményében 
felfüggeszti. Jogunkban a büntetőnovella sza
bályozta a felfüggeszthető büntetéseket. A 
próbaidő 3 év, amelynek kedvező eltelésc a 
büntetés végrehajtásának elmaradását eredmé
nyezi. 

Föitéteks szabadonbocsátás, kedvezményében 
jogunk szerint azok az elitéltek részesülhet
nek, kik javulást mutatnak, ha büntetésük 
3/4-ét, az életfogytiglan elitéltek 15 évet ki
töltöttek. A F.-t élvezők rendőri felügyelet 
alatt állanak; ha visszaesnek, a F. vissza-
vonatik, amely esetben letöltendő az ítéletben 
megszabott teljes büntetés hátralevő ideje. 

Főn, száraz, meleg alpesi szél, amely 
hegyoldalakon ereszkedik le. 

Fönícia (Phoinikia), a Földközi-tengertől, 
Szíriától és Palesztinától határolt, borban, 
olajban, ércekben, terményekben gazdag ókori 
ország, amelyen a Libanon-hegy vonul vé
gig. Sémi lakosai már a Kr. e. 2. évezredben 
élénk kereskedelmi tevékenységet fejtettek ki 
s mint merész hajósnép, a Földközi-tenger 
partlakói közül elsőkül jártak Britanniában, 
az Északi-tengeren s állítólag Amerikában 
is. Mesterei voltak az üveg- és fém-iparnak, 

Föníciai elefáutcsontfaragás 

hajóépitésnek, csillagászatnak, írásnak és szá
molásnak; tőlük tanulták az írást a görögök. 
Leghíresebb városai Tyrus és Sidon; az ő 
alapításuk Karthago s az északafrikai pun 
birodalom. A Kr. e. 8. sz. óta F. elvesz-
tete önállóságát: asszír, majd babiloni, ké
sőbb perzsa fenhatóság alá került. 

Főnix, az egyiptomiak; szent madara, amely 
f monda szerint 500 évig élt, akkor a fész
kében elégette magát, de hamvaiból ifjan tá
madt fel. 

Főnyed kisk., Somogy vm., marcali j . , 
31° 1·, ut. Balatonszentgyörgy, up. Vörs. 

Főpapság, a kat. egyházban a pápa és a 
fölszentelt püspökök. 

Főpolgármester, a kormány képviselője és 
a törvényhatósági bizottság elnöke Bp.-en, akit 
a kormányzó által kijelölt 3 egyén közül a 
törvényhatósági bizottság (közgyűlés) 6 évre 
választ. 

Főrendek, a rendi magyar államban a két 
első rend: az egyházi és világi főrend tag
jai a régi főrendi tábla tagjai. Az alkot
mányos parlamentarizmus kora óía a főrendi
ház tagjai voltak nálunk: 1. örökös joguak, 
2. méltóságuk alapján valók és 3. élethosz-
sziglan kinevezettek, továbbá a Horvátország 
által küldött 3 követ. 

Főrendiház, az 1918 előtti magy. ország
gyűlés felsőháza. (L. Főrendek.) 

Förster Aurél, a klasszika-filológia ny. r. 
tanára a szegedi egyetemen. 

Főtárgyalás : törvényszéki, esküdtbirósági, 
táblai. Az előkészítő eljárást (nyomozás, vizs
gálat, vádaláhelyezés, idézés) az ügy F.-a 
követi, amelyen a büntetőper súlypontja fek
szik. A büntetőperben a F. az egész per
anyag reprodukciója az ítélőbiróság előtt. A 
F. sarkalatos követelményei a vádelv, szó
beliség, közvetlenség. A F.-t az elnök ve
zeti; vádló, vádlott és kötelező védelem ese
tén védő nélkül meg nem tartható. — Az 
Ítélőtáblai F. különbözik a törvényszékitől, 
szabályait a Bűnt. perrendtartás 407—24. §-ai 
tartalmazzák. 

Főudvarnagyi bíróság, a volt királyi ház 
tagjainak és más kiváltságos személyeknek 
ügyeiben eljáró udvari hivatal Bécsben, majd 
az 1909: XVI. t.-c. óta Budapesten a ma
gyar állam területére kiterjedő jogkörrel. Fe-
lebbvheli fórumai a tábla és a Kúria. El
járása azonos a törvényszékivel. 

Főtusz (lat.), az emberi magzat a 4. hó
naptól kezdve. 

Fra (ol. : frate rövidítése) a. m. testvér 
(csak szerzetesek neve előtt haszn.). 

Fra Diavolo, ördög-testvér, Michèle Pezza 
(1771—1806), a szerzetesből lett olasz rabló
vezér népszerű neve. Érdekes, kalandos éle
tét akasztófán fejezte be. 

Fragilis (lat.) a. m. törékeny. 
Fragmentum (lat.) a. m. töredék. 
Fragonard, Jean Honoré (1732—1806), fran

cia festő és grafikus; finom erotikáju, szel
lemes rajzú, ragyogó színezésű genreképek, 
illusztrációk, karcok, dekorativ festmények 
gazdag sorozata; rokokó szellemű. 

Fraise (franc.) a. m. szamócaszinü. 
Frakció (lat.) a. m. törés, töredék; par

lamenti párt. 
Fraknói Vilmos (1843—1924), c · püspök, 

több egyházi javadalom tulajdonosa, a M. 
Tud. Akadémia t. tagja. A magyar törté
nészek számára Rómában Magy. Történeti In
tézetet alapított. Nagyszámú tört. munkát, tan
könyveket irt. Főművei: Pázmány P. és kora, 
Martinovics és társainak összeesküvése. A 
magyar királyválasztások tört. 

Fraktura (lat.) a. m. 1. törés; 2. kül. 
a német nyomtatásban most is használatos 
u. n. gótikus betüforroák. 
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France, Anatole (ered. Thibault), (1844— 
1924), a modern francia irod. egyik legte
kintélyesebb alakja, az 1921-es Nobel-díj nyer
tese. . Széleskörű kritikai működést fejtett ki, 
irt költeményeket (Poèmes dorés), drámákat 
(Crainquebille, Les noces corinthiennes) és fő
leg mély humorral és sajátságos analitikus 
iróniával telitett elbeszélő müveket. Legismer
tebb regényei: Bonnard Szilveszter vétke, 
Thais, Vörös liliom, Nyársforgató Jakab me
séi, Ludláb királyné, A fehér kövön stb. 

Francé, Raoul, * 1874, magyar szárma
zású német botanikus és természettudományi 
iró, a müncheni biológiai kísérleti és ku
tató intézet alapitója és vezetője. Főművei: 
Das Leben der Pflanze; Grundlagen zu einer 
objektiven Philosophie; Bios, magy. ford.: A 
darwinizmus mai állása; A növények élete 
stb. 

Franceses da Rimini (kb. 1258—1288), Dante 
Infernojának alakja, Guido da Polenta ra-
vennai kényúr leánya, aki férje mostohafivé
rével szerelmi viszonyt folytatott s ezért férje, 
Malatesta Gianciotto mindkettőjüket megölette. 
Dante után még számos költő megénekelte. 

Franchet d'Espérey, Louis, * 1856, francia tá
bornagy. 1917-ben az antant balkáni haderejé
nek parancsnoka volt. 1918. nov. 6-án fegy
verszünetet kötött Belgrádban a Károlyi-kor
mánnyal. 

Francia Irodalom. A középkori F. legneve
zetesebb emléke a Roland-ének (11—12. sz., 
a chanson de geste virágkora). A 13. sz.-ban 
virágoznak a breton regények (Tristan, Lan
celot, Perceval stb.), s az eredeti fr. lí
rát felváltja a provence-i eredetű és ne
mesi, sőt udvari troubadour-költészet. A 14 
—15. sz. már a polgári irodalom, a szatí
rák (Roman de Renard), a vaskos humorú 
versesanekdóták (fabliaux) s az erkölcsi alle
góriák (Roman de la Rose) kora. A tör
ténetírást Villehardouin, Joinville, Froissart 
krónikái, a drámát a mirákulumok, miszté
riumok s a népies farce-ok képviselik. A lira 
legnagyobb alakja Villon. A 16. sz. a francia 
renaissance kora; a nagy humanisták mellett 
(Rabelais Gargan tuája, Montaigne Essai-i), 
egész sora támad a nagy költőknek: Cl. 
Marót (zsoltárok, episztolák), a Pléiade-nak 
nevezett iskolaköltői (Ronsard, Du Bellay 
stb.), a szatirikus D'Aubigné s Malherbe, a 
klasszicizmus úttörője. A 17. sz. képét Des
cartes racionalizmusa, a Richelieu alapította 
Akadémia (1634), s a Port-Royal iansen-
izmusa (Pascal) formálják. Legmagasabb mű
fajai a dráma (Corneille, Racine, Molière), 
a hitszónoklat (Bossuet, Bourdaloue), az er
kölcsrajz (La Rochefoucauld Maximái, La 
Bruyère Caractères-jei), a levél (Mme de 
Sévigné), a didaktika (Fénélon Télémaque-
ja). A kor nagy kritikusa Boileau, s leg
népszerűbb költője La Fontaine. A regény, 
elszórt kísérletek után (Scarron, Mme de 
Lafayette), a 18. sz.-ban alakul ki, Le Sage 
spanyolos kalandregényeivel (Gil Blas), Mari
vaux elemző modorával (Marianne), Prévost 
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abbé Manon Lescaut-jával, Rousseau Nou
velle Héloise-jával stb. Ez a század az 
Encyclopédie, a filozófusok százada; a lírát 
(A. Chénier), s a vígjátékot (Marivaux, 
Beaumarchais) túlszárnyalják a filozófiai vi
ták, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Dide
rot stb. működése. A forradalom és Napo
leon kora után, angol és német hatás alatt, 
megindul a fr. romantika, előbb Mme de 
Staël-lal (Corinne) és Chateaubriand-nal (René, 
Atala), aztán a nagy lírikusokkal (V. Hugo, 
Lamartine, Vigny, Musset) és regényírókkal 
(Balzac, Stendhal, G. Sand, Gautier, Mer-
rimée stb). A 19. sz. másik fele a nagy 
realista regényírók kora, élükön G. Flaubert-
rel, majd utána Zolával, Maupassant-nal, Dau-
det-val és a két Goncourt-testvérrel. A drá
mának az ifjabb Dumas és Augier, a lí
rának (Parnasse) Leconte de Lisle, Heredia, 
Sully-Prudhomme, a tört. tudományoknak Re
nan és Taine a képviselői. A modern fr. 
lira Baudelaire Fleurs du Mal-jával kezdő
dik, majd Rimbaud, Mallarmé és Verlaine 
nyomán a szimbolizmusban éri el tetőfokát 
(Régnier, Verhaeren, Fr. Jammes, Moréas), s 
ma is roppant hatással van az egész euró
pai líra fejlődésére (Claudel, Valéry, Apolli
naire, Jacob stb.), részben meghalt, részben 
kimerült az önismétlésben. Annál virágzóbb 
a regény, amelynek, A. France, Loti, Bour-
gçt, Barrés stb. után, oly hatalmas tehetsé
gei tűntek fel, mint M. Proust, A. Gide, 
V. Larbaud, aztán a Kumanista R. Rol
land, Duhamel és Barbusse, a regionalista 
Boylesve, Estannié, Chateaubríant, az ifjab
bak közt Montherlant, Cocteau, Aragon stb. 
Európa irónemzedéke ma is a F.-tól vár 
irányítást; a sok uj név és a sok iskola 
(unanimizmus, szürrealizmus stb.) egy roppant 
vitalitás bizonyítékai. írod.: Lanson: Hist, de 
la litt, fr.: Lalou: Hist, de la litt. fr. con
temporaine stb. 

Francia művészet. Építészete a gallo-római, 
a bazilikális, a számos helyi iskoláju román 
stílus után a csúcsíves stílusban (gótika) üt
közik ki legjellegzetesebben, amelynek az új
jáépített (1137—44) saint denisi apátsági 
templommal vetette meg az alapjait. Tehát a 
csúcsíves stil francia eredetű, legszebb em
lékei: a párizsi .Notre Dame, a chartresi, 
reimsi, bourgesi, albii székesegyház stb. Az 
olasz renaissance a csúcsíves végső kifejlé-
sének, a style ffamboyantnak a gazdaságával 
egyesülve, illetőleg elkeveredve lép föl, hogy 
aztán a kastélyokban (Fontainebleau, Chan
tilly), palotákban (Louvre, Luxembourg) ér
vényesüljön a legtisztábban. Az ókori klasz-
szikus építészeti hagyományok sajátosan be
legyökereződtek a fr. művészetbe már a re-
naissance-szal és a baroképitészet (style 
Louis XIIL, XIV.) mentén támadó különle
ges francia stílus, a rokokomüvészet (style 
régence, style Louis XV.) után fokozódó 
erővel lép föl a klasszicizáló szellem (style 
Louis XVI.), amely a direktórium idején 
style directoire s az első császárság idején 
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ί · Késihajtású filmvetítőkészüh'k niechunitmitm. — 2. Edison első filmje. — 3. Álomkór--
baktériumok egy csepp vérben (mikrokinematogruphia). — 4· Debrie felvevő-készüléke 
lassított felvételekhez. — 5. Humoros rajzos film részletei. — 6. Az előhívott és rögzített 

filmszalag szárítása. 
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Dél-Frunciaorszáuhan talált őscmherkoponya. — 2. Miskolcon tahílt köszakóca. — 
A neandervölgyi einher (Hahciï rekonstrukciója.) — i. Csontpálca úUutmr.oltkal. — 
Spanyolországi sziklarajzok. — 6. Barlangi freskó a magdalicncn úorból. — 7. Francia^ 

országi dolmen. 



FRANCIA NYELV FRANCIAORSZÁG 

empire néven ismeretes. A 19. sz.-ban, mint 
Európaszerte, a történeti stílusok retrospek
tív iránya uralkodó s e részben a ír. épí
tészet erősen konzervatív. —- Szobrászata a 
csúcsíves, a rokokó, a klasszicizáló stilus 
idején és a XIX. században a festői való-
szerüséggel való érintkezése idején nemzet
közi jelentóségü, illetőleg- hatású (Rodin), mig 
a legújabb időben tektonikusán stilizált plasz
tikával (Maillol) hat leginkább kifelé. — 
Festészete falfestéssel indult; Európaszerte ve
zet a gótika idején üvegfestéssel (grisaille) 
és miniatürfestéssel, majd XIV. Lajos alatt 
Lebrun akadémikus nagy vásznaival és a 
gobelinnel, azután rokokóképeivel (Watteau, 
Boucher), a romantikusokkal (Géricault, De
lacroix), mig végre a 19. század közepén 
egyetemeser. hatott a festészet fejlődésére a 
barbizoniakkal, az impresszionistákkal és a 
legkülönbözőbb gyökeresen festői irányokkal 
és az egyetemes hatása folytonos újszerűsé
geivel ma sincs csökkenőben. 

Francia nyoív, a román nyelvek egyik ága, 
amelyei Franciaországban, Belgium vallon fe
lében és Svájc nyugati részén beszélnek. A 
inai F.-nek több nyelvjárása: van; a francia 
irodalmi nyelv rulajdonkép az Ile-de-France 
nyelve; legrégibb irott emlékei a 9. század
ból valók. 

Franciaország, 551.000 km2, 40 millió 1. A 
magas határhegységeken, az Alpokon és Pí-
renetisokon kivül az ország belsejében is van 
egy jelentékeny középhegy
ség: a vulkanikus Massif χί=§ρΐ1§||1|^1|^. 

hullámos felszínű, közepesen J | ^ | | ^ j j | g | ^ | p 
termékeny Párizsi medence ^ ^ ¾ ¾ ¾ ^ ¾ ^ ^ 
foglalja el ; főfolyói a j ^ ^ ^ ^ ^ I l p ^ ^ B 
Szajna (Seine), a Loire, 1 ¾ ¾ ¾ ^ ¾ ^ ¾ ¾ 
DNy-on a Garonne. K-en ^ ¾ ¾ ¾ ¾ ^ ¾ ^ ¾ 
a Rhône-Saône széles völ- ffi^^M*^^^^Ë 
gyében vannak nagy ki- ^ ^ ^ g | ^ Ä ^ ^ ^ § 
terjedésű művelhető terüle- ^p§li=tííj]]|l|||lÍF 
tek, ÉK-en a Pajna men- ^ 2 ^ = 3 0 5 ^ ° ^ 
tén, Elszászban. A minta
szerűen szabályozott folyókat rendszeres csa
torna-hálózat köti össze egymással és rajt'.'k 
keresztül a környező tengerekkel. F. lakos
sága túlnyomóan francia és r. k. vagy fele-
kezetenkivüli. Számuk száz év óta aíig sza
porodik, 3—40/0 az analfabéta. Asványországa 
gazdag, de kissé egyoldalú. Vasérce több van. 
mint bármely európai áTamnak, de szene ke
vés és távol esik a vasérctelepektől. D-en 
aluminium ^bauxit), Lotharingiában só, El
szászban káhsó telepek vannak. Vizi erőkben 
F. igen gazdag; t/3-a már ki van hasz
nálva. Földmüvelése fejlett és sokoldalú. Búza
termését csak Oroszországé múlja fölül Euró
pában. D-en kevés kukoricát, É-on burgo
nyát, cukorrépát, lent termelnek. A Provence 
olajljermése minőségre első. Bortermelése a 
legnagyobb a földkerekségen. Gyümölcs-, kony
ha- és virágkertészete elsőrangú. Állatte
nyésztése ugy mennyiségre, mint minőségre 
jelentékeny. Iparát nem a tömeg, hanem az 

izlés, finomság, pontos kivitel jellemzik. Se
lyem, gyapjú, női ruha és kalap, divatcikk, 
illatszer, pezsgő, óra, műszer, automobil, re
pülőgép-ipara első helyen áll. Lotharingia visz-
"zafoglalása a nehéz vasiparnak is uj len
dületet adott. Külkereskedelme kisebb, mint 
az egyoldalúan iparos vagy földműves álla-
.Tioké, de idegenforgalmával együtt számottevő. 
Vasúthálózata nem oly sürü, mint a legla-
kottabb országoké, de rendszeresség tekinte
tében első helyen áll. D-i felének villamo
sítása folyamatban van. Belvízi hajózása első-
.angu. Tengerhajózásban Anglia, az Egyes. 
Ali., Japán, Német- és Olaszország mögött 
áll. Fővárosa Párizs. Itt van a földkerek
ség legnagyobb egyeteme, első irodalmi és 
képzőművészeti központja. Gyarmatbirodalma 
második a földkerekségen. Története. F. a 
régi Galiia területén alakult ki. A kelta vagy 
ibér őslakosságot Caeisax légiói meghódítot
ták, de elveszett politikai szabadságukért cse
rébe római kultúrát és nagv gazdasági fel
lendülést kaptak. A 4L sz.-tól kezdve barbá
rok betörései pusztították az országot, közü
lük a frankok állandósultak Galliában és 
Chlodvig megalapította a' Meroving-dinaszt'a 
uralmát (481), 752. felváltotta a Kis Pippin 
ál'a! a^pitott Karoling-dinasztia. De a Nagv 
Károly a'apitotta hatalmas birodalom is ré
szeire bomlott a verdíuni szerződéssel (843) 
és a királyok hatalmát a kifejlő feudaliz
mus erősejn korlátozta. 987. Capet Hugóval 
a Capetingek dinasztiája került trónra. Az 
első Capett-ek igyekeztek rendet hozni or
szágukba, a hübérurakat engedelmességre sző
ri'an i és helyreállitaii a kir. tekintélyt. A 
keresztes hadjáratokban nem vettek jelenté
keny részt, fejlesztették a városokat és nö
velték családi birtokaikat (Fülöp Ágost és 
Szt. Lajos), valamint jól működő közigazga
tást teremtettek. Szép Fülöp (1285—1314) meg
védte a korona jogait a pápaság világi tö
rekvéseivel szemben és elsőnek hívta össze a 
rendeket (états généreaux). Ezt a fejlődé
sét a Capet-, illetőleg VI. Fülöp óta (1328) 
a Valois-háznak megakadályozta a 14'. és 15. 
sz.-ban az angol-francia »százéves háború« 
(1339—1453), mely szerencsétlenül folyt F.-ra 
nézve, mig Jeanne d'Arc és VII. Károly 
(1422—1461) tábornokai fel nem szabadítot
ták az angol megszállás alól. VII. Károly 
újjászervezte F.-ot és állandó hadsereget te
remtett XI. Lajos kérlelhetetlen ellenfele volt 
a nagy hűbéreseknek és megtörte Burgundia 
hatalmát (Merész Károly). Utóda VIII. Ká
roly F.-ot az olasz háborúkba bonyolította, 
amelyek csak III. Henrik alatt végződtek be. 
Ezt a kort a vallásháborúk ideje követte. 
IV. Henrik (1589—1610) a Bourbon-ág meg
alapítója, a nantesi ediktummal helyreállította 
a belbékét és a királyi tekintélyt, amelyet 
Richelieu XIII. Lajos alatt abszolutizmussá 
fejleszt. 1614—1789. a rendeket többé nem 
hívják össze. A 30 éves háború eredmé
nyei és a Fronde zavarai után (Mazarin) 
XIV. Lajos (1643—1715) m& F · a D S Z 0 Î u f 
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ura és Európa lcghata'masabb ura'.kodója. De 
uralkodásának nagy gazdasági (Colbert) és 
katonai (Louvois) eredményeit kérdésessé tet
ték az utrechti békével (1713) befejeződő 
szakadatlan háborús á'lapotok, a fényes ud
vartartással járó nagy költségek, melyek meg
zavarták az álamháztartást, a na itesi edik-
tum visszavonása pedig (fr. protestánsok ül
dözése) a társa Jalmi egyensúlyt. XV. Lajos 
(1715—1774) magánélete, abszolutizmusa, kül
politikai balfogásai (7 éves háború, India, 
Kanada elvesztése) és az alsóbb néposztá
lyok nyomora megérlelte a politikai és tár
sadalmi reformok szükségességét. A bölcse
leti irók köztudattá emelték ezt, ezekből és 
XVI. Lajos (i774—'/93) szerencsétlen kor
mányzásából származott a fr. forradalom. 
Ez szakított a kir. abszolutizmussal, alkot
mányt adott és kimondta 1789 aug. 4. a 
polgári egyenlőséget. Szakadatlan belső és 
viharos áta'akulások közepetto a konvent meg
védte, sőt kiterjesztette F. határait, szervezte 
a nemzeti oktatást. A direktórium zavarai 
után Napoleon, mint első konzul, majd csá
szár (1804— 15i4) központi közigazgatást szer
vezett és törvénykönyvében (Code civil 1804) 
szentesitette 1789. társadalmi reformjait. Európa 
fölött való ura'kodási vágya bukáshoz, 1815. 
F. megcsonkításához vezetett. A restauráció 
(XVIII. Lajos és X. Károly 1815—1830) uj 
alkotmányt adott, melyet valósággá az 1830. 
jul. forradalom után Lajos-Fülöp tett. Az 
1848. febr. forradalom (2. köztársaság) meg
hozta az ált. választójogot. III. Napóleon 
(2. császárság 1852—1370) nagy gazdasági 
fellendülést (1863. szabadkereskedelem), de 
rossz külpolitikát hozott: 1870—71. elveszí
tette a németekkel szemben Elszász-Lotharin -
giát. Az uj, a 3. köztársaságnak először a 
tnonarchisták eilen kellett létét védenie, majd 
a mérsékelt köztársasági pártnak voltak éles 
küzdelmei a radikálisokkal. Utóbbiak 1899. ke
rültek uralomra (Dreyfus-ügy) és végrehajtották 
az egyház és állam szétválasztását. 1913. azon
ban újra teret nyertek a mérsékeltek, a kle
rikálisok és nacionalisták, elnökké Poincaré-t 
választották meg. A külpolitikába 1 és a véd-
erőtörvényhozásban a reváns gondolata vezette 
a kormányokat. 1904. az orosz-francia német
ellenes szövetséget kiegészítették az angollal, 
1913. a 3 évi szolgálati időt vezették be. F. 
Ázsiában és Afrikában nagyarányú gyarmat
politikát űzött, ami ellentétet teremtett közte 
és Olaszország között. A világháború kitö
résekor F. mint Oroszország szövetségese 191} 
aug. 3. halat üzent, mire Németország Bel
giumon át benyomult F.-ba. Az 1919. évi bé
keszerződésben F. megkapta Elszász-Lotharin-
giát, mandátumot kapott a német gyarmatok 
egy részére, továbbá nagy hadikárpótlást és 
15 esztendőre a Saar-vidéket megszállta. 1920 
jan. Deschaael, 1920. Miüerand, 1924. Dou-
mergue volt a köztársaság elnöke. Poincaré, 
mint miniszterebök 1920—24 között a legéle
sebb büntetőintézkedéseket tette Németország 
ellen a versaillesi békeszerződés állítólagos 

megsértése miatt. Utó Ja a miniszterelnöki szék
ben 1924. Herriot, 1926. Painlevé, 1926. Bri-
and, majd ismét Poincaré következett 1926 — 
1928, majd újból Herriot nélkül 1928—29, 
Briand 1929 szept. 28—okt. 22, Tardieu 1929 
nov. 2-től, megszakítva 1930 f eb.-ban Chau-
íemps sikertelen kormányalakítási kísérletétől. 

Franciskánusok, 1. Ferencrendiek. 
Franck, César Auguste (1822—1I90), fran

cia zeneszerző. 1872 ó:a a párizsi konzervató
rium orgonatanára. Egyik előfutára a Wagner 
után alakuló modern zenének. Müvei : oratóriu
mok, két opera, szimíóni'uis alkotások stb. 

Fratigepán, 1. Anna Katalin, Zrínyi Péterné, 
a Wesselényi-összeesküvés nevében Velencében 
tárgyalt a francia követtel és XIV. Lajosnak 
ill. családjának felajánlotta a magy. koronát. 
1670. őt is elfogták, Grácba internálták, hol 
1673. nyomorban hunyt el. — 2. Ferenc, ka'o-
csai érsek, Szapolyai János, majd Ferdinánd 
diplomatája, f 1543. — 3. Ferenc Kristóf, a Wes
selényi-összeesküvés részese, kit Zrínyi Péter
rel együtt fej- és jószágvesztésre Ítéltek és 
1671. április hóban ki/égeztek. ö volt a F.-csa-
lád uto'.só férfitag'a. 

Franges, Róbert, * 1872, horvát szobrász, a 
zágrábi müvésziskola vezetője. 

Frank, francia pénzegység 1795 óta. Belgium
ban 1832, Svájcban 1850, Itáliában (líra) 
1861, Romániában (leu) 1868, Spanyolországban 
.(peseta) 1871, Szerbiában (dinár) 1874, Bulgá
riában (leva) 1880, Görögországban (drachma) 
1882 óta használják pénzegységül. 1 F. — 
100 centime, 5 centime ==: ι sous. I kg. 
aranyból 3444.44 F.-ot vernek. A 20 F.-os 
finomsága 9/j.o. Egy francia F. = 0.225, eSV 
svájci F. = 1.103 pengővel. 

Frank, Leonhard, * 1882, szocialista irányú 
regényíró, az ujabb generációból. Főbb mü
vei: Die Räuberbande, Die Ursache, Der 
Mensch ist gut, Der Bürger. 

Frankéi Leó (1844—1896), magyar szü'etésü 
aranyműves, az 1871. párizsi kommün egyik 
vezetője, majd Bp.-en a Munkás Heti Kró
nikát szerkesztette. 

Frankfurt a/M., váos Poroszország Hessen 
—Nassau tartományában, a Majna folyó két 
partján 551.000 1. Sokolda'u ipar. Folyami 
kikötő. F. Németország legnagyobb pénzpiaca. 
Egyetem, művészeti intézetek. Goethe szülőhelye. 
F. Németország egyik legszebb városa, ere
deti német renai sance stílusban épült uccákkal. 

Frankfurt a O . , város Poroszország Bran
denburg tartományában az Odera folyó mel
lett, 71.000 1. Termény-feldolgozás és ke
reskedelem. 

Frankfurter Zeitung, poli ikai napilap, a dél
német demokratikus néppárt elveit s egyben a 
tőzsdei és merkantil érdekeket képviseli. 1856 
óta jelenik meg. 

Frankfurti béke, az 1870—71. német-francia 
báboru befejezése, amelyet a versaillesi '"elő-
béke alapján kötöttek meg 1871 máj. 10, 
Ebben Franciaország lemond Elszász- Lotharin-
giáról éi 5 milliárd hadisarcot fizet. 
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Frankiro/.ni (ol.) a. m. bérmentebiteni (pos
tai küldeményt). 

Franklin, Benjamin (1706—1790), É-amerikai 
államférfiú, iró és természettudós. Eleinte ipa
rosnak készült, nyomdatulajdonos és lapkiadó 
lett rendkívüli munkával megszerezte korá
nak egész műveltségét; főként az elektromos
sággal foglalkozott (villámhárító feltalálása), 
1753. az am. gyarmatok főpos tames terévé ne
vezte ki az angol kormány. 1757—62. eréllyel 
képviselte a gyarmatokat Londonban, 1776. 
nagy része volt az Ë.-amerikai szabadságharc
ban és a függetlenségi nyilatkozat megszerkesz
tésében, valamint az 1783. versaillesi béke 
megalkotásában. 

Franklin-társulat, magyar irodalmi intézet és 
könyvnyomda rt., Budapest, 1873. alakult. 

Franko (ol.) a. m. bérmentve. 
Frankok, germán néptörzs, amelynek egy 

része ÉK-Franciországban és D-Belgiumban el-
latinosodott, a másik É-Belgiumban a flamand 
népet, a harmadik a Rajna és Majna vi
déké/! a némst nép egyik legműveltebb törzsét 
alkotja. 

Franktirőr (franc: francs-tireurs), az 1870 
—71. német-francia háborúban szerepelt kisebb 
francia portyázócsapatbeli fölkelő. 

Franyő Zoltán, * 1877, lírikus és műfordító. 
Adyt fordította idegen nyelvekre. 

Franzensbad, csehül Frantickové Lázne, vá
ros és fürdőhely Csehország Ny-i sarkában a 
Fichtel-hegység lábánál, 2500 1. Vasas, li-
thiumos·, glaubersós források. 

Frapié, Léon, * 1862, francia regényíró. La 
maternelle cimü, az anyaságot védelmező irány
regényével vált híressé. Ismertebb regényei Les 
obsédés, La calamiteuse és Virginité (magya
rul is megj.). 

Frappáns (franc.) a. m. találó. 
Frascati (az ókorban Tusculum), városka 

Róma közelében. Pompás kilátásáról és ker
tészetéről, ókori és reneszánsz műkincseiről 
nevezetes. 

Fráter (lat.) a. m. testvér, rendtestvér (szer
zetesrendben a felszentelésig) ; használatos rósz- < 
szaló értelemben is, ilyenkor a. m. fickó, pl. 
haszontalan F. 

Fráter 1. Béla, * 1870, erdélyi ügyvéd, 
nótaköltő. — 2. László, Bihar vm. alispánja. 
— 3. Lóránt (1872—1930), nótaszerző és elő
adóművész. Hangversenyein saját szerzemé
nyeit adta elő énekelve és hegedülve. 

Fráter György (1482—1551), családi nevén 
Utjesenovics vagy Martinuzzi, államférfi, bíbo
ros-érsek. 1529 óta János király diplomatája, 
1529. török segítséggel újra megszerezte János
inak a magy. királyságot. 1534. váradi püspök. 
1538. létrehozza a váradi békét. 1540. János 
kir. özvegye és csecsemő fia gyámjává nevezte 
és ettől kezdve teljhatalmú kormányzója volt 
Erdélynek és a hozzátartozó magyarországi 
részeknek. 1542. megalkotta az erdélyi feje
delemséget és megalapította az erdélyi »hinta
politikát«, mely német és török között igyeke
zett a magyarság létét biztosítani. Azonban 
mindkét részről bizalmatlanságot keltett, mire 

Castaldo tisztjei a török cinkosság gyanúja 
miatt alvinci kastélyában megölték. 

Fraternité (franc.) a. m. testvériség. 
Fraunhofer, Joseph (1787—1862), német op

tikus és fizikus. Ο fedezte föl a Nap szín
képében a róla elnevezett sötét vonalakat. Je
lentékeny része van az optikai készülékek tö
kéletesítésében is. 

Frazeológia (gör.) a. m. szólások összessége, 
így nevezzük valamely nyelv sajátos, más 
nyelvektől eltérő szólásmódját, mondatszerkesz-
lését; beszélhetünk valamely iró- vagy tudo
mányszak F.-járói is. 

Frázis (gör.) a. m. beszédfordulat; üres ki
fejezés. 

Free trade (ang.) a. m. szabadkereskedelem. 
Fregatt, régi 3 árbocos vitorlás hadihajó, 

amelynél bent a hajóban és a födélzetén is 
volt egy-egy üteg ágyú. 

Fregattmadár, a viharmadarak közé tartozó 
trópusi vízimadár; kitűnő repülő. 

Freia, a skandináv és germán mitológia nép
szerű női jstenalakja. Fr'igg istennő alakjából 
származott. 

Freiburg in Breisgau, város Baden német 
szabadállam D-i részén, a Fekete-erdő Ny-i 
lábánál, 90.000 1. Régi egyetem (1457). Mű
ipar, óragyártás. 

Freiburg, kanton (franciául Fribourg). Svájc
ban az Alpok lejtőin és a p'atón terül el. 
1671 km2, 143.000 1, Földművelés, állattenyész
tés (Gruyères sajt). Fővárosa F., 22.000 1., 
1890. a'apitott kétnye'vj (német-francia) egye
temmel. 

Freiligrath, Ferdinand, (1810—1876), német 
költő, eredetileg kereskedő volt, 1851. részt
vett a forradalomban. Victor Hugo hatására 
mutató versei egész újszerű hatást keltettek. 

Frekvencia (lat.) a. m. 1. forgalom, látoga
tottság, gyakoriság; 2. a váltakozó áram for
dulatszáma 1 mp. alatt. 

French, Sir John, (1852—-1925), angol tábor
nagy. A szudáni harcokban tűnt fel először. 
1914—15. a Franciaországban küzdő idegen 
hadsereg főparancsnoka. F. irányította az 1916. 
ír fölkelők elleni katonai akciót. Írország al-
királya. 

Frenetikus (gör.) a. m. tomboló, őrült (si
ker). 

Frenológia, a koponyatannak Gall által meg
alapított az az ága, mely a koponya külső 
alakulatából akar az ember és az állatok 
szellemi képességeire következtetni. Ε tannak 
ma már a'.ig van híve. 

Frenssen, Gustav, * 1863, német iró, eres te
hetségű, népies jellegű regényeket irt. (Die 
drei Getreuen, Jörn Uhl). 

Freskó (ol.) 1. Falfestmény. 
Fresnei, Jean Augustin, (1788—1827), francia 

fizikus, aki főleg az optika terén korszakalkotó 
működést fejtett ki. Tőle származik az az el
mélet, hogy a fény az éter keresztrezgése. 

Freud, Sigmund, * 1856, orvos, bécsi egyet, 
tan. Az u. n. »funkcionális«, tehát az orga
nikus alapot nem mutató idegességekkel (pl. 
hisztéria, neuraszténia) és az ideggyógyász 
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számára hozzáférhető, nem organikus elmeba
jokkal foglalkozik. Megfigyelései egy egészen 
uj utakon járó lélektani és pszichopatológiai 
tudományágnak, az u. n. pszichoanalízisnek a 
megalapítására vezették. Bécs városa díszpol
gárává választotta. 

Freudizmus, Freud bécsi orvostanár lélektani 
és pszichopatológiai tanításainak, valamint az e 
tanításokat irányelvekül valló tudományos és 
gyakorlati (orrosi, pedagógiai, esztétikai) moz
galomnak a rövid megjelölése. 

Frey, ι. Emil, * 1889, Svájcban élő német 
zeneszerző és zongoraművész, a zürichi konzer
vatórium tanára. — 2. "Ernő, * 1873, orvos, az 
agybetegségek m. tanára a bp.-i egyetemen. 
— 3. Vilmos, * 1883, országgy. képv. 

Freycinet, Charles Louis de Saulces (1828— 
1923), francia mérnök és államférfiú, négyszer 
volt miniszterelnök, többször kül- és hadügy
miniszter. Belekeveredett a Panama-botrányba 
és nagy szerepe volt a Dreyfus-ügyben. Leg
fontosabb müve a francia hadsereg moderni
zálása volt. 

Freytag, Gustav (1816—1895), német regény
író és történész. Főműve: »Soll und Haben« 
(magyarul is). 

Friaul (ol. Friuli), tartomány Olaszország 
ÉK-i részén, a Juli Alpok lejtőin, 1814—66. 
osztrák, azóta olasz. 

Frid Géza, * 1904, magyar zeneszerző és 
zongoraművész, több vonós zenedarabot szerzett, 
amelyek külföldön jelentek meg. 

Fried, Alfred Hermann, (1864—1921), német 
publicista, a modern békemozgalom egyik ve
zére. 1911. Nobel-békedij. Főműve: Handbuch 
der Friedensbewegung. 

Friedjung, Heinrich, (1851—1920), osztrák 
publicista és történetíró. Főművei: Der Kampf 
um die Vorherrschaft in Deutschi.; Österreich 
1848—1860; Das Zeitalter des Imperialismus 
1884—1914. 

Friedmann 1. Ern&, * 18,84, a műegyetemen 
a jogi enciklopédia ny. r. tanára. — 2. Ignác, 
* 1882, lengyel zongoraművész; zenemüveket is 
irt. — 3. Witold, * 1891, lengyel zene
szerző és zongoraművész, a modern lengyel 
zene egyik főképviselője. 

Friedrich István (1851—1920), tanár, kat. 
publicista. Főműve: Széchenyi István életr. 
írói neve Görcsöni Dénes. 

Friedrieb 1. István', * .1883, mérnök, politikus, 
országgy. képv., a függetlenségi párt Károlyi 
szárnyának tagja, Károlyi Mihályt 1914. elkíséri 
amerikai útjára. A Károlyi-kormányban rövid 
ideig hadügyi államtitkár, 1919 aug. miniszter
elnök, eltávolítva a Peidl-kormányt. Miután a 
koncentrációs kormányban a min. elnökséget 
átadta Huszár Károlynak, hadügyminiszter, az 
első nemzetgyűlés összeülése óta ellenzékben 
van és élénk publicisztikai tevékenységet fejt 
ki. — 2. Vilmos, * 1864, orvos, egy. rk. tan., 
főként az ipari betegségekkel és tüdőgümőkorral 
fogl. A bp.-i ker. munkásbizt. pénztár fő
orvosa. 

Frigia (Phrygia), az indogermán eredetű 
frig nép hazája Kis-Ázsia ÊNy-i részében. 
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Lakosai föld- és szőlőmiveléssel foglalkoztak 
s egyes iparágakban nagy hirre tettek szett 
(szőnyegszövés, fonás). Jellemző viseletük volt 
a frigai sapka, a francia forradalom óta a 
forradalmárok tipikus jelvénye. 

Frigiditás (lat. a. m. hidegség), a nemi ösz
tön rendellenessége, a teljes érzéketlenség 
enyhébb foka. 

Frigyes, porosz királyok, r. I. F. (1637— 
1713), Poroszország első királya, F. Vilmos, a 
nagy brandenburgi választó fia. Mint választó
fejedelem, I. Lipót császár beleegyezésével 1701. 
Königsbergben magát porosz királlyá koronáz
tatta. A hallei egyetem, a berlini Zeughaus és 
képzőművészeti akadémia alatta létesültek. — 
2. II. v. Nagy F. (1712—1786), I. Frigyes 
Vilmos porosz király fia. 1740—1786. porosz 
király. Az osztrák örökösödési háborúban és 
a hétéves háborúban páratlan hadvezérnek és 
katonai szervező tehetségnek bizonyult. Ered
mény: Szilézia legnagyobb részének megszer
zése volt. Lengyelország első felosztásánál 
megszerezte Nyugat-Poroszországot. A béke 
éveiben uj büntetőtörvénykönyvet alkotott. Vol
taire rajongó hive volt. Müveit franciául irta. 
— 3. I. F . Vilmos, (1688—1740), I. Frigyes 
fia, 1713—1740. porosz király. Heves termé
szetű, durva ember (káplár-király). Takarékos 
uralkodó, de hadserege, különösen a szálas 
legényeknek a potsdami testőrségbe való tobor
zására sokat költött. — 4. III. F . Vilmos, 
(1770—1840), 1797—1840. porosz király. Uralma 
alatt történt a porosz jobbágyság felszabadítása, 
a védkötelezettség behozatala. 1806. hadat üzent 
Franciaországnak és e hadjárattal országa nyu
gati felét elveszítette. Ö a'atta folyt le a 
Napóleon elleni német szabadságharc (1814). 

Frigyes főherceg, * 1856, táboraagy, felső
házi tag. 1914—17. az osztrák-magyar hadsereg 
főparancsnoka volt. A trianoni béke birtokai 
nagy részétől megfosztotta. Felsőházi tag. Fe
lesége Izabella főhercegnő. 

Frigyes! József, * 1875, orvos, bp.-i egyet. 
ny. r. tanár, nőgyógyászattal fogl. 

Frigyszekrény, a biblia szerint az a láda, 
melyet Mózes a pusztában készíttetett. Benne 
őrizték a két kőtáblát a tízparancsolattal. 

Frikció (lat.) a. m. dörzsölés. 
Friss Antal, * 1897, gordonkaművész, a 

Nemzeti Zenede tanára és a Városi Színház 
szóló-csellistája. 

Frithjof-monda, ős skandináv, izlandi monda, 
a vikingek legrégibb háborúja idejéről, melyet 
először a 13. sz. közepén irtak le. Tegnér 
Ezsajás dolgozta föl a 19. sz.-ban eposz 
formájában (megj. magyarul is). 

Fritz Gusztáv, a kisérl. gyógyszertan bp.-i 
egy. m. tanára. 

Frivol (lat.) a. m. léha, sikamlós. 
Friz, eredetileg a görög oszloprendszer pár-

kányzatának egyik síkja. Ma így neveznek 
minden szalagszerüen vonuló figurális vagy 
ornamentális díszítést. 

Frízek, g xman néptörzs az Északi-tenger 
partvidékén. 

Frobenius, Leo, * 1873, etnológus, egy. tan. 

520 



FRÜMÉNTÍN ,,_,„. , . FUTÓHOMOK 

Frankfurt a. M.-ban, többször utazott Ê- és 
Ny-Afrikában és több könyvet irt az afrikai 
kultúrákról. 

Fromentin, Eugène, (1820—1876), francia festő 
és iró. Cabot tanítványa volt, később Dela
croix hatása alatt festette keleti tárgyú képeit. 
Irt regényt, útirajzot és egy müvészettörtó-
neii munkát is. (Magyar ford. A régi mes
terek c.) 

Frommer Rudolf, * 1868, gépészmérnök, a 
bp.-i fegyvergyár vezérigazgatója, a róla ne
vezett önműködő pisztoly és sok más fegyver
technikai találmány alkotója. 

Fronde (franc. a. ni. parittya), a francia fő
nemesség polgárháborúja Mazarin bibornok kor
mánya ellen; 1648-tól 1653-ig tartott. 

Frondőr (franc.) a. m. nyughatatlan, elége
detlen ember, kül. politikában. 

Front ( la t : irons, a. m. homlok), homlokzat, 
arcvonal. 

Frottirozrti (franc), a bőrt durva posztóval 
dörzsölni. 

Fröbel, Friedrich (1782—1852). német peda
gógus, 1840. alapította az első gyermekkertet. 

Fröhlich 1. Izidort, * 1853, a bp. egyet, az 
elméleti fizika ny. r. tanára, főleg a sarkított 

Ípolarizált) fény természetét vizsgálta. — 2. 
ános (1873—1926), újságíró, rendőri riporter, 

több detektívregényt irt. — 3. Pál, fizikus, 
a szegedi egyet. ny. r. tanára. 

Frugális (lat.) a. m. egyszerű, mértékletes. 
Fruktőz (lat.), v. levulóz, a gyümölcscukrok 

ígyik fajtája; a mézben 350/0 van. 
Frühwirth Mátyás, * 1889, országgy. képv., 

Jceresztényszocialista, kisiparosmozgalmak vezére. 
Fu-Cseu, kikötő és tartományi főváros D-

Kinában, kb. 3/i millió 1. Selyem, pamut, tea
piac. 

Fuga (ol.), többszólamú hangszeres v. vokális 
zenemű, amelyben a téma minden szólamon 
&tvonul. A F. a '.17. sz. végén alakult ki. Leg
kiválóbb mesterei Bach és Händel. 

Fugger, nemzetség Bajorországban, őse Hans 
F. takács Grabenből. A családot II. Jakab 
(1459—1525) virágoztatja föl. Bánya- és bank
spekulációkkal foglalkoztak. Tizedeket, búcsú
pénzeket bérbe vettek. Ok bérelték a mohácsi 
vész előtt a felsőmagyarországi ércbányákat 
és lettek fokozatosan Európa első bankáraivá, 
akiknek főleg a Habsburgok tartoztak igen 
okkal. II. Fülöp törte meg a hatalmukat 

a 30 éves háború elején likvidálták. 
Fuimus Troes (lat.: csak voltunk trójaiak, 

vége a trójai dicsőségnek), Panthos nevű 
trójai pap szavai Trója pusztulása közben 
Aeneashoz. (Vergilius : Aeneis). 

Fukszin, sósavas rozanilinból álló vörös szinü, 
rendkívül nagy festő-erejű kátrányfesték, fém-
fényii zöldes kristályokból áll, amelyek alko
holban jól, vizben kevésbé oldódnak. 

Fulda, Ludwig, * 1862, újromantikus német 
drámaíró és költő. 

Fulmináns (lat.) a. m. villámló, heves. 
Fulókércs kisk., Abauj-Torna vm., encsi j . , 

5°i 1., ut. és up. Szemere. 
Fulton, Robert, (1765—1815), amerikai mér

nök. 1802. és 1803. gőzhajók építésével kez
dett kísérletezni. Első sikerét azonban csak 
1807. érte el hazájában Claremont nevű ke
rekes gőzhajójával, amely a New York és Al
bany közötti 240 km.-t 32 óra alatt tette meg. 

Fumarola (ol.), vulkanikus eredetű gázforrás: 
vízgőz, kénes, kénsavas, sósavas, szénsavas 
stb. gázok. 

Funchal, Madeira sziget legnagyobb városa 
és kikötője, 2r.ooo 1. Itt halt meg IV. Károly 
király 1921. 

Fundálni (lat.) a. m. alapítani. 
Fundamentum (lat.) a. m. alap. 
Fundus (lat.) a. m. telek. F. instructus: 

gadasági fölszerelés. 
Fungálni (lat.) a. m. szerepelni, betölteni 

(hivatott). 
Funkció (lat.) a. m. működés, hatáskör. 
Funkcionális alkalmazkodás, valamely izom 

v. szerv alkalmazkodása a végzett munkához. 
Az erősebben használt szerv (pl. izom) jobban 
kifejlődik, a gyengébben használt elsatnyul. 
A F . nagy szerepet játszik Lamarck fajkelet
kezési elméletében. 

Fuoco (ol.) a. m. tüz. Con F. (a zenében) 
a. m. tűzzel. 

Furfurol, buzakorpából kénsavval desztillált 
aromás folyadék. 

Fúriák, a római mitológiában a görög Erin-
nyseknek megfelelő bosszuszellemek. (Tisi-
phone, Alekto, Megaira.) 

Furioso (ol. zenei műszó) a. m. vadul, he
vesen. 

Furnér, v. fornér, finomabb fából készített 
vékony lemez, egyéb fából csinált bútorok 
borítására. 

Furor (lat.) a. m. düh. 
Furore (ol.) a. m. lelkes tetszés. 
Fúrta nagyk., Bihar v,n., berettyóújfalui j . , 

2056 1., ut. Zsáka, posta. 
Furtwangler, 1. Adolf (1853—1907), német 

archeológus, müncheni egyet, tan., olympiai, 
aiginai ásatások; rendkívül gazdag irodalmi 
tevékenység. — 2. Wilhelm, * 1886, kiváló né
met karmester. 

Furunkulus (lat.) a. m. genyes kelevény. 
Futball, népszerű sport. A modern F. 1863. 

az angol F.-szövetseg (FIFa) megalakulásá
val indul rohamos fejlődésnek. 1900. alakul 
ímeg a Magyar Labdarugók Szövetsége. A F.-
játékban 2X45 percig tartó játékidő alatt 
két csapat (mindegyik 11 játékossal) küzd 
egymás ellen a téglaalaku gyeppályán, Az 
a csapat győz, amely a bőrrel bevont, ke
ményre felpumpált gumilabdát többször tudja 
az ellenfél kapujába (gól) rúgni. 

Futóhomok, szárazon maradó folyómedrek 
vagy tengerek széléről kifujt homok, amelyet 
a szél messze elhord és düne, bucka vagy 
garmada alakban lerak, majd ismét tovább 
visz, gyakran több száz km. távolságra. Ma
gyarországnak két nagy F.-területe: a Duna-
Tisza közének egyes foltjai (Duna-homok) éa 
a Nyírség (Tisza-homok). Akáccal, szőlővel 
mindet sikerült megkötni és termőfölddé vál
toztatni. 

\ 
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Futómadarak, a strucc-félék, futáshoz alkal
mazkodott izmos és hosszú lábakkal, repülni 
nem tudnak: strucc, kazuár, kiwi. 

Futószalag, munkamegosztáson alapuló gyár
tási mód : a megdolgozandó tárgy tovahaladó 
szalagon v. munkapadon áll, igy fokozatosan 
kerül egy-egy munkás elé, aki csak bko-
nyos müveletet végez rajta, de mindig ugyan
azt. Ford alkalmazta először az autóiparban. 

Futurizmus, olasz művészek és irók álla! 
megindított mozgalom. Vezetője és irányitója 
Marinetti. Az 1900-as évek végén léptek föl 
és 1910 és 1911-ben több manifesztációban 
és zajos botrányokba fulladt előadásokon hir
dették elveiket. Követelték a múlt hatóere
jének megszüntetését, a muzeumok és könyv
tárak lerombolását, hogy az emberek cyak 
a jelennek és a jövőnek éljenek. Innen szár
mazik nevük is. Költészetük módszere a szi-
multanízmus; az egyes időrendben átélt mo
tívumok gyors egymásmellé halmozása. Képző
művészetükben is alkalmazzák ezt a mód
szert és az időben átélt emlékképtöredéke
ket egymásmellé helyezik a kép síkján. 

Fuvardíj, 1. szállítás ellenértéke. Rendesen 
az áruszállítás tarifálisan megszabott ára. — 2. 
Képviselőválasztásnál a vesztegetés egy burkolt 
formája, amely ugy tortént, hogy a választási 
színhelyre való szállításért a jelölt a vá'asz-
tóknak ellenértéket adott. 

Fuvola, könnyű, lágyhangu fafúvó. Hangter
jedelme h—c*. Manapság kettőt különböztet
nek meg, a iragy F.-et és az élescsengésü 
kis F.-t, a pictolát. 

Fuzijama (helyesebben Fuji-no-yama), 3800 
m magas vulkán Japánban, a főszigeten 
(Nippon). 

Fúzió, (lat.) egyesülés, a politikai életben 
különböző pártok egybeolvadása. 

Fügefa, a Földközi-tenger környékén min-

Füge 
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denütt otthonos fa. Aszalt termése (50—6o<yO 
szőlőcukor tart.*) nagyon tápláló. 

Füger, Friedrich Heinrich (1751—1818), né
met festő, a bécsi akadémia tanára. 

Függetlenségi nyilatkozat, annak kinyilatkoz
tatása, hogy a magyar nemzet elszakadt a 
Habsburg-dinasztiától. F.-ot adtak ki 1707. 
Ónodon és 1849 ápr. n . Debrecenben. 

Függetlenségi párt, 1875. alakult egyrészt 
i balközép tagjaiból, akik nem akartak a 
Deák-párttal való fúzióban résztvenni, i rá; : 
részt a régi szélsőbal zömébői. Ez utóbbi 
párt megmaradt tagjai alakították a 48-as 
pártot. A F. első elnöke Mocsáry Lajos 
volt. 

Függő adósság, eredetileg az állam pénz
ügyi adósságai közül azok, amelyeknek fe
dezésére nincs az állam bevételeinek bizonyos 
tajtája lekötve. Ujabban az az ál ami adós
ság, amely főleg gyorsan megszűnő szük
séglet, átmeneti hiány fedezésére vétetik. A F. 
jellegzetes aîakja a kincstári utalvány, állam
pénztárra intézett, néhány hóra szóló utal
vány. 

Függőhíd, legszebb fa;'a a lánchíd, amely
nél a hidpálya láncszerű csuklós tartóra, ez 
pedig magas pillérekre van felfüggesztve és 
végein (a partokon) a földbe lehorgonyozva. 
A bp.-i Erzsébet-hici a legnagyobb (290 m.) 
középnyilásu lánchíd. A kábelhíd oly F., amely
nél láncok helyett vastag drótkötelek hord
ják a szerkezetet. 

Függvény. Ha a testeket melegítjük, kiter
jednek; a test térfogata tehát a hőmérsék
lettől függ, annak F.-e. Épp igy: a kül
területe a sugár F.-e; a földfelszín valamely 
pontjának temperaturája a földrajzi szélesség
inek, a hosszúságnak, a tmgerszin feletti ma
gasságnak és az időnek (évszaknak) F.-e. 

Fül, a hang-ingerek felfogására szolgáló ér
zékszerv, amely különösen a gerinces állatok
nál fejlődött nagy tökéletességre. Részei: a 
külső fü', a fülkagyló és külső hallójárat, 
amelyet a dobhártya választ el a középső 

Az emberi fül szerkezete 

fültől (Eustach-féle kürt és halló csontocs-
kák) s a belső fül a labirinttal (csiga, ív-
járatok stb.). Az utóbbiak azonban nemcsak 
a hallás, hanem az egyensúly szervei is. (L. 
még Hallás.) 
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FÜLE FŰSZEREK 

Füle nagyk., Fejér vm., székesfehérvári j , , 
1195 1·, vasút, ut. Polgárdi, posta. 

Fülemile (csalogány), verébnagyságu, rozsda
barna tollazatú éneklő vándormadár. Sürü bok
rokban fészkel. Rovarpusztitó, hasznos madár. 

Fülep Lajos, * 1882, ref. lelkész, esztéti
kus és mütörténeti iró. 

Fülesd kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati 
j . 659 1., ut. és up. Bölcse. 

Fülöp (Philippos), II. (Kr. e. 382—336), 
359-től Makedoma királya. Uralkodásában élete 
célja volt Görögország és Makedonia egyesí
tése, amit meg is valósított. Demosthenes 
nagyarányú agitációja hiábavaló volt: F. Kr. 
c. 338-ban Chaironeiánál megverte az egye
sült görög seregeket s a korinthosi gyűlésen 
elfogadtatta egész Görögországgal az egysé
get. F. apja volt Nagy Sándornak. 

Fülöp, francia királyok. 1. II. F. Ágost 
(1165—1223). III. Béla magyar király só
gora, 1180—1223. uralkodott. Sokat harcolt 
Földnélküli János angol királlyal. Angliától 
elfoglalta Ânjout, Mainet, Poitou t és Nor
mandiát. Uralma elején keresztes háborúban 
vett részt. Kitűnő törvényeket hozott, kiter
jesztette a polgári szabadságot és megre
formálta az igazságszolgáltatást is. 2. IV. 
(Szép) F. (1268—1314). 1285—1314. francia 
király. VIII. Bonifác pápa a papság meg
adóztatása miatt kiátkozta. Ö alatta tette 
át a pápaság (V. Kelemen) Avignonba a 
székhelyét. 3. VI. F., Valois Károly fia, F. 
2. unokaöccse (1293—1350) az első Valois-házi 
francia király (1328-1350). Alatta kezdődött 
1337. a százéves háború. 

Fülöp, II. (1527—1598), V. Károly németró
mai császár fia. 1556—1598-ig spanyol király. 
A protestantizmust országaiban minden eszköz
zel ki akarta irtani. Németalföldi alattvalói 
hosszas véres küzdelem után (Alba herceg) 
kivívták függetlenségüket. 1574. Lepautónáí 
tönkreverte a török tengeri haderőt, 1580. 
Angliába küldi a »legyőzhetetlen armadái-
ját, ami a spanyol tengeri haderő teljes 
megsemmisítésével járt. 

Fülöp 1. Áron, * 1863, költő, a képvi
selőház könyvtárának igazgatója. — 2. Árpád, 
* 1863, tanár, iró, drámai költeményeket és 
színjátékokat irt. (Az ember, Kapisztrán stb.) 
Szlovenszkóban él. — 3. Zsigmond, * 1882, 
főv. középisk. tanár. Tudományos és népszerű
sítő iró. Szerkesztette és kiadta a »Darwin« 
népszerű természettudományi folyóiratot. 

Fülöpszállás nagyk., Pest vm., kunszentmiklósi 
')., 6163 1·, vasút, távíró, telefon, posta. 

Fülpös kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati j . , 
379 1·, ut. Győrtelek, up. Szatmárököritó. 

Fülpösdaróc kisk., Szatmár vm., fehérgyar
mati j v 340 1„ ut. Győrtelek, up. Géberjén. 

Fünen (Fyn), dán sziget, a Keleti-tengerben, 
2943 km2, 280.000 1., fővárosa Odense. 
• κ r t " ' a t e s t n e k v'agy egyes részeinek 

vjzbe vagy más folyadékba vagy iszapba merí-
t é s e · A gőzzel, levegővel, fény- és napsu-

' I a r 1 ' elektromossággal való kezelést is 
r.-nek nevezik. Megkülönböztetünk tisztasági 

F.-t és gyógy-F.-t. Hideg F. 250 C-ig. me
leg F. 35O C-ig, forró F. 45° C-ig. Hideg 
F. meleget von el és izgat, meleg F. kö
zömbös, forró F. a bőr véredényeit kitágítja, 
izzadást okoz. 

Füredi Richárd, * 1783., szobrász; síremlék, 
arckép. (Madách Imre) és számos pályázati 
munka. 

Fürészhal, cápához hasonló testű hal, felső 
állcsontja hosszú, kétoldalt fogazott fürész-
szerü nyúlvánnyá fejlődik. 4—5 m. hosszura 

is megnő, a fürész 1—1.5 m- hosszú. Elő
fordul az Atlanti-óceánban és Földközi-ten
gerben is. 

Fürgéd kisk., Tolna vm., tamási j . , 821 1., 
vasút, táviró, posta. 

Fürj, a tyúkkal rokon, de annál sokkal ki
sebb madár. A vetésekben elrejtőzve él, de 
»pittypalatty« hangjáról könnyen felismerhető. 
Rovarokkal él, de a gabonaszemeket is fo
gyasztja. Húsa igen jóizü. 

Fürth, bajor város a Regnitz mellett, 74.000 
1., nagy ipar és kereskedelem. 

Füst Milán, * 1888, »Nyugatos« törekvésű 
iró. A magyar szabadvers egyik első kép
viselője. (Az elmúlás kórusa, Változtatnod nem 
lehet.) Analitikus irányú elbeszélőmüvei kö
zül legnevezetesebb a Nevetők c. kis re
gény. Irt drámát (Boldogtalanok) is. 

Füstemésztö szerkezet. Mivel a füsttel el-
szálló koromrészek a tüzelésnél veszteséget je
lentenek és a füst városokban sok alkalmat
lanságot okoz, F.-ekkel igyekeznek meggátolni 
a füstképződést. Ide tartoznak az u. n. auto
matikus tüzelések, amikor a tüztér ajtajának 
kinyitása nélkül jut a szén a tüztérbe; az 
égési gázok átvezetése az izzó szénen, szén
porral és folyékony tüzelőanyagokkal való tü
zelés stb. 

Füstpénz, vagy »szabad dénár«, királyi adó, 
amelyet minden nem nemes szabad egyén, 
aki családfő s külön háztüzhelye volt, fi
zetni tartozott. 1848. megszűnt. 

Fűszerek, állati, növényi v. ásványi eredetű 
anyagok, amelyek többnyire nem táplálékok, 
de ízesítésül vagy pedig az idegrendszert 
izgató hatásuk miatt használtatnak. A cukor 
és konyhasó egyúttal táplálék is. Régebben 
az ételeket sokkal erősebben fűszerezték (sáf
rány, paprika, bors), ma jóval kevesebbet 
használnak. A legtöbb fűszernövény hazája 
India. Legfontosabb fűszerek a bors, a 
fahéj, a szegfűszeg, a szerecsendió, a va-
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nilin. a Π-Amerikából származó paprika, az 
Indiából származó gyömbér stb. 

Fűtőérték, az τ kg. tüzelőanyagból nyer
hető melegmennyiség kalóriákban mérve: hid
rogén 35, világító gáz 12, petróleum 12, 
benzin 10.8, alkohol 7, legjobb kőszén 8, leg
jobb fa 3.5 ezer kalóriát ad kg.-kint. 

Fűtőház, vasúti épület a használaton kívüli 
mozdonyok elhelyezésére, tisztítására, kisebb 
javítások elvégzésére. 

Füzér kisk.. Abauj-Torna vm., gönci j . , 
661 1., ut. Pálháza, up. Füzérkomlós. 

Füzérkajata kisk., Abaui-Torna vm.,. gönci ]., 
370 ]., ut. és up. Pálháza. 

Füzérkomlós kisk.. Abauj-Torna vm, gönci 
j . . 288 1., ut. Pálháza, posta. 

Füzérradvány kisk., Abaui-Torna vm, gönci 
j . , 614 1„ ut. és up. Pálháza. 

Füzes Anna, színésznő, a Nemz. Szinh. 
tagja. 

G, zenében a c-dur-skála 5. hangja; g = 
gramm. 

Gaál 1. Andor, * 1805, iró, hírlapíró. 
Regényei: A biborruhás asszony, Leitőn, ez 
utóbbi megnyerte az Athenaeum regénypályá
zatát. —- 2. Endre, * 1878. országgy. képv., 
gyógyszerész, az Országos Gyógyszerész Egye
sület elnöke. — r Gábor, * 1893, gimn. 
tanár, erdélyi publicista. — 4. Gaszton. * 186S, 
földbirt., orsz. képv., az agrárkonzervativ esz
mék egyik harcosa. — 5. István, * 188^, szob
rász (plakett). — 6. (Gaal) Jenő. * 18/16, 
főrendiházi tag. — 7. József (1811—IPO'S), 
iró. Legismertebb a Gvadányi nyomán irt 
Peleskci Nótárius c. bohózata. — 8. Mózes, 
id., * 1863, ifiusági iró. tankerületi főigaz
gató. — 9. Mózes, ifj. (1894—1929), iró, 
ifjúsági elbeszélő. 

Gaár Vilmos, * 1862, ny. kúriai biró, 
főv. biz. tag, felsőházi tag.. 

Gabányi Árpád (ι8;ς —ioi;V s-'inmüvész, re-
g-'nv- és drámaíró, a Nemzeti Színház tagja. 

Gábel Gyula. * J8ÏS. tanár, hírlapíró; mód
szert talált föl, mellyel analfabétákat 6 -8 
óra alatt meg lehet tanítani írni-olvasni. 

Gabelsberger, Franz Xaver (1789—1849), né
met min. hivatalnok, a róla elnevezett gyors-
irási rendszer feltalálnia. 

Gabonadarázs (sza'm>darázs), hártyásszárnyu, 
káros rovar, álcája a buzaszár belében él. 

Gabonafutrinka, babszem nagyságú, fekete 
bogár. Kártékony lárvája a gabona tövé
ben él. 

Gabonanemüek, azok a kultúrnövények, ame
lyeknek magjai megőrölve lisztet szolgáltatnak 

Füzesabony nagyk., Heves vm., egri ]., 
5790 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Füzesgyarmat nagyk.. Békés vm, szeghalmi 
) . , 9830 ]., vasút, távíró, telefon, posta. 

Fűzfa, sokféle fajtában ismeretes, nálunk 
igen gyakori kétlaki növény. Cserje vagy fa, 
virágzata barka. Nedves helyeken, áradásos 
területeken, vizek partjain él. Fgyes fajainak 
hosszú, szívós és hajlékony ágait kosarak 
stb. fonására használják. 

Fűzfapoéta, a. m. tehetségtelen versíró. 
Fűző, a derék összeszoritására használt, hal

csontokkal vagy acéllemezekkel szilárdított női 
ruhadarab. Viselése káros az egészségre. A 
legújabb divat kiszorította. Testegyenészetben 
is alkalmaznak támasztó és redresszáló F.-t. 

Fűzvölgy kisk.. Zala vm., nagykanizsai j . , 
309 1., ut. Újudvar, up. Hosszúvölgy. 

Fyn, 1. Fünen. 
Fyt, Jan (1611—1661), flamand festő, az 

állat- és csendéletfestés mestere. 

(kenyér-növények). Ezek az emberiség leg
fontosabb tápnövényei. A mérsékelt égöv alatt 
termesztett G.: a búza rozs, árpa, zab, 
kukorica, köles, cirok, pohánka, a forró égöv 
alatt még a rizs. Ε magvakat táplálóvá teszi 
keményitőtartalmuk (a szem belsejében), a 
siker- v. fehérjetartalmuk (a kéregrészekben) 
és végül a csirában levő zsir. Valamennyien 
a pázsitfűfélékhez tartoznak. Müvelésükkel már 
a kőkori ember is foglalkozott. 

Magyarország gabonatermése 1927. 
millió q 

Ruza 21 
Rozs 5'7 
Árpa FS'1 
Zab T2 
Tengeri 17*6 

Összesen · 52'6 

A legfontosabb gabonatermelő országok 
búzatermése 1927—28. 

millió q 
Fgyesült Államok 327 
Oroszország 204 
Kanada . . . . . · 125 
Rri'-India 91 
Franciaország 77 
Argentina 65 

Összesen · 299 
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Gabonaimport 1924-25. 
millió q 

Ausztria 42 
Belgium 106 
Csehszlovákia 5'5 
Dánia 18 
Egyiptom 2 5 
Észtország ü'2 
Finnország \'2 
Franciaország 12 6 
Görögország 5'5 
Hollandia 7 2 
Japán 3'4 
Lettország ü'5 
Lengyelország 4.4 
Nagybritannia és Írország 617 
Németország 21'6 
Notvégia Γ5 
Olaszország ^4 2 
Svájc 3 8 
Svédország 2"9 

Összesen - 175'3 
Többi államok 33'9 

Gabonarozsda, a gabonán élősködő rozsda
gomba. Különösen búzában pusztít nedves 
nyáron. 

Gabonaüszög, a gabonán élősködő kárté
kony gomba. A vetőmag csávázásával véde
keznek ellene. 

Gábor i. Andor, * 1884, író, hírlapíró. 
A magyar kabaréirodalom megteremtői közé 
tartozik. — 2. Áron, (1810—1849), 1848 nov. 
29. magakészitette ágyúival (nyűg. tüzéral
tiszt volt), verte meg Heydte csapatait Hid-
végnél. — 3. Ignác, * 186S, tanár, nyel
vész, _ műfordító. — 4. József (1879—1929), 
tenorista, az Operaház tagja. 

Gaboriau, Emile (1835—1873), francia re
gényíró (bűnügyi regények). 

Gáborján nagyk., Bihar vm., berettyóújfalui 
]'., 1713 1., telefon, posta. 

Gáborjánháza kisk., Zala vm., alsólendvai j . , 
465 1., ut. és up. Rédics. 

Gabriel (héber), arkangyal, Isten kül
döttje. 

Gábriel Ferenc, * 1889, hegedűművész, a 
Zenemüv. Főiskola tanára. 

Gách István, * 1880, szobrász. Szamovol-
szkyval a Szabadságszobor-pályázat nyertese. 

Gacsály kisk., Szaunái: vm., csengeri j . , 
1029 1., vasút, távíró, posta. 

Gacsina, helys/g Leningrad mellett, 12.000 
1. Porcellángyár. 

Gácsország, 1. Galícia. 
Gadács kisk., Somogy vm., igali j . , 378 1., 

ut. és up. Somogyszil. 
Gadány kisk., Somogy vm., marcali j . , 924 

i., ut. és up. Mesztegnyő. 
Gade, Niels Wilhelm (1817—1890), dán zene-

szereo, Németországban élt, majd Kouenhá-
gaban, ahol orgonás voll. 

Gades, 1. Cadix. 
Gadna kisk., Abauj-Torna vm., szikszói 1., 

325 1., ut. és up. Felsővadász. 
Gádor István, * 1891, szobrász és iparmű

vész. 
Gádoros nagyk., Békés vm., orosházai j . , 

4495 1., vasút, távíró, telefon, posta. 
Gaea (gör. : gaia a. 111. föld), a föld isten

nője, a termékenység ősforrása. 
Gage (franc.) a. m. fizetés. 
Gagyapáti kisk., Abauj-Torna vm., encsi j . , 

134 L, ut. Gagyvendégi, up. Felsőgagy. 
Gagybátor kisk., Abauj-Torna vm., bódvaszi-

lasi j . , 701 1., ut. Gagyvendégi, posta. 
Gagyhy Dénes (1873—1923), tanár, regény

író és irodalomtörténész. Regényei: A vetély
társak, Mária nővér. 

Gagyi Jenő, * 1880, történész, iró és hír
lapíró, a magyar-román kapcsolatokkal fogl. 

Gagyvendégi kisk., Abauj-Torna vm., encsi 
j . , 380 1., telefon, posta. 

Gainsborough, Thomas (1727—1788), angol 
festő, az előkelő világ arcképfestője, a táj
kép terén az impressziouiimuc előfutárja. 

Gaj, Ljudevit (1809—1872), a horvát írod. 
nyelv megalapítója, az illyr mozgalom vezére. 

Gajári 1. Ödön (1852—1919), szabadelvüpúrti 
politikus és publicista, többizben képviS.dő. 
Az Újság alapitója. — Fia, 2. István, * 18S4, 
zeneszerző. 

Gál 1. Franciska, * 1904, a Vígszínház 
színésznője. — 2. Gyula, * 1865, színmű
vész, a Nemzeti Színház jellemszinésze és örö
kös tagja, a Színművészeti Akadémia tanára. — 
3. Jenő, * 1872, ügyvéd, országgy. képv., 
bűnügyi védő. 

Gala (spany.), a. m. udvari ünnepély, dísz
ruha. 

Galac (Galati), kikötőváros az Alduna mel
lett Romániában, 73.000 1. Kikötőjébe a ten
geri hajók is feljönnek. 

Galaceinhajtó, bogár, 1. Ganaj túró bogarak. 
Galafres Elza, * 1886, színművésznő, 1910 

óta Dohnányi Ernő felesége. 
Galagonya, a rózsával rokon tövises cserje. 

Vadon terem erdőkben. 
Galalith (gor.), tejkazeinhői és formaldehid

ből készült anyag, szaru, elefántcsont sib. 
pótlására. 

Galamb 1. József, * 1876, könyvkötő ipar
művész. — 2. Sándor, * 1886, reátisk. és 
sziniisk. tanár és iró, esztétikai tanulmányokat 
irt s dramaturgiával foglalkozott. 

Galambbegy, a macskagyökérfélékhez tar
tozó, salátának ültetett növény. 

Galambóc (szerb. Golubac), dunai vár Szer 
biában. 1478. Zsigmond eredménytelenül os
tromolta (Rozgonyi Cicelle gáiyaparancsnok). 

Galambok, gyors és kitartóan repülő, magevő 
madarak. Nálunk három faj él vadon (az 
örvös, a kék galamb és a gerlice). A te
nyésztett G. számtalan fajtája a déleurópai 
szirti G.-tól származik. 

Galambok kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 
1786 1., ut. Kumár város, posta. 
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GALANDFÉREG GALLE 

Szirti galamb. 

Oalandféreg, az einher beleihen élősködő la
pos, láncszerű izekből álló, szalagszerüen össze
függő féreg, petéi a bélsárral kijutva, a nö
vényevő állatokba kerülnek, azok izmai között 
u. n. borsokává válnak s a kellőleg meg nem 
főzött vagy sütött hússal újra az emberbe 
kerülnek. 

i. Az égés;: féreg, 2. a feje, 3. egy ize 
nagyítva 

Gáláns (franc.) a. m. udvarias (nőkkel 
szemben). 

Gaianieria, a. m. udvariasság; G.-áruk, dísz
műáruk (legyező, kesztyű stb.). 

Galapagos, szigetcsoport a Nagy-óceánban, az 
Egyenlítő mentén, Ecuador partjai előtt. 7640 
km2, 2000 1. Óriás teknősök. 

Galafa, Konstantinápoly egyik külvárosa az 
Aranyszarv és a Boszporusz szögében. 

Galatea, görög tengeri nimfa, Nereus tengeri 
isten és Doris nimfa leánya. 

Galba, Servius Sulpicius, Kr. u. 68—69. ró
mai császár. Testőrei verték agyon. 

Galdos, Perez (1845—1920), spanyol iró, a 
madridi színház igazgatója. Történeti, majd 
társadalmi regényeket és drámákat irt. 

Galenit (gör.), ásvány, ólom és kén ve
gyülete. 

Galenus, Claudius (Kr. u. 131—200 körül), 
római orvos és iró. 

Galeotto (v. Galeotti), Marzio (1427-1497), 
olasz humanista, költő és tudós. Mátyás ki
rály udvarában élt 1468—73. és könyvet irt 
tetteiről és mondásairól. 

Galeotto, egy ófrancia regényben a szerelmes
pár keritője, a csábító, cinkos, főleg a ke
rítő elnevezése. 

Galéria (franc), karzat, folyosó, képtár; 
egyik oldalán ablakokkal ellátott alagút. 

Gálffy Dénes, * 1895, országgy. képv., 
nagyatádi Szabó volt titkára. 

Galgaguta kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 
851 1., vasút, távíró, posta. 

Galgagyörk nagyíc., Pest vm., aszódi j . , 
925 1., vasút, távíró, telefon, posla. 

Galgahéviz nagyk., Pest vm., aszódi j . , 2338 
1., vasút, ut. Túra, posta. 

Galgamácsa nagyíc, Pest vm, aszódi j . , 
1880 1., vasút, távíró, posta. 

űálic, réz-G. a réz, vas-G. a vas kén
savas sója. 

Galícia, 1. volt osztrák, most lengyel tar
tomány a Kárpátok ÉK-i lejtőin és a podo-
liai földháton. Területe 78.500 km2, 8 millió 
1. A Kárpátok oldalában dus erdők, lábuk
nál só és petroleum, a síkságon rozs- és 
burgonyaföldek a megélhetés főforrásai. Lako
sai: lengyelek 4 millió, rutének 3 m., zsi
dók 1 m. és kevés német. — 2. Egykori ki
rályság, Spanyolország ËNy-i részében. 

Galilea, Kánaán északi jrészén a rómaiak ko
rában Palesztina legészakibb provinciája. Jé
zus innen származott. 

Galilei, Galileo (1564—1642), olasz természet
tudós, a pisai és firenzei egyet, a fizika 
tan., a modern mechanika megteremtője. Meg
állapította az inga-lengés és a szabad esés 
törvényét. Foglalkozott az úszó testekkel, a 
testek fajsulyával, hidrosztatikai mérleget szer
kesztett, kutatta a testek mozgását, ő csinálta 
meg az első hőmérőt stb. összeállított egy 
távcsövet, s ezzel fölismerte a Hold he
gyeit, fölfedezte a Jupiter első holdjait, a 
Saturnus gyűrűjét. A kopernikusi heliocentrikus 
felfogás híve volt, ezért a jezsuiták perbe 
fogatták s 1633-ban tanainak visszavonására 
kényszeritettâc. 

Galilei-kör, szabadgondolkozó és radikális irá
nyú főiskolai egyesület (1908—1919). 

Gall, Franz Josef (1758—1828), anatómus, a 
koponya külső alakjáról akart a szellemi ké
pességekre következtetni (frenológia). 

Galla, K-afrikai harcias nép, több függet
len államban, kb. 3 millió. 

Gallas Nándor, * 1893, modern törekvésű .er
délyi szobrász. 

Galle, Johann Gottfried (1812—1910), német 
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csillagász, 3 üstököst és a Neptunt fedezte 
fel (Levérrier levele alapján). 

Gallé Tibor, * 1896, festőművész, lino-
Ieummetsző. 

Gallén-Kallela, Akszeli, * 1865, finn festő 
grafikus és iparművész. Leghíresebbek a Ka
levalához készített illusztrációi. 

Gallia, a gall törzsek lakóhelye, melyet 
az Alpok 2 részre osztottak: G. Cis- és 
Transalpinára. A Kr. e. 3—r. sz.-ban a ró
maiak meghódították. A Kr. u. 3. sz.-ig 
egészen elrómaiasodtak és keresztényekké let
tek. A népvándorlás során a frank Chlodo-
vech leverte itt Syagriust, az utolsó rómait 
és megvetette G. romjain Franciaország alap
jait 4F6. 

Gallia Béla, * 1870, kúriai bíró, a Hitel-
jogi Döntvénytár szerkesztője. 

Gallicizmus, francia szólásmód használata 
más nyelvben. 

Galü-Curci, Amelíta, * 1889, világhírű olasz 
énekesnő, a newyorki Metropolitan operaház 
tagja, koloratur-szoprán. 

Gallieni, Joseph (1849—191Ó), francia tá
bornok, 1914. Párizs katonai parancsnoka. 

Gallifet, Gaston (1830—1909), francia tá
bornok. ' A Dreyfus-pörben mint hadügymi
niszter játszott szerepet. 

Gállik István, * 186S, mérnök, nyűg. h. 
államtitkár, az Erzsébet-hid egyik tervezője. 

Gallikán egyház, a kat. egyház Francia
országban. A G. bizonyos függetlenséget je
lentett a pápai hata'omtól (gallikanizmus), ame
lyet Bossuet 1582. négy pontban foglalt 
össze: 1. a pápa csak egyházi ügyekben bír 
hatalommal, 2. a zsinat a pápa fölött áll, 
3. a pápai hata'mat korlátozzák a kánonok, 
4. pápai döntések csak az egyház hozzá
járulásával válnak változtathatatlanokká. A 
francia kat. egyház azóta elejtette ezeket a 
pontokat. 

Gallimatiász (bizonytalan eredetű szó), a. 
m. zavaros, érthetetlen fecsegés. 

Gallina Frigyes, * 1879:, tanácsnok az el
nöki ügyosztály élén, a főv. tisztviselők jó
léti intézményeinek megteremtője. 

Gallipoli, 1. félsziget, a Balkán-félszigetnek 
egyik ^ nyúlványa az Égei-tenger és a Dar
danellák között, európai Törökországban. 1915 
—16. az egyesült angol-francia hajóhad hiába 
ostromolta. — 2. Kikötőváros a G.-félsziget 
partján, 30.000 1. 

Gallon, angol űrmérték, 4.54 1. Az Egyes. 
AU.-ban és angol gyarmatokon használt régi 
G. borra 3.78 1., sörre 4.62 1., gabonane-
müre 35.89 1. 

Gallovich Károly, * 1875, költő, iró, hírlap
író. Erdélyben él. 

Gallusok, árja eredetű, harcias nép Gal
liában. 

Galóca-félék, a lemezes, kalapos gombák
nak egyik legelterjedtebb neme. A kalapjuk 
húsos, a szélén nincs fátyol és a tönk kö
zepén nincs gyürü. Mintegy 1500 fajuk is
meretes, sok közöttük az ehető, de sok a 
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mérges is. Ehetők: a csiperke vagy cham-
pignon-gomba; az uri gomba; laskagomba; 
toiásgomba stb. Mérgesek a légyölő G., a 
hánytató G., a párduc G., sátángomba stb. 

Ga'opin (franc), lovas parancsőrtiszt; ma 
tőzsdei alkusz, kifutó. 

Galopp (franc), 1. a ló gyors haladás
módja. — 2. Tánc. 

Gálosfa kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 
798 1., vasút, távíró, posta. 

Galsworthy, John, * 1867, angol regény
es drámaíró, az angol középosztály előíté
leteinek, hanyatlásának finom elemzője. 

Galton, Francis (1822—1911), angol orvos 
és természettudós, Darwin unokatestvére, az 
eugenika megalapítója. 

Galvács kisk., Borsod vm., edelényi j . , 470 
1., ut. és up. Szendrő. 

Galvánelem, fémekből és folyadékokból álló 
vezetőknek olyan kapcsolata, mely elektromos 
áramot termel azáltal, hogy a folyadékok 
(savak, sóoldatok) vegyi hatással vannak a 
fémekre. Legismertebb a Leclanché-elem. 

Galvani, Luigi (1737—1798), olasz természet
búvár, anatómus, az állati elektromosság ku
tatása közben fedezte fel a galvanizmust. 

Galvanizmus, az elektromos áramnak és ha
tásainak tana. Alapja Galvaninâk az á meg
figyelése, hogy a vörösrézdróttal vasrácsra 
akasztott békacomb rángatódzik, valahányszor 
a vasrácshoz ér. Ö ennek okát az állati 
elektromosságban kereste, mig Volta felis
merte, hogy az ok kizárólag a két külön
böző fémnek a békacomb által közvetített 
érintkezésében rejlik. Volta a fémeket fe
szültségi sárba állította (cink, ólom, réz, hi
gany, vas, ezüst, arany, platina, szén), amely
nek törvényei a következők: 1. Ha a sor két 
tagja egymással érintkezik, az előbb álló po
zitív, a hátrább álló negatív elektromosságra 
tesz szert; 2. két tag elektr. különbsége an
nál nagyobb, minél távolabb állanak a sor
ban egymástól. Azokat a testeket, melyek 
e törvényeket követik, Volta után elsőrendű 
vezetőknek nevezzük; a folyadékokat pedig, 
melyekre e törvények nem állnak, másod-
rendüeknek. Kizárólag fémek kombinációjával 
azonban nem tudunk elektr. áramot előállí
tani, hanem csak akkor, ha folyadékot is 
iktatunk közbe; ez a galvánelem. 

Galvanométer, az elektromos áram erőssé
gének mérésére szolgáló eszköz, az áram 
mágnestűt térit ki a helyéből s a kitérí
tés mértékéből következtetnek az áram erős
ségére. 

Galvanoplasztika, Ha a galvánelembe ára
mot bocsátunk, az áram vegyi hatást hoz 
létre, az elektrolitból (fémsó oldatából) fé
met választ ki, mely az egyik elektróda 
helyén lerakódik. Ezen a'apszik a G., mely 
fémtárgyaknak galvánfürdőben való előállítá
sával foglalkozik. A galvanosztégia fémnek 
más fémmel való bevonása, pl. nikkelezés, a 
galvanokausztika fémlapnak rajz szerinti ma
ratása, a galvanográfia sokszorosítás, fémré
tegnek rajz szerinti lerakódtatása. 
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Galvanoszkőp, készülék, elektromos áram je
lenlétének és irányának megállapítására. 

Galvanosztégia, 1. Galvanoplasztika. 
Gálya, középkori evezős hadihajó, amelyet 

leláncolt rabok hajtottak. 
Gályarabság, a 14. sz. óta a Földközi

tenger vidékén meghonosodott büntetésmód. 
Az államok közönséges gonosztevőket és po
litikai foglyokat (pl. magyar protestáns pa
pokat) ingyenes munkaerőkként foglalkoztat
tak, a nagyhatalmak törökországi piacokon 
vétel utján is szereztek gályarabokat. A G.-ot 
a francia forradalom szüntette meg. 

Gatna, Vasco da (1469—1524), portugál ha
jós, aki Amerika fölfedezésének évében (1492) 
megtalálta az Európából Afrika megkerülé
sével K-Indiába vezető tengeri utat. 

Gamaliel, több zsidó törvénytudó neve, leg
híresebb Hillél unokája, Pál apostol tanítója. 

Gamás nagyk., Somogy vm., lengyeltóti /., 
2443 1., ut. Felsőmocsolád, posta. 

Gamba (ol.) a. m. térdhegedü, cselló-nagy
ságú, 6—7 húros vonóshangszer volt, a 18. 
sz.-ban a mai cselló kiszorítja. 

Garnbetta, Léon Michel (1S38—1882), francia 
ügyvéd, mint képviselő III. Napóleon ellen
fele, hatalmas tehetségű szónok. 1870. indít
ványozta a köztársaság kikiáltását, megszer
vezte a nemzeti ellenállást s diktátori ha
talommal é!t. 1881. miniszterelnök volt. 

Gambia, 1. folyó Ny-Afrikában, Senegam-
biában, 280 km. hossza hajózható. — 2. An
gol gyarmat a G. alsó folyása mentén, 
10.700 km 2 , 211.000 1. 

Gambit, megnyitás a sakkjátékban, egy 
figura feláldozásával. 

Gambrinus, állitó'ag Jan Primus brabanti 
herceg (1294) nevének elferdítése; a sör
gyártás mondai feltalálója. 

Gamin (franc.) a. m. inas, uccai suhanc. 
Gamma-sugarak, radioaktív anyagok által ki

bocsátott sugarak, a fény sebességével ha
ladnak. 

Ganajturő bogarak, zömöktestü, nagy bo
garak. Állati ürülékekből élnek, melyeket 
felraktároznak a maguk és utódaik táplálá
sára. Nálunk gyakori a közönséges ganaj-
turó, a galacsinhajtó. Ide tart. a scara-
baeus, az egyiptomiak szent bogara. 

Gand, 1. Gent. 
Gandhi, Mohandas Karamcsand, * i860, 

hindu ügyvéd Bombayban, 1893—1914. E)él-
Afrikában. 1920 óta vezetője Indiában a Non-
cooperation-mozgaíomnak. Célja az önkormány
zat megszerzése; módszere: rész nem ν'lel 
az angol kormányzatban, angol áruk boj
kottja. 

Gangesz (Ganga, a szent folyó), Elő-India 
legbővebb vizű folyója, 2597 km. hosszú. A 
Himalá'a D-i oldalán ered és a Bengáli öböl 
É-i sarkába ömlik. 

Ganghofer, Ludwig (1855—1920), német 
költő. Költeményein kivül sok regényt irt. 

Ganglion (idegcsomó), az idegek mentén 
található gombostüfejnyi és nagyobb ideg
központok. 

Gangrena (gör.), nekrózis, valamely test
rész helyi elhalása. Oka többnyire a vér
keringés megszűnése (nyomás, fagyás). 

Gánt kisk., Fejér vm., móri j . , 776 I., 
ut. és up. Csákvár. 

Ganymedes, szép pásztor, akibe Zeus bele
szeretett és sasmadarával az Olymposra vi
tette és ott az istenek pohárnoka. 

Ganz Ábrahám (1815—1867), a G.-gyár 
megalapítója, gépgyári munkás volt. 1842. ke
rült Svájcból Pestre. 

Ganz-gyár, 1. Ganz és Társa — Danubius, 
gép-, vágón- és hajógyár rt., a Ganz és 
Társa vasöntő és gépgyár rt. és a Danu
bius hajó és gépgyár rt. egyesüléséből 1911. 
keletkezett vállalat. 2. A Ganz-féle villamos
sági rt. 1878. keletkezett, mint a Ganz és 
Tsa villamos osztálya. 1906. önálló rt. Az 
elektrotechnikai ipar minden ágában úttörő 
volt. Az ország legnagyobb ilynemű válla
lata. Sok világhíres villamos vasutvonalat és 
vili. telepet, generátort, transzformátort lé
tesített. 

Gapon, Georgij Appolonovics (1873—1906), 
orosz pap, vezére volt a pétervári munká
soknak, akik 1905 I. 22. a cárnak sérel
meiket elő akarták adni. A felvonuló népbe 
belelövettek, 19C6. a forradalmárok agyon-
lőtiék, mert a rendőrségnek kémkedett. 

Gara nagyk., Bács-Bodrog vm., bajai j . , 
3620 1„ vasút, távíró, telefon, posta. 

Gara 1. Arnold (1882—1929), festő, grafi
kus és iparművész. — 2. József (1C64-1923), 
hírlapíró, több regényt irt s szerkesztette a 
Kis Újságot s a Mátyás Diákot. 

Garáb kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 245 
1., ut. Pásztó, up. Cserhátszentiván. 

Garabonc kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 
845 1., ut. Kiskomárom, posta. 

Garabonciás, (G. diák), a néphit szerint 
varázsló, aki mindenféle ördöngös, bűbájos 
mesterséghez ért. Neve az olasz gramanziá-
ból (nekromantia: halottidézés) származik. 

Garadna kisk., Abauj-Torna vm., encsi j . , 
767 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Garády Viktor, * 1857, műfordító és ifjú
sági iró. 

Garam folyó, az Alacsony Tátra K-i vé
gén ered és Esztergom alatt ömlik a Du
nába. Trianon óta eg ;sz hosszában Cseh
szlovákiáé. 

Garami Ernő, * 1876, szociáldemokrata 
publicista és politikus, a Népszava szerkesz
tője. A Károlyi s Berinkey-kormányban ke
reskedelmi miniszter. 1919. Bécsbe költözik. 
Itt a Jövő napilap szerkesztője volt s ki
adta Forrongó Magyarország cimen forra
dalmi emlékezéseit. 1929. hazajött. 

Garancia (lat.) a. m. kezesség. 
Garanciatörvény, az olasz állam és a pá

paság viszonyát szabályozta 1871-ben. 
Garas, a középkorban vastag ezüst pénz

darab, nálunk a múlt sz. közepéig 3 krajcár. 
Garat, 1. a száj, gége és nyelőcső kö

zött fekvő üreg, amelyen a levegő és étel
ital áthalad, — 2. Fordított gúla- vagy kup-
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alakú szekrény, amelybe malmoknál az őr-
lendő gabonát öntik. 

Garay i. Ákos, * 1866, magyaros illusz
trátor. — ' 2. . György, * 1909, hegedűmű
vész, Hubay- tanítvány. — 3. János (1812— 
1853), epikus költő. Balladái és hazafias 
lírája' mellett Az obsitos és Kont c. versei 
közismertek. 

Garázs (franc: garage) a. m. kocsiszín 
automobilok számára. 

Garbai Sándor, * 1879. 1918-ig az építő
munkások szövetségének titkára, a kommün 
alatt a tanácsköztársaság elnöke. 1920 óta 
Bécsben él. 

Garbolc kisk., Szatmár vm., csengeri j . , 
3-;6 1., ut. és up. Gacsály. 

Ga>"borg, Arne (1851—1924) norvég iró, 
kritikus, költő és újságíró. 

Garcia, Manuel (1805—1906), Londonban élt 
spanyol énekes, énektanár, 1855. feítaíáíta a 
gégetükröt. 

Gafçcn (franc), 1. Garszon. 
Garçonne (franc), Paul Margueritte G. c. 

regénye után a teljesen szabad nemi életet 
élő leány neve. 

Gárda, 1. uralkodók gyalogos és lovas 
testőrcsapatai. A magyar testőrgárdát Mária 
Terézia állította föl 1760. — 2. Válogatott egyé
nekből alakított seregrészek. — 3. Forra
dalmi időkben átmeneti célokra a'akitott csa
patok : nemzeti gárdák. 

Garda-tó, gleccser-eredetű tó az Alpok D-i 
lábai á1, É-Olaszországban, 366 km2. Mélysége 
350 m. Enyhe éghajlatú környéke téli üdü
lőhely. 

Garde de dame (franc, bár a franciák nem 
használják β szót) a. m. nőkisérő. 

Garderobe (franc.) a. m. ruhatár, ruha
szekrény. 

Gardina (a lat. cortina szóból) a. m. füg
göny. 

Gardírozni (franc-német) a. m. kisérni. 
Gárdista (franc) a. m. testőr, nemzetőr. 
Gárdony nagyk., Fejér vm., székesfehérvári 

']., 1855 1., vasút, posta, ut. Kisvelence.. 
Gárdonyi 1. Albert, * 1874, történetíró; 

oklevéltan egy. m. tanára a bp.-i egyet. 
1914 óta Budapest sz. főv. főlevéltárosa. — 
2. Géza (1863—1922), regényíró, 1885-ig nép
tanító, 1899-ig újságíró. A fővárosból Egerbe 
ment hol haláláig élt. A magyar népi élet 
művészi megfigyelője, történeti regénveit is 
a lélektani felépítés jellemzi. Főbb regényei: 
Az én falum, Egri csillagok, A láthatatlan 
ember, Isten rabjai, népszerűek humoros kar
colatai: Göre Gábor viselt dolgairól. — 3. 
Zoltán, * 1906, zeneszerző. 

Gárdos Aladár, * 1878, szobrász (sátoralja
újhelyi Kossuth-szobor, miskolci Deák-szobor). 

Gare (franc) a. m. vigyázz! 
Garé kisk., Baranya vm., pécsi i„ 425 1., 

ut. Szalánta, posta. 
Garibaldi, Giuseppe (1807-1882), Olaszor

szág egyesítésiének egyik főhőse. A Mazzinj-

összeesküvésben 1834. és a római forrada
lomban 1848. való részvétele miatt ismétel
ten emigrált; 1854. Caprera szigetén tele
pedett le; 1859. tábornokként harcolt önkén
tesei élén; i860, az olasz kormány ellenére 
a »marsalai ezer«-rel megbuktatta a nápolyi 
királyságot; 1862. (Aspromonte) és 1867. 
(Mentana) eredménytelenül kísérli meg a pá
pai állam megbuktatását. i865. önkéntesei 
élén az osztrákok, 1870—71. a németek el
len harcol. A francia és o'asz parlamentek 
tagja volt; mint politikus és szépiró irre
denta, radikális és egyházellenes elveket hir
detett. 

Garmond, 1. Betüfajok. 
Garnélák, tengeri rákok, húsuk jóizü. 
Garni (franc) a. m. diszitett, bebutorozott. 

innen: hôtel-G. 
Garnizon (franc.) a. m. helyőrség. 
Garonne, hajózható folyó DNy-Franciaor-

szágban. A Pireneusokban ered és az Atlanti
óceánba ömlik. A Dordogne torkolatán alul 
Gironde a neve. Bordeaux-ig a tengeri ha
jók is fölmennek rajta. 

Garrick, David (1716—1779), angol színész 
és iró. Leginkább Shakespeare darabjaiban 
játszott. 

Garszon (franc: garçon) a. m. fiu, -le
gényember, pincér. 

Garta kisk., Sopron vm., kapuvári j . , 1643 
1., ut. és up. Kapuvár. 

Garvay Andor, * 1875, l r o & hírlapíró, 
főként színmüvei ismeretesek. (A becstelen, 
A pénz, Bent az erdőben). 

Garzó Bertalan, * 1882, festő, tanár (réz
karcok, akvarellek). 

Gascogne, tartomány DNy-Franciaországban. 
Gáspár 1. Ferenc (1862—1923), népszerű 

földrajzi iró. Mint hajóorvos körülutazta a 
Földet. — 2. Jenő, * 1884, tanár, regény
író, újságíró. 

Gáspárdy Elemér, * 1881, ny. min. oszt. 
tanácsos, országgy. képv. 

Gasparri, Pietro (1850—1930), bíboros, 1914-
től pápai államtitkár. 

Gassendi, Pierre (1592 — 1655), francia fizikus 
és filozófus, kat. pap, párizsi matem. prof. 

Gassenhauer (nem.) a. m. uccai nóta, vá
rosi népdal. 

Gasser, Hans (1817-—1868), osztrák szobrász, 
(budai Hentzi-cmlék). 

Gastrin, 1. a Magas Tauern egyik völgye. — 
2. Bad Gv 1046 m. magasságban hévforrások és 
3. Hof-G., 869 m. magasságbai a Tauern-vasut 
mellett, fürdőhelyek Salzburgban. 

Gastritis (gör.), a gyomor nyálkahártyájának 
gyulladása. 

Gastruia, az állati pete serlegalaku fejlődési 
stádiuma. Két sejtrétegből áll, a külső: ekto-
derma, a belső: entoderma. 

Gasztony kisk., Vas vm., Szentgotthárd-mura
szombati j . , 903 1., ut. és up. Rátót. 

Gasztronómia (gör.: inyesség), a főzésre és 
általában az asztali élvezetekre vonatkozó is
meretek összessége. 

Gát, 1. mesterséges, hosszú földtöltés, útnak 
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v. viz visszatartására. — 2. A bom tanban a 
végbél és ivarszervek közötti rész. 

Gátér kisk., Pest vm., kiskunfélegyházai j . , 
643 1., vasút, posta, távíró. 

Gátfutás, verseny, ahol a futónak (106 cm. 
magas) 10 gátat ú át kell ugrania futás közben. 

Gátlás, az a hatás, amelyet az egyik lelki 
tarta'om, vagy motívum valamely másik tarta
lommal, vággyal, motívummal szemben kifejt 
akkor, ha az utóbbi az előbbit érvényesülésé
ben akadályozná, vagy ha az utóbbi érvényesü
lése a cenzúrázó »Én« szerint bizonyos ve
széllyel, kinnal járna. Gáto't ember az, akinél 
a mo'i'/umok és ellenmotivumok harca a tu-
da'ot elszegényiti és az akaratot legyöngiti. 

Gattamelata, Erasmo (1370—1443), velencei 
olasz zsoldosvezér. Neve G. (tarka macska) ra
vaszsága miatt. Padovában lovasszobra Dona-
tellotól. 

Gaucho, argentínai pásztor, többnyire mesztic. 
Gaudeamus ('at.) a. m. vigadjunk! Egy diák-

dal kezdőszava. 
Gaudium (lat.) a. m. öröm. 
Gauguin, Paul (1848—1903), francia festő, gra

fikus és szobrász, Első munkái erős improsz-
szionisták, későbbiek fo'tszerü. dekorativ, pri
mitiv előadásuak. 1891—93. Tahiti szigetén a 
benszü'öttek között él és dolgozik. Az ujabb 
nemzedékre G. képfelfogása és neoprimitivizimisa 
erős hatással vo't. 

Gaul, r. August (1869-192(), német szobrász, 
Begas tanítványa. Legjobbak az állatábrázolásai. 
— 2. Károly, * 1854, a technológiai múzeum 
igazgató;a. Irodalmilag főként a faiparral fogl. 

Gaulois, Le párizsi nacionalista napilap. 
1P68. a'am'ották. 

Gauriszankar, 7 τ 40 m. magas hegycsúcs a 
Hima'ája hegységben, amelyet sokáig egynek 
hittek a 8140 m. magas Mount Everest-tel. 

Gauss, Karl Friedrich (Γ777—1885), német ma
tematikus, fizikus és csillagász. Bolyai Farkns 
ifjúkori barátja. A körosztásnak még diák
korában felállított elmé'ete, valamint Disquisitio-
nes arithmetivae c. matematikai (1801) és 
Theoria motus corporum coelesrium c. csilla
gászati müve (1809) az egész világ figyelmét 
felkeltette. Úttörő munkássságot végzett a ge
ográfiában és a fö'dmágnességtanban is és az 
e'ső használható elektromágneses távíró (1833) 
is az ő nevéhez fűződik. 

Gauler τ. Jud'th 08ςο—igi8), Théophile G, 
leánya. írónő. Japán és kínai tárgyú regényeket, 
drámákat irt. — 2. Théophile (181 r —1872) 
franria költő és kritikus. A francia romantiká
ban uj fejezetet jelent működése. 

Gautsch, Paul (185(-1918), többizben osztrák 
miniszterelnök. 

Gáva nagyk., Szabo'cs vm., dadái felső j . , 
3128 !.. vasút, távíró, telefon, posta. 

Gavarnf, Í7azi neve Sulpice Chevallier (iSor — 
66), francia grafikus: illusztrációk, karikatúrák. 

Gavotte (franc), élénk tánc. 
Gay-Lussac, Louis- Joseph (1778—1850), fran

cia vegyész és fizikus, megállapította a gázok 
térfoeata, mwnása és hőmérséklete közötti 
összefüggés törvényét, 

Gáz, gyűjtőneve a légneniü halmazállapotú tes
teknek, melyek határtalanul kiterjedni igyekez
nek. — A G.-ok lehetnek egyszerű, u. n. elemi 
gázok (hidrogén oxigén stb.). Az elemi G.-ok 
között megkü'önböztetnek u. n. nemes G.-okat 
(1. o.). Régebben megkülönböztettek még u. n. 
permanens gázokat, melyeket nem sikerült 
cseppfolyósítani; ma már ez meghaladott állás
pont. Megfelelő nyomással minden gáz folyósít
ható _ a kellő alacsony hőmérsékleti határon alul 
(kritikus hőmérséklet), melyen felül semmiféle 
nyomással nem folyósítható. — A mindennapi 
nyelvhasználatban G.-nak a világító G.-t ne
vezik. 

Gaza, helység Palesztinában, 17.000 1. Püspöki 
székhely. 

Gazdasági munkás- és cseíédpénztár (Orszá
gom), a mezőgazdasági munkások kötelező 
balesetbiztoeitásának és önkéntes nyugdijbizto-
sitásának végrehajtó sleeve. Az igoo. évi XVI. 
t.-c. rendelte el felállítását. Ezt a törvényt 
az 1902. évi XIV. t.-c.-kel és az 1912. évi VIII. 
t.-c.-kel módosították. A balesetbiztosítás kö-
te'ező a gazdasági cselédekre és munkásokra, 
a járuléko·: a munkáltató fizeti. 

Gaze, (franc), könnyű, ritka szövet, sebészet
ben kötszer. 

Gazella, a tülkösszarvuak Családjába tar
tozó, őznagvságu fürge állatok Afrikában. 

Gazetta Transilvaihi, brassói román pol. 
napilap, a Nemzeti parasztpárt orgánuma. 

Gazette (franc.) a. m. hirlap. 
Gázgenerátor (lat.), motorgázat fejlesztő ké-

szü'ék. 
Gázízzótest, a világitógáz által fölme^gitett 

ásványi szövet, mely igy izzó állapotban vi
lágit. ' 

Gázló, mélyebb vizek sekélyes helye, ahol 
át lehet gázo'ni. 

Gázmaszk v. gízálarc, 1. Gáztámadás. 
Gázmosás, a gázok egyes alkatrészeinek el-

nyeletése vízzel oly módon, ho^y ezen átbo-
csátják. 

Gázmotor, gázalakú égési anyagok (vi'ágitó-
gáz, földgáz stb) v. elpároTogtatott folyékony 
égési anyagok (benzin, spiritusz, nyersolaj) 
robbanásából keletkező gázok feszítő ereje se
gélyével hajtott dugattyús gép. melynek munka
hengerében történik a gázból és az égést 
tápláló levegőből álló égési keverék meg
gyújtása. A gőzgép kétütemben dolgozik (gőz
bebocsátás, i'l. kiterjedés és visszafelé a fáradt 
gőz kivezetése), a G. ide-odaiáró dugattyúja 
négy üfemben v. lökettel működik: 1. égési ke
verék beszivása; 2. komprimálás-i. és a rend
szerint villamos gyújtógyertya szikrájával va^ 
meggyújtása: 3. az ekként robbanó v. lassabban 
elégő keverék kiterjedése (expanzió- v. munka
löket) ; 4. az égéstermékek ktpuffogtatása. A 
szivó-G.-nál a gép közvetlenül van összekötve 
a gázfej'esztő tüzelőberendezéssel (generátorral), 
melyben barnaszén, tőzeg, fa stb. elégetése 
utján fejlesztik a gázt, ahol is maga a G. szívja 
be (az első v. szivólöket alatt) a generátoron 
át a gázfejlesztéshez szükséges levegőt és 
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egyuttal à kész gázt a G. munkahengerébe. 
(L. m g Automobil, Benzinmotor.) 

Gízonii, a, nyers petroleum könnyen illó le-
pánási terméke. Világitógáz dusitó keverésére, 
géphajtásra, (gazolinmótor) és folttisztitásra 
használják. ' 

Gazométer (gáztartó), nagyméretű, vízzel telt 
medencéből és alsó nyitott végével a vízbe 
mcrii.ő nagy hengerből v. harangból áll. A 
gázbevezető csövek alulról a vizén keresztül 
az úszó harang belsejébe torkolnak és az össze-
gyü.ő gáz felemeli a harangot, mely a kör-
a.akban elrendezett oszlopok között vezetődik. 
A teieszkópszerüen össze- és széttolható harang 
óriási gázmennyiséget fogad be és megteiése 
után (a bevezető csövek elzárása mellett) sú
lyának megfelelő nyomással szorítja a gázt a 
kinyi ott kivezető csövekbe. 

Gázóra, a világitógáz fogyasztását mérő ké-
szii.ék. 

Gáztámadás. A vrágháboruban mérges gázo
kat bocsátottak gáztartály-palackokból az ellen
séges állások felé a kedvező szélirány felhasz
nálásával, majd ágyulövedékeket láttak el gáz-
töitéssel. Védekezésül minden frontkatona el 
voit látva gázálarccal. Később a németek a 
rettegett sávgakeresztes gránátokat kezdték al
kalmazni, melyeknek gázanyaga az á.arc gumi-
anyagát is szétroncsolva, azon áthatolt. A béke
szerződés eltiltotta használatát. 

Gázturbina, olyan hőmótor, melyet nagy se
bességgel áramló gáz-égéstermék hajt. 

Gazsi Mariska * 1879, színművésznő, a V'g-
szinház tagja, Porzsolt Kálmán író felesége. 

Gdanszk, Danzig lengyel neve. 
Gebe kisk., Szatmár vm., mátészalkai j . , 

2043 1., ut. Nyírmeggyes, poita. 
Géberjén kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati j . , 

541 1., ut. Győrtelek, posta. 
uecemáné, az a kert, amelyben Krisztus az 

Olajfák hegyén a kínszenvedését megelőző éjjelt 
töltötte. 

Gecse nagyk., Veszprém vm., pápai j . , 827 1., 
vasút, ut. Gyarmat, posta. 

Gecsemáné 1. Gecemáné. 
Géczy István, * i860, színműíró, színész. 

(A gyimesi vadvirág, Az ördög mátkája). 
Géderlak nagyk., Pest vm., kalocsai j . , 1566 

1., ut. Dunapataj, telefon, posta. 
Geduly Henrik, * i860, ev. lelkész, 1911 óta 

a tiszai egyházker. püspöke, az egyet, gyűlés 
és az egynáz vezető püspökelnöke. Felsőházi 
tag. Több teológiai dolgozatot irt. 

Geiíroy, Gustave (1855—1926), franc, újságíró, 
művészeti kritikus és regényíró. 

Gége, a lélegzőkészülék nyaki része, a lég
zés és hangadás szerve, ebben vannak kifeszítve 
a hangszalagok. 

Gégény kisk., Szabolcs vm., nyirbogdányi j . 
1609 1., vasút, ut. űemecser, posta. 

Gegus Dániel * 1870, rendőrfőtanácsos, szak
író es novellista. 

Gehenna, 1. Gyehenna. 
Geibel, Emanuel von (1815—1884), német 

költő. (Gedichte, Juniusiieder, Spatherbitblätter). 
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Cége, ^b) gégeporc, (c) a hangszalaguk, (oj 
hangrés 

Geiger Richárd, * 1870, festő és illusztrátor, 
ex íbnszek, arcképek. 

ueijerstam, Gu=tai af (1858—1909), svéd re
gény- és nove.lairo. Λ realizmus előharcosa 
a svéd irodalomban. 

Geissler, Heinrich (1814—1879), német üveg
fúvó és mechanikus. Nevét a rö.a nevezett u.-
csövekkei örökítette meg. 

Üeíss.er-csövek, ritKÍ.ott gázokat tarta'mazó 
üvegcsövek, melyekben eieniromos (kisülésekre 
a gáz természete és a ritkítás foka szerint 
vá..ozó fénytünemények lépnek föl. 

Gejzír, időszakonkint íeitorő meleg szökőfor
rás. A G. az utó-vulkanikus működésnek egyik 
jelensége és működő vagy kialudt vulkánok vi
dékén található: Izland, Uj-Zeaiand, Yellowstone 
Nemzeti Park Amerikában. 

Gekko, rovarokkal táplálkozó, meleg vidéken 
é.ő gyiu. Tapadó korongéi segélyével függő
leges tálakon is jár. 

Gelatine (franc), a legtisztább színtelen és 
ízetlen enyv. 

Gelée, Claude, l. Lorrain. 
delei József, * 1ÍS85, a szegedi egyetemen 

az ádattan ny. r. tanára; az átöröklés kérdé
seivel, sejt- és szövettannal foglalkozik. 

Gelej nagyk., Borsod vm., mezőcsáti j . 1375 
1., telefon, posta. 

Geleji Katona István (1589—1649), református 
püspök, teológiai író és szónok. 

Gelénes kisk., Bereg vm., vásárosnaményi j . , 
794 1., ut. és up. Barabás. 

Gellénháza kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . 
730 I., ut. Bak, up. Nagylengyel. 

Gelléri Mór (1859—1915), közgazdasági szak
író, újságíró, szakiapszerkesztő. 

Gellert, Szt., 977—982 k. szül. lombard szár
mazású bencés, Szent István király fiának, 
Imrének nevelője és diplomata, csanádi püs
pök. Az elégedetlen magyarok 1046. a Kekn-
hegyről (mai Szent ü.-hegy) a mélységbe 
lökték. 

Gellért 1. Lajos, * 1888, színművész. — 2, 
Oszkár, * 1882, író, újságíró. Verseskönyvei: 
Oféiia térdein, Rubens asszonya, Testvérbánat 
csilaga, Valami a végtelen sugarakból. 

Gellérthegy, a budai hegység egyik szélső 
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K-i röge a Duna, a Lágymányos, a Német
völgy és a Hadnagy ucca mélyedése között. 
224 m. a tenger szine fölött. K-i lábánál hév
források lakaünak. Tetején félig lerombolt cita
della. 

Gelse kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 1743 
1., vasút, távíró, posta. 

Gelsenkirchen, város Poroszorsz. Westfalia 
tartományában, a Ruhr-vidéken, 170.000 1. Szén
bányászat, nehézipar. 

Gelsesziget kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 
377 ., ut. Újudvar, up. Gelse. 

Gémek, hosszucsőrü, hosszunyaku, kisfejü ma
darak, hosszú lábakkal. Mocsarakban élnek s 
ezek halaival, békáival és rovaraival táplál
koznak. 

Gémes Glndert Péter (1876—1923), szobrász. 
(Szobordíszek az Osztrák-Magyar Bank buda
pesti palotáján és a királyi váron.) 

Gemma (lat.), vésett ábrázolású drágakő. Ha 
a vésés domború, cameo; ha pedig homorú, 
intaglio a neve. 

Gemzse kisk., Szabolcs vm., tiszai j . , 803 I., 
ut. és up. Szaboksbáka, posta. 

Gêne (franc.) a. m. teszélyezés. 
Genealógia (gör.), nemes családok eredetének 

és leszármazásának kutatásával foglalkozó tu
domány. 

Generáció (lat.) a. m. nemzés, nemzedék. G. 
aequivoca : ősnemzés. 

Generalbasszus, számozott basszus, (basso con-
tinuo, b. seguente), a 16. században keletkezett 
akkordjelolósi eljárás orgonisták vagy cemba-
listák számára. 

Generális (lat.) a. m. általános. A katonaság
nál : tábornok. 

Generátor (lat.) a. rn. áramfejlesztő gép, 
dinamó. 

Generátor-gáz, generátorban v. gázfejlesztő
kemencében szilárd tüzelőanyagokból (kőszén, 
barnaszén, koksz, antracit, fa, faszén; tőzeg) 
száraz lepárlással készített gáz. 

Genersich 1. Antal (1842—1918), orvos, a kór
bonctan tanára a kolozsvári, majd bp. egyet. 
— 2. Christian (1759—1825), ev. lelkész, 
megírta Késmárk város történetét. — 3. Gusz
táv (1865—I02I)> gyermekorvos, egyetemi tanár. 

Genesis (gör. a. m. eredet, származás), igy 
nevezi a Vulgata Mózes 1. könyvét. 

Genetikus (gör.) a. m. a származásra vonat
kozó. 

Genezáreth, tó Palesztina É-i részén, a Jor
dán völgyében. Félsz. 208 m.-rel fekszik mé
lyebben, mint a tengeré. Mélysége 250 m. 

Genf (franciául Genève), 1. Svájc egyik kan
tonja a DNy-i részen. 282 km2, 170.000 1. 
Kertészet, bortermelés, óra- és csokoládé
gyártás. — 2. G. kanton fővárosa a Genfi-tó 
partján. 135.000 1. Francianye'vü egyetem. 
Csillagászati-kronometriai obszervatórium. A 
Népszövetség székhelye. 

Genfi konvenció, a háborúban megsebesültek 
és betegek védelméről szóló, 1864-ben Genf
ben kötött megegyezés, mely a betegápolók és 
orvosok semlegességét mondja ki. Ezek jel
vénye egy vörös kereszt, Genf címere. 

Genii tó (Lac Léman), a legnagyobb alpesi 
tó Svájc és Franciaország határán. Területe 
582 km2, felszínének magassága 372 m., 
mélysége 310 m. A Rhône keresztül folyik 
rajta. 

Genie (franc), született teremtő szellem. 
Genitalia (lat.) a. m. nemi szervek. 
Genitivus (lat.), az indogermán nyelvek név

ragozásában a birtokos eset. 
Genius (lat.) a. m. szellem, vjdőszellem. 
Genova 1. Genua. 
Genovéva (422—512), szent, Paris védőasz -

szonya. 
Genrekép (franc), a köznapi élet jelenségeit 

ábrázoló kép. 
Gens (lat.), közös leszármazásu személyek 

összessége, nemzetség. 
Genserich, (390—477), vandál király. 429. 

Hispániából É-Afrikába kelt át és meghódí
totta. 455. magát Rómát is kifosztotta. 

Gent (Gand), Belgium K-Flandria tartomá
nyának fővárosa a Lys és Scheide (Escaut) 
összefolyására, 211.000 1. Egyetem. Szövő
ipar. 

Gentilhomme (franc.) a. m. nemes. 
Gentleman (ang.) a. m. úriember. G.-like, 

úriemberhez méltó. 
Gentleman-contract, az a megállapodás, ame

lyet 1912. Japán és az Egyesült Államok a 
bevándorlásra vonatkozólag kötöttek s amely 
irott szerződés helyett a két ország kormá
nyainak jóhiszeműségére bízta a kérdés el
intézését. 

Gentry (ang.) a. m. Angliában: a nemesi 
cím nélküli müveit és vagyonnal bíró osztály, 
nálunk köznemesi osztály. 

Genua (Genova), Olaszország legforgalma
sabb kikötője a G.-i öböl mellett, 316.000 1. 
Egyetem, képzőművészeti akadémia. 

Genus (lat.) a. m. nem, nemzetség. 
Geny, gyulladásban levő szövetek tejfelszerü 

váladéka. Tartalmazza a savóban úszkáló 
genysejteket. 

Geocentrikus (gör.) a. m. a Föld középpont
jára vonatkoztatott. 

Geodéta (gir.), a földmüveléssel foglalkozó. 
Geodézia (gör.), földméréstan, a Föld pont

jai helyzetének meghatározásával foglalkozik, 
hogy ennek alapján megáLlapitsa a földfelület 
alakját, akár tisztán tadományos, akár gya
korlati célokból (térképezés, helyrajzi felvé
telek). 

Geoffroy-Saint-Hilaire, Etienne (1772—1844), 
francia állatbuvár. Harcolt Lamarck tanitá 
sainak elismeréséért. 

Geofizika (gör.), a Főid természeti jelen
ségeinek fizikai tárgyalása. Főbb tárgyai: a 
nehézségi erő megnyilvánulásai, a földmág
nesség, vulkánizmus, földrengések, árapály, me
teorológia. 

Geográfia (gör.), 1. Földrajz. 
Geoid (gör. geosz a. m. föld), a Földnek 

a sarkoknál lapult golyóalakja. 
Geológia (gör.) a. m. földtan, a természet

tudománynak az az ága, mely a Föld ke
letkezésével, de elsősorban szilárd kérgének 
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kialakulásával foglalkozik. Kutatja azokat az 
erőket, melyek e szilárd kéreg jelenlegi arcu
latát létrehozták és még folyton módosítják. 
Ezek az erők: a vulkanizmus, a levegőnek 
és víznek vegyi és fizikai hatásai. 

Geometer (gör.) a. m. geodéta (1. ott.) 
Geometria, az a tudomány, mely a térbeli 

alakok törvényszerűségeivel foglalkozik. Az el
méleti G.-t felosztjuk tiszta vagy szintetikus 
és analitikus G.-ra; az előbbi a térbeli ada-

- tokát és a köztük lévő összefüggéseket köz
vetlenül szemléli elképzelés és ábrázolás utján, 
az utóbbi számokkal és egyenletekkel fejezi 
ki őket. A tiszta G. legősibb tormája az eukii-
desi (a sikra vonatkozó része a planimetria, 
a háromdimenziós térformákat a sztereometria 
tárgyalja); ez a térformákat mérhetőknek te
kinti, tehát metrikus G., ugyanúgy, mint az 
abszolút G. (1. ο.). Α 19. században kifej
lődő helyzeti G. ezzel szemben a nagyság-
viszonyoktól eltekint és csak a formák köl
csönös helyzetével fogl. (projektiv G.). 

George, 1. Henry (1839—1897), amerikai köz
gáza, i-d és publicista. Nyomdász, aranyásó, 
újságíró és hivatalnok volt, mig 1880. Haladás 
és szegénység c. munkája (magy. is megj.) 
világhírűvé nem tette nevét. G. nevéhez fű
ződik a földértékadó eszméjével kapcsolatos 
mozgalom. — 2. Stefan, * 1868, német szim
bolista költő. Lírájában domináló a formai 
elem, zenei Itatásokra törekszik. 

Georgia, 1. szovjetköztársaság 1921 óta, a 
Kaukázus egyik tartománya, a Rión és a 
Felső Kúra völgye, Tiflisz és Kutaisz volt 
orosz kormányzóság területe, 72.000 km2. 
2,471.000 1. Termékei gabona, selyem, juh, 
szarvasmarha, petroleum, mangán, réz, só. Fő
városa Tiflisz, kikötője Batum, a Földközi
tenger mellett. — 2. Egyike az Egyes. Ali, 
13 eredeti államának, 153.000 km3, 3 millió 1., 
(közte másfél millió néger). Pamut, gabona, 
dohány, fa. Fővárosa Atlanta. 

Georgikon, 1. libri IV. (a Georgtca 4 
könyve), Vergilius egyik költői müvének cime. 
—- 2. Keszthelyi gazdasági tanintézet, gr. 
Festetics György alapította. 

Georgina, 1. Dahlia. 
Geotermikus hőfokozat, 1. Föld belső me

lege. 
Geotropizmus (gör.), növényi testrészek vi

selkedése a Föld nehézségerejével szemben; 
pozitív G.-t mutat a gyökér, mely a Föld 
középpontja felé igyekszik, negativ G.-t a 
szár, mely az ellenkező irányba nő. 

Geöcze 1. Sarolta (1862-1928), áll. taaitónő-
képezdei c. főigazgató, szépirodalmi, tanügyi és 
társadalomtudományi irónö. — 2. Zoárd (1873 
—-1916), bp.-i egyet. m. tanár, matematikus. 

Gepard, a macskafélékhez tartozó ragadozó 
állat. Perzsiában és Hátsó-Indiában. 

Gépfegyver, puskaszerü, kiskaliberű, de sziláid 
állványra szerelt és hajtómű segélyével gépi utón 
működtetett, önműködő golyószóró, melynek tü
zelőereje kb. egy szakasz gyalogos tüzelőere
jének felel meg. A G. feltalálója az amerikai 
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Maxim Hiram, tökéletesitője a német Schwarz-
lose. 

Gepidák, Magyarország területén élt germán ' 
törzs. Attila alattvalóiként résztvettek a catalau-
numi csatában, majd Erdély területén Gepidiát 
alapították, ahol mint a keletrómai császárok év-
dijasai éltek, mig a.í avarok alatt teljesen 
eltűntek. 

Gépkocsi, 1. Automobil. 
Géraldy, Paul, * 1ÍSS5, francia költő és szín

műíró; verskötete: Toi et Moi. Színmüvei közül 
a Szeretni-1 (Aimer) és az Ezüstlakodalmát 
(Les Noces d'Argent) nálunk is sikerrel ját
szották. 

Gerard, Jonas Watson (1867—1922), amerikai 
politikus, 1913—7, berlini nagykövet. Nagy 
része volt abjan, hogy az Egyes. AH. beléptek 
a világháborúba. 

Gérard, François Pascal (1770—1837), francia 
festő (mitológia, történet, arckép). 

Gérard de Nerval (1808—1885), romantikus 
francia költő és novellista, a Faust első fr. 
fordítója. 

Gerbeaud Emil (1857—1919), svájci szárma
zású magyar cukrász. 18S4. vette át a bp.-i 
Kugler-céget. 

(Jérce kisk., Vas vm., sárvári j . , 2163 1., 
vasút, távíró, posta. 

Gerde kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . 323 
1., ut. Magyarszentiván-Gusztávmüve, up. Sza
badszentkirály. 

Geréb József, * 1861, tanár, klasszikus filo
lógus. 

Gerebenezés, a len- v. kenderszálak fésü
lése. 

Gerecse-hegység, a Dunántúli Magyar Kö
zéphegység ENy-i része, Esztergom és Ko
marom vármegyék határán. Barnaszén és 
ν örösmárvány-bányák. 

Geregye kisk., Vas vm., vasvári j . , 151 1., 
ut. Rábamolnári, up. Nemeskolta. 

Gerely, a dárdával rokon régi hajitófegy-
ver. 

Gerelyvetés, sportág, 2 m. hosszú, 800 g. 
nehéz vashegyü gerellyel történik. 

Gerendás nagyk., Békés vm., békéscsabai 
j . , 439 1., ut. Békéscsaba, posta. 

Gerényes kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
685 1., ut. Mágócs, up. Vásárosdombó. 

Geresd kisk., Baranya vm., pécsváradi j . , 
780 1., ut. Rácmecske, up. Püspöklak. 

Gerevich Tibor, * 1882, művészettörténész, 
bp,-i egyet, a keresztény archeológia ny. r. 
tanára, a római magyar történelmi intézet 
vezetőigazgatója. 

Gerezna, a kisebb vadállatok bőre; szőrme. 
Gergely pápák: 1. VII. G. (1025—85), 1073-

tól pápa. Benne csúcsosodik a középkori pá
paság története s az ő eszméi határozták 
meg a róm. kat. egyház későbbi fejlődését. 
— 2. XIII. G. (1502-1585). 1572-től pápa, 
az ellenformáció pápaságának tipikus képvi
selője. Nevéhez fűződik a naptárreform. 

Gergely /. Győző, * 1877, iró és újság
író, a Népszava munkatársa. —· 2. Imre. 
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GERGELY-FÉLE NAPTÁR GESTA RÔMANORUM 
* 1868, festő (olasz, tuniszi táj, magyar 
genre). — 3. István, * 1872, iró és hírlap
író. — 4. László, * 19*26, zongoraművész. 
— 5. Sándor, * 1816, szocialista regényíró 
(Achrem fickó, Hidat vernek). 

Gergely-féle naptár, I. Naptár. 
Gergely! kisk., Bereg vm., vásárosnaményi 

]'., 927 1., telefon, posta. 
Gergő Imre, * 1877, orvos, sebész, bp.-i 

egyet, a sebészeti diagnosztika m. tanára. 
Géricault, Théodore (1791—1824), francia 

festő; a romantikus-naturalisztikus irány meg
indítója. 

Gerilla-harc, nagyobb egységbe nem szerve
ződött bandák harca, a spanyol guerillas nevű 
paraszt-bandák után kapta nevét. 

Gerincagy, a központi idegrendszernek a 
nyultagy után következő, a gerinccsatorná
ban fekvő része. Mozgató és érző idegpá
lyák dúcai alkotják. 

Gerincesek (Vertebratae), az állatvilág leg
fejlettebb törzse, nevüket a szilárd tengely
váz, a gerincoszlop után nyerték. 

Gerinchúr, a gerincoszlop kezdeti a'akja a 
legprimitívebb gerinces állatoknál (lándzsaba-
lacska). 

Gerincoszlop, a csontváz tengelye, csigolyák 
alkotják, amelyek többnyire csontosak, alsó
rendű gerinceseknél porcosak. Az embernek 
van 7 nyaki, 1?. háti, 5 ágyék-csigolyája, 
ehhez csatlakozik az u. n. kereszt- és far-
csikcsont, 9 összenőtt csigolyából. 

Gerien nagyk., Tolr.a vm., dunaföldvári j . 
I8L6 1., ut. Eadd, posta. 

Gerlach, Helmuth, * i,865, német pa ifista-
politikus. Számos történeti dokumentumot adott 
ki a háború okairól. 

Gerlice, a galambok rendjébe tartozó ma
dár. A búgó G.-t kalitkában is tartják. 

Gerlóczy 1. Géza, a vér- és anyagi sere-
betegs. bp.-i egyet. m. tanára. — 2. Károly 
(1835—1890), ügyvéd, 1873-tól az egyesült fő
város első alpolgármestere. — 3. Zsigmond, 
* 1863. Bp. közkórházainak közp. igazgatója, 
felsőházi tag, a bp.-i egyet, a hevenyfertőző 
betegségek c. rk. tanára. 

Germania, az ókori germán törzsek lakó
helye, a mai Rajna, Duna, Visztula-Vág vo
nal s a Keleti- és Északi-tenger közt. Tör
zsei: burgundok, gótok, szászok, frankok, své-
vek, frizek, batavok, longobárdok stb. G.-t 
Julius Caesar hódította meg a római biro
dalomnak Kr. e. 58—51. 

Germania, a német centrumpárt berlini 
lapja. 

Germanicus Caesar, Nero Claudius Drusus 
és Antónia fia (Kr. e. 24. — Kr. u. 19.), 
Konzulságot viselt, győzelmesen harcolt a ger
mánok ellen, de Tiberius visszahivatta. 

Germanizálni, a. m. elnémetesiteni. 
Germanizmus (lat.), németes kifejezés vagy 

szólásmód használata. 
Germán nyelvek, az indogermán nyelvcsa'ád 

egyik csoportja. Három nyelvcsoportra oszla
nak: 1. a keleti G.-hez tartozik többek közt 

a gót nyelv, 2. az északi G.-hez az izlandi, 
norvég, a dán és a svéd, 3. a nyugati 

G.-hez az angolszász 
vagy angol, a friz, a 
hollandi s a német. 
Germánok, azok a 

népek, amelyek ma is 
germán nyelvet be
szélnek: németek, dá
nok, svédek, norvégek, 
flamandok, angolok. • 
Az antropológusok sze
rint azonban a szőke, 
hosszufejüek a G. és 
szerintük a finnek, 
skandinávok, skótok, 
angolok, hol'andok a 
G., mig Németország
nak csak ÉNy-i része 
germán, valamint Bel
gium és Ë-Franciaor-Germán harcos 

Germanus Gyu'a, * 1884, tanár, orientalista. 
1928 ó:a a kalkuttai egyetemen az iszlám tör-
ténetét adja elő. 

Germinal, a francia forradalmi naptár márc. 
21—ápr. 19. közé eső hava. 1795. G. 12-én 
volt a külvárosok proletariátusának a konvent 
ellen intézett támadása. 

Gerontes, az öregek, a régi gön'g város
államokban a legfőbb államtanács ta^ai. 

Gerő 1. Attila, * 1870, iró, költő, műfor
dító. — 2. Erzsébet, * 1889, operaénekesnő. 
— 3. Ödön, * 1863, mérnök, hírlapíró, el
beszéléseket, regényt, művészeti, társadalomtu
dományi cikkeket és tanulmányokat irt. 

Gerse kisk., Vas vm., vasvári j . , 626 1., 
üt. Vasvár, posta. 

Gerstäcker Friedrich, (1816—1872), német 
utazó és regényíró. 

Gerster 1. Árpád, (1848—1923), orvostanár, 
Kassáról New Yorkba költözött, az ameri
kai sebésztársaság elnöke. — 2. Béla, (1850 
—1923), vasút- és csatornaépítő mérnök, ő 
tervezte a Föld legmélyebb sziklabevágásu isa-
tornáját, a korinthusi csatornát. — 3. Etelka, 
(1855—1920), operaénekesnő. — 4. Kálmán, 
(1850—1927), építész. 

Gertler Endre, * 1907, hegedűművész. 
Gertrud, (1158—1213), meráni hercegnő, II. 

Endre kir. felesége. Rokonainak és az idegenek
nek szertelen pártolása és önkényességei miatt 
néhány magyar ur a pilisi erdőben megölte. 

Gervai Erzsi, * 1893, opera- és hangverseny
énekesnő, magánzeneiskolája van. 

Gésa, a japáni teaházak táncosnőinek és 
énekesnőinek a neve. 

Gesammtmonarchíe, összbirodalom, a kifeje
zést 1849. márc. Ferenc József használta az ol-
mützi manifesztumban. 

Gessler, Hermann, a monda szerint Schwyz 
és Uri kantonok csász. kormányzó'a, akit 
1307. a svájci szabadságharc során Teli Vil
mos agyonlőtt. 

Gesta Romanorum (a rómaiak tettei), a ró
mai császártörténetekben a lovagságkorabeli 
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életet visszatükröző elbeszélés-, monda-, mese-, 
legenda- és anekdótagyüjtemény, mely 1300 
körül Angliában keletkezett. A világirodalom 
középkori mondai és históriás termékeinek 
majdnem minden nemzet irodalmába benyúló 
forrása. 

Geszíer Ödön, * 1879, zeneszerző éi zene-
esztétikus. 

Geszt vagy szinfa, a fatest belső, sötétebb 
szinü, iparilag legértékesebb része. 

Geszt nagyk., Bihar vm., cséffa-nagyszalon-
tai j"., 1818 1., Tisza-birtok és kastély, távíró, 
telefon, posta. 

Gesztely nagyk., Zemplén vm., szerencsi j . , 
1816 ]., ut. telefon, posta. 

Gesztenyefa, a tölgyfélékhez tartozó növény. 
D-Európában honos. Gyümölcse, a gesztenye, 

Gesztenyefa 

jó taçlalék. A nagyobb olasz gesztenye neve 
maróm. 

Geszteréd kisk., Szabolcs vm., nagykállói j . , 
1792 1., ut. Balkány, posta. 

Geszti kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 
1037 L, ut. Mernye, posta. 

Geszti Andor, * 1865, kúriai biró. 
Gesztikulálni (!at.) a. m. taglejtéseket hasz

nálni. 
Gélye kisk., Zala vm., pacsai j . , 546 1., 

ut. és up. Zalaapáti. 
Gévay-Wolff 1. Lajos, * 1870, Sopron vm. 

alispánja. — 2. Nándor, * 1874, államtitkár 
a kultuszminisztériumban. Főműve: A kath. 
lelkészi kongruaügy. 

Geyer Stefi, * 1888, hegedűművész. Svájcban 
él, Othmar Schoech zürichi zeneszerző felesége. 

Géza, magyar fejed. (949—997), 973. békét 
kötött Németországgal és szabad teret en
gedett a kereszténység terjedésének, maga is 
áttért egész családjával és előkészítette a 
királyság megteremtését. 

Géza, magy. királyok, I. I. G. (1074—77), 
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I. Béla fia A mogyoródi csatában 1074. meg
veri Salamont. VU. Dukasz Mihály 1075. 
ajándékul koronát küld neki, ami ma is alsó 
•része a szent koronának. — 2. II. G. (1129— 
1161), II. Béla fia, 1141—1161. uraik. VII. 
Károly francia király keresztes hadai G. alatt 
vonultak át hazánkon. 

Ghazel, keleti eredetű versforma, melyben 
a páros sorok mind az első két sorral rí
melnek, a páratlan sorok rimtelenek. 

Gbazi (arabul a. m. harcoló), győztes szul
tánok és vezérek mellékneve. 

Ghetto (oh), régebben az olasz és német 
városokban a zsidók szá'nára kijelölt város
rész. 

Ghibell'nek, a Hohenstauf-császárok párthivei-
nek megjelölése a Welf-párttal szemben, mely 
állítólag a »Hie Weif (guelf), hie Waiblin
gen« (egy hohenst. vár, Ghibellinen) csata
kiáltás elolaszositásából származott 9 ké
sőbb Itáliában a csász. pártot jelölte a pá
paival (guelf) szemben. 

Ghiberti, Lorenzo (1378—1455), olasz szob
rász; kiváló bronzöntő. 

Gfíibu, Onisofor, * 1883, teológus, kolozs
vári egyet, a filozófia tanára, kül. pedagó
giával fogl. 

Ghillány Imre báró, (1863—1922), szabadelvű-, 
majd munkapárti politikus, főispán, földmive-
lésügyi miniszter. 

Ghirlanda'o, 1. Domenico (D. di Tommaso 
Bigordi, 1449—94), olasz festő; freskósoro
zatok; a firenzei környezet ábrázolója. — 
Fia 2. Ridolfo G. (1483—1561), Leonardo 
da Vinci és Raffael hatása alatt festett. 

Ghyczy Kálmán, (1808—88), ügyvéd, ι 61. az 
országgyűlés elnöke, 1865. Tisza Kálmáanal a 
balközep vezére, 1873. megalapította a közép
pártot, 1874. pénzügyminiszter, 1875—79. a 
képviselőház elnöke. 

Giacosa, Giuseppe (1847—1906), olasz iró, 
(történelmi és társadalmi drámák). 

Giardinetto (oh: kertecske) a. m. vegyes 
gyümölcsös tál. 

Gibárt kisk., Abauj-Torna vm., abaujszántói 
]., 442 I., ut. Forró-Éncs, posta. 

Gibbon, az egyik emberszabású majom. Hát
sóindiában és a Szunda-szigeteken fákon él. 
Kb. egy m. magasra nőnek, a karjuk rend
kívül hosszú. 

Gibbon, Edward, (1737—1794), aigol tör
ténetíró, aki a római birodalom bukásáról 
irt müvében: a kereszténység keletkezését is
mertette. 

Gibraltár, hatalmas angol erősség és hadi
kikötő a Pirenei-félsziget D-i csúcsán, a 
Földközi-tenger bejáratánál. Ny-i partján fek
szik G. város, 24.000 I. 1704. foglalták el az 
angolok Spanyolországtól. A G.-i szoros legki
sebb mélysége 200 m. 

Gibson, Charles Dana, * 1867, amerikai raj
zoló. 

Gic kisk., Veszprém vm., zirci j . , 658 1., 
vasút, ut. és up. Gic-Hathalom. 

Giccs v. kiccs, művészi szempontból silány 
festmény vagy szobor. 
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Gfczy I. András, 1612. meg akarta fosztani 
Báthory Gábort trónjától, Földvárnál megver
ték, értelmi szerzője a fejedelem megöleté-
sének 1613., végül lefejezték. — 2. János, f 
1589., 1576. várad* kapitány, majd a kiskorú 
Báthory Zsigmond mellett 1585—88. Erdély 
kormányzója. 

Gide, André, * 1869, francia költő, regény
író és kritikus. 

Gideon, az izraeliták bírája Kánaánban, meg
verte a midianitákat. 

Glergl 1. Alajos, festő. L. Györgyi A. — 
2. Kálmán, * 1863, építész. Klotild-paloták, 
a királyi bérpalota, József főherceg palotája, 
Zeneakadémia. 

Giessen, Hessen német szabadállam Ober-
hessen tartományának fővárosa, 33.000 1. Egye
tem. Vasipar. 

Giesshübl-Sauerbrunn, fürdőhely Csehszlová
kiában, Karlsbad mellett. 

Giesswein Sándor, (1856—1923), prelátus, kat. 
teológiai és szociológiai iró, képviselő, élénk 
részt vett szociális, feminista és pacifista moz
galmakban. 

Gig v. gigg (ang.), egylovas, kétkerekű 
kocsi, könnyű evezős-csónak. 

Gigászok, a görög mitológiában Gaia fiai, 
rettenthetetlen óriások, akik fel'ázadtak Zeus 
ellen, ez azonban leverte és szétszórta őket. 

Gige kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 1139 
1., ut. Kiskorpád, posta. 

Gigue (franc), 1. a hegedű őse (ném. : 
Geige). — 2. Gyorstempóju francia tánc. 

Gilbert, William, (1540—1603), angol orvos 
és természetbúvár, a földmágnesség-tan alap
jait vetette meg. 

Gilbert de Voisins, A. * 1877, francia költő 
és iró, utazó, kitűnő lovas. 

Giide (óném.) a. m. egyesülés, testvériség, 
céh. 

Giíeád, hegység Palesztinában, de jelenti a 
Jordán keleti tartományait is. G. egyike azon 
két menedékvárosnak, hova a zsidók halálos 
ítélet elől menekülhettek. 

Gilet (franc.) a. m. mellény. 
Gilgames, babilóniai mondahős. A róla szó'ó 

ékírásos táblákon részben fennmaradt eposz 
a babilóniai költészet leghatalmasabb alkotása. 

Giliszta 1. Gyürüsférgek. 
GHvánfa kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 

376 ]., ut. Magyarszentiván-Gusztávmüve, up. 
Magyarmecske. 

Gimes Lajos, * 1886, festő, tájképeket fest. 
Gimnázium, a régi Görögországban nyilvános 

park, ahol az ifjúság meztelenül (gymnos) 
testgyakorlatokat végzett. A G. volt egyúttal 
a szellemi élet központja is. Ma nyolcosz-
tályu középiskola. Két faja van: a huma
nisztikus G., latin és görög nyelvoktatással 
és a reál-G., amelyekben a hangsúly a ter
mészettudományokon és modern nyelveken van. 

Gímszarvas v. nemes szarvas, 1. Szarvasfélék. 
Gin (ang.), különleges, Írországban készített, 

boróka-bogyóval illatosított pálinka. 
Gindlicsalád nagyk., Tolna vm., központi j . , 

3774 1., ut. és up. Kistengelic, 
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Ginekológia (gör.) a. m. nőgyógyászat. 
Gingerbeer (ang.) a. m. gyömbérsör. 
Gioconda, I. Mona Lisa. 
GioHttf, Giovanni (1842—1928), olasz állam

férfiú, a liberális párt vezére s 1892 óta 
hétszer volt miniszterelnök. 

Giordano, 1. Bruno 1. Bruno Giordano.—2. 
Luca, olasz festő, (1632—1705), dekorativ mű
vész. — 3. Umberto, * 1867, olasz opera
szerző. '« 

Gíorgione (Giorgio Barbarelli, 1477—1510), 
olasz festő; Velencében dolgozott. 

Giornale d'Italia, 1901. alap. római újság. 
Giotto di Bondone (1266—1337), olasz festő, 

építész és szobrász, a trecento legnagyobb mű
vésze; ereje a freskó. 

Gipsz (kalciumszulfát), kristályalakban elő
forduló gyakori ásvány. Többféle válfaja van: 
a lemezes szövetünek Mária-üveg, a hófehér, át
tetsző tömegűnek a'abástrom, az egészen tiszta 
kristályunak szelenit a neve. Hevítéssel elveszti 
kristályvizét és égetett G. keletkezik. Ez újra 
könnyen felveszi kristályvizét és néhány perc 
a'att, melegedés közben megkeményedik. Ezért 
szobrászatban, diszitőiparban és egyéb alkal
mazásokban sokat használt öntő- és tömőanyag. 
A G.-et műtrágyának is használják. 

Girandole (ol.) a. m. többkarú gyertya
tartó. 

Girardi, Alexander, (1850—1918), lakatosse
gédből lett színész. Bécsben, mint operettkó-
mikus lett népszerű. 

Giraudoux, Jean, * 1882, francia diplomata 
és regényíró, akinek gazdag poézise és játé
kos fantáziája uj hangokat hozott a francia 
prózába. 

Girgenti, az ókori Agrigentum, Szicília DNy-i 
partján, 30.000 1. Kénbányászat. 

Girgenti: Concordia temploma 

Girincs kisk., Zemplén vm., szerencsi j . , 950 
1., telefon, posta. 

GIrl (ang.) a. m. leány. 
Girland, 1. Guirlande. 
Giro (ol.: forgás), a névre v. bemutatóra 

szóló utalványokon és váltókon szereplő hát
irat, amellyel a rendelvényes, illetve tulajdonos 
(giráns, forgató) összes jogait az uj tulaj
donosra (forgatmányos) átruházza. 
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„GIROBANK _ _ 

. Girobank, az olyan pénzintézet, amely a be
tétek után kamatot nem térit és meglevő kö
vetelésekből teljesiti a giroszámlatulajdonosok 
fizetéseit. 

Girondisták, a mérsékelt köztársaságiak pártja 
a ι agy francia forradalomban, íszemben á szélső 
jakobinusokkal. A szélsők uszítására a kon
vent 27-ük kizárását mondta ki, akik közül 
21-et a forradalmi törvényszék halálraítélt és 
1793. X· 3!'én kivégeztetett. 

Giroszkóp, 1. Gyroskop. 
Gísh, Lilian, * 1896, amerikai filmszinésznő. 
Giskra, Jan, cseh zsoldos vezér, 1440 óta V. 

László szolgálatában állott Ulászlóval szemben. 
Huszita csapataival elfoglalta a Felvidéket. 1/62. 
Mátyás hűségére tért. 

Gissing, George, (1857—1903), angol regény
író, sokat nyomorgott, s regényein életének 
nagy szomorúsága hagyta bélyegét. 

Gitana (spany) a. m. cigányleány. 
Gitár (v>.), régi, húros, pengető hangszer, 3 

lantok családjából, főként dalok kíséretére 
szolgál. 

Giulio Romano (Pippi, 1492—1546), o!as% 
festő, Raffael tanítványa és segédje. Építészet
tel is foglalkozott. 

Giurgievo (Giurgiu), dunai kikötőváros Ro
mániában, a bolgár Ruszcsukkal szemben, 
21.000 1. Gabonakereskedelem. 

Gizeh, városka Alsó-Egyiptomban, a Nílus 
partján, Kairo közelében, 16.000 1. Mellette 
vannak az ókori Memfisz romjai, a három 
legnagyobb piramis és szfinkszek. 

Gizella (973—1095), szt. István neje, IV. 
Henrik bajor herceg leánya, idegen vitézeket 
és polgárokat hozott az országba. Nagy kort 
ért el és Veszprémben hunyt el. 

Gizella-telep, kis fürdőtelep a Duna mel
lett, Visegrád közelében. 

Gjellerup, Kari, (1857—1919), dán iró. 
(Dráma, költ., főleg reg.) 1917. Nobel-díj, 

Glacé (franc.) a. m. fényezett, fénymáz, 
glazur. G.-bőr, a legfinomabb fényezett bői-
(bárány, fiatal kecske), különösen kesztyűkre, 

Glacis (franc), az erődítések előtti ferde 
felület. 

Gladbach, 1. München-Gladbach. 
Gladiator (lat.), hivatásos vivó. Rómában 

előbb az emberáldozatot helyettesítő halott) 
áldozatul, később nyilvános mu'atságul. Fellés 
pésük helye az amphitheatrutn volt. Az ellen
felet meg kellett ölni, ha a közönség nyitott 
ujjait előrenyújtotta (pollice verso); a becsukott 
kéz a kegyelem jele volt. 

Gladiolus, a nősziromfélékhez tartozó hagyma« 
gumós dísznövény. 

Gladstone, 1. W.Híam E. (1809-98), előbb 
konzerv., később lib. angol pol. 1865. a liberáli
sok vezére az alsóházban, azután évtizedekigaz; 
angol bel- és külpolitika irányitója, többizben 
miniszterelnök. Mindvégig erős ellenfele volt 
Disraelinek. Ragyogó szónoki tehetség voltv 
— Fia, 2. Herbert John, * 1854, angol pol., 
többizben miniszter. Délafrika első kormány
zója. — Unokája, 3. Wilfiam, * 1885, 1911. 
liberális képviselő lett, 
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GLOBETROTTER 
GlagoIita-íráS (glagolira), az egyházi szláv-

ban használt szögletes irás. (Különbözik a 
cirill írástól.) 

Glarus, svájci kanton a Tödi Alpok lej
tőin, a Linth völgyében. 6S5 km2, 33.000 1. 
Állattenyésztés. Fővárosa G. 

G/asgow, Skótország legnagyobb városa, a 
tengeri hajókkal is járható Clyde-folyó mellett, 
1,034.000 1. Hajógyártása első a földkerek
ségen. Pamut-, vas- és vegyészeti ipar. Egye
tem, műegyetem. 

Glasner Antal, * 1854, mérnök. A kőbá-
nyászatról irt könyve németül is megjelent. 

Glatter Gyu'a (1886—1927), festő, Benczúr 
tanítványa. Elsősorban arcképfestő. 

Glattfelder Gyu'a * 1874, v · egyetemi tanár, 
csanádi püspök, telsőházi tag, a főiskolai if
júság kat. irányú szervezője (Szent Imre-
kollégium). 

Glafz Oszkár, * 1872, festőművész és gra-
ftkus, a Képzőművészeti Főiskola, rektora. 

Glauber-ső, az először Johann Rudolf Glau
ber német orvos és vegyész (1604—1668) által 
előállított nátriumszulfát népszerű neve. Sok 
ásványban és ásványvízben előfordul. Az üveg
gyártásnál és gyógyszerül alkalmazzák. 

G'aukoma (gör.: zöld hályog), szembetegség, 
oka a szem belső feszültségének kóros emel
kedése. Gyógyítása műtéttel, az írisz egy részé
nek kimetszése utján történik. 

Glazunov, Alexander, * 1865, orosz zene
szerző. Rimszkij-Korszakov tanítványa, a péter
vári konzervatórium tanára. Irt balettet, szim
fóniákat és zenekari müveket. 

Glazur (franc. : glaçure), a kerámiai és edény
iparban használt üveges máz, amely az edény 
tartósságát fokozza és egyben díszítésre is 
szolgál. 

Gleccser, a firnmezőből lefolyó jégár. A G. 
sebessége igen csekély: 15—22 m. naponta 
és igy sokkal lassabban szállítja tova a víztöme
geket, mint a folyó, kitölti az egész völgyet, 
kivételesen fölfelé is tud mozogni és egészen 
sajátságos módon alakítja át a térszint. A 
tengerparton végződő G.-ekről (Grönland, Ant
arktisz) jéghegyek válnak le, a szárazföldön 
végződőkből (Alpok, Norvégia stb.) G.-patakok 
fo'ynak alá. 

Gíeccserbolha, piciny, szárnyatlan fekete rovar 
az Alpok jégárjain él. 

Gledicsia, fa a hüvelyesek családjából, szár
nyas levelekkel. Nálunk díszfa az Ê-am.-i G., 
az u. η. Krisztus-tövis. 

Gleichenberg, klimatikus üdülőhely tüdőbetegek 
számára D-Stájerországban. 

Gleichen-Russwurm, Alexander, Freiherr von, 
* 1865, német regényíró, de legismertebb 
mint kultúrtörténeti tanulmányok írója. 

Gleizes, Albert, * 1881, francia festőművész 
és iró, a kubista irány képviselője. 

Glicerin, 1. Glycerin. 
Glissando (ol.) a. m. csúszva. 
Globe-szinbáz, londoni színház, itt adatta elő 

Shakespeare, mint társtulajdonos, müveit, 1613. 
leégett. 

Globetrotter (ang.) a. m. világjáró, 
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GLOBULINOK GOETHE 

Globulinok, fehérjcszerü szerves vegyületek, 
a növény- és állatvilágban egyaránt előfordulnak. 

Globus (lat.) a. m. gömb, a Föld felületé
nek gömbformáju ábrázolása. 

Glöckner (Grossglockner), Ausztria legmaga
sabb csúcsa, a tiro i határon, 3798 m. 

Gloire (franc.) a. m. dicsőség. 
Glondys, Victor, * 1882, ev. lelkész, er

délyi szász filozófiai iró. 
Gloria (lat.) 1. a. m. dicsőség. — 2. Se

lyemből és pamutból készült szövet. 
Gloriette (franc.) a. m. lugas; kis diszépület, 

ki'átó diszkertekben. 
Glorifikálni (lat.) a. m. dicsőíteni. 
Gloriola (la'.: dicsfény), a művészetekben 

az isteni személyeket és szenteket kitüntető 
fény. 

Glossza (gör.: nyelv), magyarázat, széljegy
zet, régi kódexekben homályos helyek meg
világítására szolgáló nyelvi és tárgyi magya
rázatok. 

Glosszárium, g'osszák gyűjteménye. 
Glottis (gör.), a hangrés. 
Gluck, Christoph Willibald (1714—1787), 

német operaszerző. Londonba került, Ham
burgba, majd Bécsbe. I'.t 1754. a Hofoper kar
mestere lett. Az operastilus megreformálója. 
(Orfeusz és Euridice, Iphigenie en Aulide, 
Iphigenie en Taiiride.) 107 ooeráján kivül 7 
ódát, 6 szonátát és 9 szimfóniát irt. 

Glücklich Vilma (1872—1928), főv. polg. isko-
'ai tanárnő, rimz. igazgatónő. A feminizmus 
kérdéseivel, békepropagandával és nevelési kér
désekkel fogl. 

Glücksthal Samu. * 1864, ügyvéd, felsőházi 
tag, szkfőv. bizo*ts. tag. 

Glycerin, az alkoholok közé tartozó édes-
izü, sürü fo'yadék, amelyet zsírokból, lúgok
kal való kezeléssel állítanak elő. Gyógyszerül, 
kozmetikai cikkek, nyomdafestékek készítésére, 
likőr és szörp édesitésére, gázórák töltésére 
és nitrog'í~erin előállítására használják. 

Glyn, Elinor, amerikai származású angol írónő, 
f'rzelgős regényei az egész világon kedvel
tek, magyarul is megjelentek. 

Glyptika (gör.) a. m. kőfaragás, kővésés; 
szűkebb értelemben a drágaköveknek homorú 
vagy domború ábrázo'ásokkal va'ó ékitése. 

Glyptoteka (gör.), vésett kövekből álló gyűj
temény. A müncheni G. antik szobrok gyűj
teménye. 

Gmunden, városka és nyara'óhely Felső-Auszt
riában, a Traun-tó és fo'yó mellett, 7800 1. 

Gnájsz, kristályos kőzet, földpátból, csillám
ból és kvarcból áll. 

Gneisenau, August, Graf Neithardt von (1760 
— 1831 ), rorosz tábornok, mint Blücher vezér
kari főnöke, eldöntötte a waterlooi ütközetet. 

Gne'st, Heinrich Rudo'f von (1816—95), német 
iogtudós, ber'ini egvetemi tanár, az angol köz
jog- és közigazgatástörténettel foglalkozó Der 
Reichsstaat c. müvs (1872) mag/, is mpgj. 

Gnőmok (gör.), kincsőrző, törpe, földi v. 
hegyi szellemek. 

Gnomon (gör.), függőleges bof, amelynek ár

nyékából megállapíthatjuk az Ë-D irányt és a 
Nap magasságát. 

Gnosztikusok (gör.), az 1. és 2. század azon 
filozofáló eretnekei, akik a Krisztus á'tal való 
világmegváltást zsidó és hellén gondolatokkal 
keverték. 

Gnózis (gör.) a. m. megismerés. 
Gnu, a tehén Afrikában, nagy csordákban élő 

vad rokona. 
Goa, portugál gyarmat Elő-Indiában, 3800 

km3, 604 1 fővárosa Pandsim (Villa nova 
de G.). 

Go ahead! (ang.) a. m. (menj) előre! 
Goal (ang.), 1. Gól. 
Gobbi 1. Alajos, * 1844, magyar karmester 

és hegedűtanár, a Nemzeti Zenede tanára. ·— 
2. Henrik (1842—1920), magyar zeneszerző és 
zongoraművész, zeneakadémiai tanár. 

Gobelin, szőtt fali szőnyeg; nevét a 15. szá
zakban élt párizsi szövetfestőtől, Gilles Gobelin
től vette. 

Gobi, sivatag, a középázsiai magas meden
cék ÉK-i, legnagyobb kiterjedésű és legalacso
nyabb tagját foglalja, cl kb. 1000 m magasság
ban. 3000—6000 ni. magas hegyek környezik. 
Mongo'ország nagy részét magában foglalja. 
Éghajlata hűvös. É-Kinából Urgába rsndszeres 
autójáratok ha'adnak át rajta. 

Gobineau, Joseph Arthur, comte de (1816— 
1882), francia diplomata, orientalista, fi'ozó-
fus és költő. (Essai sur l'inégalité des races 
humaines, La renaissance.) 

Goda Gizella. * 1900, koloratur-szoprán opera
énekesnő, az Operaház tagja. 

Goddam (ang.), káromkodás, a. m. Isten 
verje meg. 

Godisa kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 441 1., 
vasút, ut. Felsőmindszent, posta. 

God save the king (ang.) a. m. Isten óvja 
a királyt (az angol himnusz kezdő szavai). 

Godthaab, ko'ónia Grönland Ny-i partján, 
1000 1. 

Goeben, August von (1816—80), porosz tá
bornok, az 1870—71 -es német-franc, háborít 
főparancsnoka, győzött St. Quentin mellett. 

Goëlette, kétárbóros vitorlás hajó (shooner) 
franria neve. 

Goethe, Johann Wolfgang, * 1749. Frankfurt 
a. M.-ban. Jogi tanulmányokat végzett. 1775-től 
Karl August herceg weimari udvarában élt. 
1806. nőül vette Christiane Vulpiust. Mint mi
niszter halt meg Weimarban 1832. Az élet és 
művészi alkotás teljességére törekvő univerzális 
egyénisége a költészet területein tul is rend
kívül nagy hatással volt a német kultúra 
fejlődésére. Első nevezetesebb müvei: Götz 
ν. Berlichingen és Clavigo c. drámái, Die 
Leiden des jungen Werther c. szentimentális 
regénye, Urai versek stb. (Sturm- u. Drang-
Periode). A következő korszak középpontjá
ban o'as7országi útja áll. Ekkortájban keletkez
nek az Egmont, Iphigenie. Tasso c. drámái, a 
Römische Elegien, a Wilhelm Meisters Lehr
jahre stb. Schillerrel kötött barátsága idejéből 
(1794) va'ó a Hermann u. Dorothea, a balla
dák, a Schillerrel közösen irt Xenien stb. 
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GOGA GOMBÁK 

Későbbiek: Die Wahlverwandsenaften, Dichtung 
und Waurheit, Westöstl. Divan, Wilnelm Meis
ters Wanderjahre. Munkásságának első periódu
sában kezdi el a halhatatlan Eaust-ot, élete 
végén fejezi be a 2. részét. 

Goga, Octavián, * iis8i, román köitő, v. 
szépművészeti miniszter, a modern román köl
tészet vezetőembere. Madách: Az ember tra
gédiáját, Fetőli több versét, Ady Endre leg
több költeményét lefordította. 

Gógánfa kisk., Za.a vm., sümegi j . , 1047 i., 
vasút, távíró, posta. 

Gőg és Magóg, bibliai fejedelmek és ηέρ 
Ezekielnél. 

Gogh, Vincent van (1853—1890), hollandi 
festő és grafikus. Művészete gyorsan fejlődött, 
az impresszionizmusból szinteukusabb irányba. 
Egyik előfutára az expresszionista törekvések
nek:. 

Gogol, Janovszkij Vásziljevics Nikoláj (1809-— 
1852;, ukrán származású orosz iró. Nagy regé-
pye Λ tio.í lelkek, az első naturalista orosz 
üányregény. A. Revizoc cimü vígjátékban, pel
lengérre állította a, cári kormányrendszert. 

uohl Ödön, * 1859, numizmatikus, a Nem
zeti Múzeum ny. osztályigazgatója. 

Gój (héber; a. m. pogány, nem zsidó, eset
leg vallástalan zsidó. 

Gól (ang. : goal, a, m. kapu), a futballsport-
ban, ha a labdát sikerül az elleniéi kapujába 
juttatni. 

Goldis László, * 1862, román pol., aradi 
gör. kel. román püspöki titkár, képviselő. 
1926. az Avarescu-kormány vallásügyi minisz
tere volt. 

Goldmark, Kari (1830—1915), magyar szár
mazású zeneszerző. Budapesten és Bécsben 
élt. Operái: Sába királynője, Házi tücsök, 
Götz, Téii rege stb. 

Goldoni, Carlo (1707—93), olasz vigjátékiró. 
Nemcsak formákban hoz ujat, hanem a szirt; 
padi nyelvet is megreformálja. Vígjátékai 
ma is élnek az olasz színpadokon. 

Goldsmith, Oliver (1728—74), angol költő és 
iró. Élete főműve a The Vicar of Wake
field c. idillikus regény. 

Goldziher 1. Ignác (1850—1922), orienta
lista, egyetemi tanár, akadémikus, több kül-
iöldi egyetem díszdoktora, az iszlám világtiiiü 
kutatója. — 2. Károly, * i88i, müegyet. m.-
tanár, matematikus. — 3. Miksa, * 1803, orvos, 
a kórbonctan rk., tanára a bp.-i egy. 1919. 
állásától megfosztották, New Yorkban él. — 
4. Vilmos (1849—1916), szemorvos, bp.-i egyet. 
rk. tan. 

Gólem (héber, a. m. idomtalan tömeg), a 
zsidó népmonda szerint az az agyagból ké
szült alak, melyet a 16. században élt Léve 
ben Becálel prágai rabbi készített s amely őt 
szolgálta. 

Golf, skót labdajáték, az ökölnyi falabdát 
ütőkkel hajtják, vá.tozatos terepen át a cél
ként előkészített gödörbe. 

Golf-áram, 1. Áramlat. 
Golgotha (arameus, a. m. koponya), Krisz

tus keresztrefeszitésének helye Jeruzsálem 
mellett. 

Góliát, a gathi óriás, akit a biblia sze
rint Dávid legyőzött. 

Goll 1. Aladár, * 1886, zenekritikus és 
zeneiró. — 2. Jván, * 1891, orosz-zsidó szár
mazású német és francia modern törekvésű 
iró. (A Panama csatorna, Mathusalem stb.). 

üolop kisk., Zemplén vm., szerencsi j . , 829 1., 
vasút, ut. és up. Tállya. 

GolU, Kolmar báró, G. pasa (1843—1916), 
porosz tábornok, a török Hadsereg reorgani-
zátora és főparancsnoka a világháborúban. 

Goluchowski, 1. Agenor gróf (1812—75), Bach 
után osztrák belügymin., Galícia helytartója. — 
Fia, 2. Agenor gr. (1849-1921), diplomata, kul-
ügymin. Külpolitikáját az Oroszországhoz való 
közeledés szándéka jellemezte. A katonai kér
désekben szemben állott a magyar törekvésekkel. 

Gólya, a gázlók családjához tartozó madár. 
Lábai, „J>yaka, csőre igen hosszúak. Rovarokat 

Gólya 

és egerekel pusztít. Ősszel melegebb tájakra 
költözik. 

Golyós csapágy. A közönséges csapágyban 
a tengelycsap és a tsapágycsésze közti csuszó-
suriódás nagy munkaveszteségeket okozhat. Ezt 
a munkaveszteséget azáltal csökkentik, hogy a 
csuszósurlódás helyébo a gördülősurlódást hoz
zák be. Ez ugy történik, hogy a forgócsap és 
a csapágycsésze közé gördülő golyókat (G.) 
vagy hengereket (görgős csapágy) szerelnek 
be. A G. leginkább a jármüveknél (kerékpár, 
automobil) terjedt el. 

Golyva, a pajzsmirigy kóros megnagyobbo
dása, endemikusan lép fel egyes vidékeken. 
Oka a jód hiánya a táplálékban. 

Gomba nagyk., Pest vm., monori j . , 2846 1., 
telefon, posta. 

Gombák, egy- v. többsejtű, levélzölddel nem 
bíró, tehát önálló táplálkozásra nem képes, rot
hadó anyagokból élő vagy más lényeken élős
ködő alsórendű növények. A G. szervetlen 
anyagokból szerveseket készíteni nem tudnak, 
ezért mindig kész szerves anyagokat vesznek 
föl. Ezeket vagy rothadó és korhadó növényi 
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GOMBASZÖGI GORKIJ 

és állati anyagokból veszik (szaprofiták), vagy 
élő állatokból és növényekbői (élősködők, pa
raziták). Előbbi életmódot folytatják a kalapos 
Ci. és a penész-félék, utóbbit az egysejtűek 
(betegségokozó baktériumok, üszög- és rozsda
gomba, élesztő stb.). A kalapos gombának 
igen nagy a fehérjetartalma (a száraz anyag 
25~35°/o-a). A G. közül sok az ehető. 

Gombaszögi Frida, * 1892, színművésznő, 1917 
óta a Vígszínház tagja. 

Gombocz 1. Endre, * 1882, bp.-i egyet. m. 
tanár, botanikus, a Természettudományi Köz
löny szerkesztője. — 2. Zoltán, * 1877, ma
gyar nyelvész, a bp.-i egyetemen a magyar 
nyelvtud. ny. r. tan., a Tud. Akadémia 
r. tagja. Különösen linn-ugor összehasonlító 
nyelvtudománnyal és a magyar nyelv török 
elemeinek kimutatásával fogl. 

Gombos F. Albin, * 1873, tanár, történetíró. 
Gombosi Ottó, * 1902, zenetörténész és zene

kritikus. 
Gombosszeg kisk., Zala vm., novai j . , 178 1., 

ut. Nova, up. Barabásszeg. 
Gomorrha, bibliai város, amelyet lakosainak 

bűnei miatt Sodomával együtt kénköves tűzeső 
pusztított el. 

Gompers, Samuel (1850—1924), az észak
amerikai munkásszervezetek szövetségének el
nöke. 

üomperz, Theodor (1832—1912), bécsi egyet, 
tanár, klasszikus filológus (Griechische Denker). 

Concourt, Edmond de (1822—1896) és Jules 
de (1830—1870), francia irók; sokáig közösen 
irták müveiket, melyeket az impresszionista 
stilus, s a művészet szeretete jellemez. Re
gényeik: Renée Mauperin, Charles Demailly, 
Germinie Lacerteux stb. A párizsi G.-akadémía 
az idősebbik G. alapítása. 

Goncsarov, Ivan Alexandrovics (1812—1891), 
orosz regényíró. Főműve: az Oblomov, az orosz 
tunyaság rajza. 

Gonda Béla, * 185/, mérnök, hajózási és 
vasúti szakértő. Résztvett a Vaskapu szabályo
zásában. 

Gondatlanság, 1. a magánjogban. A gondos
ság elmulasztásához bizonyos következményeket 
fűz, ha ez a magatartás kihatásában másokat 
is érint. 2. A büntetőjogban a G. a bűnös
ség enyhébb faja és akkor terheli a cselek
vőt, ha a nem akart eredményt oly akarat
ból folyó tevékenységgel hozza létre, amely
ről tudhatja, hogy a létrejött jogsértő ered
ményt előidézheti. 

Gondnokság (Kuratel), olyanok vagyona, néha 
személye fölötti gondoskodás, akik fogyat
kozásaik miatt arra nem képesek, ugyanaz 
nagykorúak, mint a gyámság (1. o.) kiskorúak 
tekintetében. 

Gondola, 1. Velencében használt, sajátságos 
formájú csónak. — 2. A léghajó kosara. 

Gondolatolvasás, 1. Telepátia. 
Gong (v. tamtam), keleti eredetű, tányér-

formájú, bronzból készült ütőhangszer. 
Goniometer (gör.) a. m. szögmérő, kül. kris

tályok szögeinek meghatározására. 
Gonorrhoea, 1. Kankó. 

Good bye (ang.) a. m. Isten velel 
Good-Templar rend, 1852. Ê-Amerikában ala

pított alkoholellenes egyesület, amely tagjai
tól a szeszes italoktól való -teljes tartózkodást 
kivan. 

Gopcsa László, * 1865, nyűg. h. államtitkár, 
a gyorsírás történetével és az örmény kér
déssel fogl. 

Gór kisk., Vas vm., sárvári } . , 583 I., ut. 
és up. Bő. 

Gorcsakov, Mihail (1798—1883), orosz állam-
férli, 1856—1882. orosz külügyminiszter. A san-
stefanói béke az ő müve. ' 

Gordisa kisk., Baranya vm., siklósi j . , 508 1., 
ut. Harkány, up. Drávaszabolcs. 

Gordiusi csomő, Gordios mondabeli phry-
giai király által kötött bonyolult csomó, amely-
nez áz a hagyomány fűződött, hogy aki fel
oldja, elfoglalja Ázsiát. Nagy Sándor kard
jával vágta ketté a megoldhatatlan csomót. 

Gordon, Charles George (1833—1885), angol 
tábornok, Szudán kormányzója, aki 1884. le
verte a máhdi fölkelését. 

Gordonka, 1. Cselló. 
Görgök (gör.), Stheno, Euryale és Medusa, 

három kígyóhajú női szörnyeteg, aki rájuk 
tekint, kővé válik. 

Medusa feje 

Gorgonzola, olasz városka Milano tartomány
ban, 6000 1. Sajtgyártás. 

Gorica kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 
199 1., ut. és up. Bükkösd. 

Gorilla, a legnagyobb emberszármazásu ma
jom. A hír» 2 m magasra is megnő. Nyugat
afrika rengetegeiben él, gyümölcsökkel táplál
kozik, de olykor kisebb állatokkal is. 

Gorjanovic-Kramberger, Károly, * 1856, hor
vát geológus, zágrábi egyet, tan., a krapinai 
barlangban ősembermaradványok felfedezője. 

Gorka Sándor, * 1878, pécsi egyet, tan., 
zoológus, fiziológus. 

Gorkij, Maxim (Alexej Madmovics Pjeskov), 
* 1868, orosz iró, munkás volt, mindenféle 
mesterséggel foglalkozott s vándorolt. 1905 
'után a börtönből szabadulva Amerikába, majd 
Capri szigetére ment. A bolsevista állam
alakulatban a művészeti és tudományos nép
biztosságban működött. (Az anya, Gyorgyejev 
Foma, Éjjeli menedékhely.) 
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CORTICE! ÁTTÖRÉS GÖDÖLLŐ 

Gorlíceí áttörés, 1. Világháború. 
Oorove István (1819—1881), a reformkorszak 

po'itikusa, 1848. követ, ö fogalmazta Kossuth
tal ás Szemerével a függetlenségi nyilatkozatot. 

Gortvay György, a társadalom-egészségtan 
bp.-í egy. rn. tanára. 

Goschen, W. Edward (1847—1924}, a német 
Göschen könyvkereskedő' család sara, angol 
dip'omata, 1905. bécsi, 1908—14. berlini nagy
követ. 

Gossaert, Jan (Mabuse, 1472-1535 körül), né
metalföldi festő. A romanizmus úttörője ola
sz ο 5 modorával. 

Gossensass, falu Tirolban, a Brenner-hágó-
tó! D-re roói m. magasságban. Üdülőhely. 
1919 óta Olaszországé. 

Gosztola kisk., Zala vm., alsólendvai ) . , 
192 1.. vit. és up. Lenti. 

Gót betűk, a latin betűkből (antiqua1) a gó
tika határa alatt keletkezett betüfaj (fraktur). 

Góíh i. Ferenc, * 1864, kúriai tanácselnök. 
— 2. Mő'ic, * 1873, festőművész és grafikus. 
Az impresszionista irányhoz tartozik. — 3. 
Sándor, * 1869, színművész, a Vígszínház tagja. 
Kertész Ella, a Vígszínház művésznője, a 
felesége. 

Gotha, város Thüringiában, 46.000 1. Csil
lagvizsgáló. 

Gotha! almanach, Tustus Pesthes góthaji cég 
kiadásában megjelenő genealógiai (nemesi, bá
rói, grófi, udvari) és államstatisztikai év
könyv. 

Gothürd Jenő (1857—1909), csillagász. Csa
ládi bír okán, a vasmegyei Herényben kisebb 
csillagvizsgálót rendezett be, a fotográfiának 
a csillagászatban való alkalmazását tökélete
sítette. 

Gothein, Gcorcr, * 1857, német közgazdász; 
képviselő, a Scheidemann-kormányban pénz
ügyire 

Gótika (a csúcsíves stílusnak eredetileg gúny
neve, a. m. barbár stílus). Francia eredetű. 
a 12. sz.-ból; lényega az építészetben a bordás 
Iveresztboltozat, a pilléres támasztó szerkezet, az 
ivek csúcsos alkata, oszlopköteg; a falak szer
kezeti jelentősége háttérbe szorul. 

Gót nyelv, a germán nyelvcsaládnak egyik 
kihalt ága. Ulfilas bibliafordításából (Kr. u. 
4. századbóO ismerjük. 

Gótok, régi germán nén. Kr. u. a 2. sz.-
ban a Visztu'a mellől a Fekete-tengerhez ván
doroltak, két részre szakadtak: K-i és Nv-i G. 
Aure'ianus róni. császár átengedte a G.-nak 
Dáciát. A Ny-i G. ariánus keresztények vol
tak, püsnöküle Ulfilas 350. leford. a Bibliát. 
402. betörtek Itáliába, 410. elfogl. Rómát, 
majd Galliába és Spanyolországba vonultak, 
megalapították a Ny-i gót birodalmat. Chlodwig 
ςο7._ elvette tőlük Galliát. Spanyolországban a 
Nv-i gót bírod. 7ri-ig állt fenn. amikor az 
avarok megsemmHtetrék. A K-i G. a hunnok-
kal szövetkeztek, Attila halála után Pannóniában 
'akták, majd Itáliába vonultak, elűzték Odoakert 
és Ravenna székhellyel megalapították a K-i gót 
biroda'mat, anelyet Narscs ¢22-25. megsem
misített. 

Goft erhalte, osztrák császári himnusz. Kezdő 
sora: »Gott erhalte Franz den Kaiser«. Szö
vegét Leopold TTaschka, zenéjét Joseph Haydn 
irta 1797. 

Gottfried, bouilloni (1061-1100), az 1. keresztes 
hadjárat (1096—99) vezére, 1099. elfoglalta 
Jeruzsálemet. Az egviptomi királyon kivívott 
askaloni győzelem után meghalt. 

Gottfried von Strassburg, középfélnémet 
költő, * 1210 és 1220 között, a befejezetle
nül maradt Tristan eposz szerzője. 

Goíthard-alagut, a Svájci Álnok kőzene tá
ján, a 2014 m magas Gotthard-hágó alatt, 15 
km hosszú alagút Göschenen és Airolo között. 
1881. készült el. 

Gotthelf, Jeremiás (1797—1854). svájci né
met nrot. Jelkész, a svájci realista regény
írás őse. 

Gouache (ol. guazzo, a. m. vizfesték), sürü 
állományú vízfesték, mely az alapot teljesen 
elfedi. 

Goujon, Jean (1Ç15 ?—156, ?). francia szob
rász. Résztve'tt a Louvre homlokzatának deko
ratív kiképzésében. 

Gounod, Charles Francois (1818—189^), fran
cia zeneszerző. Operái: Marguerita (Faust cí
men játsszák), Mireille, Romeo és Julia. Irt 
ezenkívül szimfóniákat, oratóriumokat, kantáté-
kat, dalokat is. 

Gourmand (franc. a. m. falánk), nálunk hely
telenül a. m. ínyenc. 

Gourmet (franc.) a. m. ínyenc. 
Gourmont, Rémy de (1858—1915), frarn ia 

költő, regényíró, esztétikus, nyelvész és filo
zófus, a szimbolista irány egyik legképzettebb 
esztétája. 

Gout (franci a. m. ízlés. 
Gouvernante (franc.) a. m. nevelőnő. 
Gouverneur (franc.) a. m. kormányzó. 
Goya y Ludentes, Don Francisco de (1746 

—1828), spanyol festő s grafikus, a madridi 
művészeti akadémia igazgatója, majd á király 
első festője, mig a spanyol udvari és közéleti 
erkölcstelenségek ostorozása miatt emigrált. A 
francia impresszionizmus előhírnöke. 

Goyen, Jah van (1596—1656), hollandi táj
képfestő. 

Gőzön Lajos, a bakteriológia bp.-i egy. 
m. tanára. 

Gozsdu Elek, * 1855, hírlapíró, regény- és 
színműíró. 

Gozzoli, Benozzo di Lese (1420—1498), olasz 
festő. Fra Angelico követője. 

Göcseji nyelvjárás, a nyugati nyelvjárásterü
let külön kis nyelvjárása Zala megye nyugati 
részén. A sajátságos diftongusok s a nyelv
tani alakoknak egyes régies sajátságai jellemzik. 

Göczy Lajos. * 1886. orvos, a pécsi egye
temen a szülészeti műtéttan m. tanára. 

Gödény, 1. Pelikán. 
Gödöllő nagyk., Pest vm.. G.-i járásának 

székhelye 10.148 1. (1920), kath. premontrei 
reálgimn. Koronauradalmának kastélya királyi 
nyaralóhelyül szolgált, most a kormányzó 
használja. 
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GÖDÖLYE GÖRÖG 

Gödöllő: A kasté'y 

Gödölye (gida), a fiatal, szopós házikecske. 
Gödörháza kisk., Vas vm., szentgotthárd

muraszombati j . , 3qj 1., ut. és up. Miagyar-
szombatfa. 

Gödre kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 1172 
1., telefon, posta. 

Gödreszentmarton kisk., Baranya vm., hegy
háti ]., 506 1., ut. Gödre, posta. 

Göhre, Paul * 1864, német szociáldemokrata, 
szociáSpolitikus. Gyári munkás, majd lelkész, 
1919—23. államtitkár. 

Gölle kisk., Somogy vm., igali j . , 2763 1., 
ut. Somogyszil, posta. 

Gömb, olyan felület, amelynek minden pontja 
egy adott ponttól egyenlő távolságban van. 

Gömbháromszögtan, foglalkozik a gömbhá
romszögek alkatrészei közötti kapcsolatokkal. 
A gömbháromszög ugy keletkezik, hogy a 
gömbön három legnagyobb kört húzunk, ezek 
a gömböt 8 részre osztják, melyek mindegyike 
gömbháromszög. 

Gömbös Gyula, * 1886, honvédtiszt, vezér
kari kapitány. 1919. a Move elnöke lett s 
Szegeden hadügyi államtitkár volt. A szabad-
királyválasztó mozg. egyik feje volt. 1929. 
hadügyminiszter, 1930. tábornok. 

Gömör és Kishont vm., 4572 km2, 185.000 1., 
Trianon óta legnagyobb része Csehszlovákiáé. 
A megmaradt rész 276 km3, 16.000 1., szék
helye Putnok. 

Gömörszőllős kisk. Gömör- és Kishont vm., 
putnoki j . , 302 1., ut. és up. Kelemér. 

Gönc nagyk., Abauj-Torna vm., gönci ]'., 
3291 ]., vasút, táviró, telefon, posta. 

Göncöl szekere, más néven Nagy Medve; hét 
csillagból álló csillagkép, melyek közül négy 
alkotja a kocsit, három a rudat. A kocsi 
két hátsó csillagát vonallal meghosszabitva 
s a két csillag közötti távolságot e vonalra 
mintegy 5-ször rámérve, találjuk meg a sark

csillagot. Utóbbi egyik csil'a^a a kis G.-
nek. 

Göncruszka kisk., Abauj-Torna vm., gönci 
]'., 11 .Sí 1., vasút, ut. Gönc, posta. 

Göndör 1. Ferenc, * 1885, a Népszava v. 
munkatársa s az Ember c. hetilap szerkesz
tője. Becsben jelentek meg emlékezései. (Val
lomások c. könyve). New Yorkban él. — 2. 
Imre, * 1896, festőművész és grafikus. Bécsi, 
londoni és kopenhágai lapok rajzolója. 

Gönvíi nagyk.. Győr vní., tósziget-csilizközi 
j . , 2c68 1.. hajóáll., telefon, táviró, posta. 

Görbersdorf, falu és klimatikus gyógvhely 
a Szudétákban, Porosz-Sziléziában. 1500 I. 

Görbö kisk,. Tolna vm.. simontornyai j . , 
918 1., ut. és up. Pincehely. 

Görrs'ini Dé'~es. 1. Friedreich István. 
Görcsöny kisk.. Baranya vm., pécsi j . , 719 

1., vasút, táviró, telefon, posta. 
Görény, a menyéttel rokon ragadozó emlős 

állat. A farka tövében levő büzmirigyekből 
elviselhetetlen szagú váladékot fecskendez ül
döző ellenségeire. 

Görgeteg, folyóvizek mozgásától legömbölyí
tett törmelékkőze*. 

Görgeteg kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 
857 1., vasút, táviró. posta. 

Görgey 1. Artúr (1818—1916), a szabadság
harc hadvezére, előbb a császári hadsereg
ben tiszt, azután kémiai tanulmányokat foly
tat, a szabadságharc első hónapjában â győri 
ezred századosa, Ozoránál Perczellel együtt 
győz. része van a schwechati diadalban. Téli 
hadiárába (Branyiszkó) után 1849. III- 31-
Kossuth rábízza a fővezérséget. Hadseregét 
győzelemről-győzelemre vezeti: Hatvan, Tápió-
bicske. Vác. Nagysarló, Komárom, majd Buda 
bevétele. Május végén Kossuth hadügyminisz
terré nevezi ki. G. az orosz benyomulás 
hirére hadseregét Komárom táján akarja össz
pontosítani. A kormány azonban Pestet akarta 
védeni s ezért Kossuth G.-t Debrecenbe ren
delte, hogv a hadügyi tárcát vigye, G., aki 
Komáromnál fejsebet kapott, nem adta át a 
parancsnokságot, hanem Miskolcon át Arad Felé 
vonult. Amikor Dembinszky Temesvárnál döntő 
vereséget szenvedett, G. VI1I. 13. Világos
nál Rüdiger orosz tábornok kezébe letette 
a fegyvert s Klagenfurtba internál'ák. 1867. 
visszatért Pestre, majd haláláig elvonultan Vi
segrádon élt. — 2. István (1825—1912). G. 
Artúr öccse. A szabadságharcot végigküzdötte, 
ügyvéd, 1875-től közjegfvző. Egész pályáján, 
kivált emlékirataiban, bátyia ügyéért s sze
repének helyes megítéléséért küzdött. — 3. 
István, * 1886, vegyészmérnök és államtud. 
doktor, keresk. min. tanácsos, országgy. képv, 
— 4. József, * 1886. országgy. képv. 

Görgövihar (ném.: Böe), légforgatag, amely
nél a forgástengely kb. vízszintes irányú. 
Előrészén felfelé, hátsó részén lefelé áram
lik a levegő. 

Goring, Reinhard, * 1887, expresszionista né
met drámaíró. 

Görög Imre. * 1882, tanár, történész, mű
fordító. 
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Görögdinnye, a tök rokona s evvel együtt 
származott el hozzánk Előázsiából. 

Görög filozófia, amelyhez csatlakozott a ró
mai filozóíia, három nagy periódusra oszt
ható. Az első Thales-szel (6oo körül Kr. 
e.) kezdődik és Sokrates-szel végződik. A filo
zófia kozmológia, egyetemes tudomány, melynek 
tárgya az egész természet. Sokrates a szofisták
tól ösztönözve, uj utat nyit a filozofálás
nak. A fizikát alárendeli a logikának és eti
kának. A harmadik periódus az uj pythago-
reizmussal kezdődik és kinyúlik egészen az 
ókori filozófia végéig. Jellemzi a görög és 
keleti szellem egyesülése, a teozófia és misz
ticizmus túltengése. Az első görög filozófiá
hoz tartoznak a régi ioniak, pythagoreusok, 
az éleaiak, Herakleitos, Ernpeclokles, atomisták, 
Anaxagoras, Sokrates működését a szofisták 
vezetik be negative (Protagoras, Gorgias, Pro-
áikos stb.). Tanitása annyira termékeny volt, 
hogy különböző rendszereknek adott létet. (Aris-
tippos, Antisthenes és megarai Eukleides). Leg
kiválóbb tanítványa Piaton. ök ketten és 
Aristote'es alkotják a görög filozófia fény
korát. Utánuk eltűnnek a mélyrel a tó speku
lációk s a filozófusokat inkább az ember 
legfőbb java, boldogsága és tökéletessége, 
foglalkoztatja. Szkeptikusok, epikureusok és 
stoikusok említhetők ebben a periódusban, 
amely a Kr. u. i. századig tart. A G. 
utolsó periódusában a filozóíia centruma nem 
Athén többé, hanem Alexandria. Föllép az 
ujplatonizmus, mely Plotinos révén a közép
kori elmélkedéseknek is kovászává válik. Jus-
tinianus császár 529-ben csukatja be az utolsó 
pogány görög iskolát. 

Görög irodalom. 1. A kezdetek koia (— Kr. 
e. 500-ig) Homeros két nagy eposzával: az 
llias-szál s az Odysseia-val indul. Egész sor 
kisebb eposz mellett jelentkezik a paródia 
(a szatíra-költészet ős-eleme) 6 ugyancsak ión 
dialektus-területen megszületik az első tanitó-
költemény (Hesiodos: Munkák és napok). Ión 
eredetű a harci, szerelmi és didaktikus elégia 
is (Tyrtaios, Solon), Aiol talajon kivirág
zik az igazi lira: Alkaios, Sappho, Anakreon 
mind önálló dalformák alapítói. A vallásos 
kardalban, a dithyrambosban mutatkozik meg 
legélénkebben a lirizmus: zene, ének és tánc 
együtt szereplése, a görög lira elhatározó 
bélyege. A prózát a logographosok (genealó
giák és család-, város-történetek primitiv 
feljegyzői) képviselik. — 2. A klasszikus kor 
(Kr. e. 500—300) kifejleszti a kardalból a 
drámát s Aischylos-szal, Sophokles-szel, Euri-
pides-szel legdúsabb virágzásra emeli. Aristopha
nes a politikai vígjáték mestere, Pindaros 
és Bacchylides a karköltészet utolérhetetlen 
művészei. Lassankint az attikai dialektus lesz 
az irodalom nyelvévé. Még Herodotos uj-ión 
dialektusban írja (5. sz.) történelmét, de már 
Thukydides, Xenophon, továbbá a filozófu
sok: Piaton, Aristoteles és a szónokok: Isok-
rates, Demosthenes (4. sz.) a legtisztább 
attikai próza képviselői. Ez a próza Platon 
csodálatos erejű dialógusaiban csúcsosodik. — 
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3. A hellenisztikus, római korban (Kr. e. 
300—Kr. u. 529), még két uj műformát al
kotnak meg: a regényt (ephesosi Xenophon, 
Heliodoros, Longos), s az idillt (Theokritos, 
Herondas), mig egyébként a költészetben mü-
vészkedő utánzás és tudóskodó vizenyőss-ég 
válik divatossá. Egyre erősebb a próza tér
hódítása: Diodoros, halikarnassosi Dionysios, 
Flavius Josephus, Cassius Dion hatalmas tör
téneti müvei, Plutarchos életrajzai, Strabon, 
Ptolemaios, l'ausanias földrajzi s utazási mun
kái. Marcus Aurelius császár elmélkedései, 
Epiktetos erkölcstana, Lukianos szkeptikus és 
szatirikus iratai, novellái, Julianus császár pam
fletjei a filozófiai és publicisztikai irányú ér
deklődés fokmérői. Külön fejezete ennek a 
korszaknak a keresztény G., amelynek sok 
neves apologétán kivül Eusebios egyháztörté-
netiró, Origenes s a kitűnő Clemens Alexand
rinus a főképviselői. — 4. Az alexandriai 
pogány nőfilozófus, Hypatia agyonverése (Kr. 
u. 415) és az athéni filozófiai iskola bezára
tása (529) jelzik az ókori G. végét s az 
u. n. bizánci G. kezdetét; krónikák, évkönyvek, 
orvosi és grammatikai munkák bőven teremnek. 
A költészet vigasztalan képet mutat; Roma
nos himnuszköltő (6. sz.) az egyetlen, akiben 
nyomai vannak az alkotó erőnek. Előtérbe 
tódulnak a népköltészeti elemek. — 5. Az 
uj-görög irodalom (1453-tól) értékeket alig 
teremtett. Népköltészete mellett -a romantikus 
lovagi eposzok, egyéb epikus költemények s 
drámák áradatában jelentékenyebb képviselői: 
Rigas (18. sz.), Christopulos (18—19. sz.), 
Bikelas (19. sz.), Rangavi, Bernardakis, Sutsos 
(19. sz.). 

Görög katolikusok, így nevezik a Rómával 
egyesült görögkeleti egyházak tagjait. Ide tar
toznak az olasz-görögök Itáliában, Hellasban, 
Törökországban, az egyesült rutének, egy hor
vát püspökség, az egyesült románok Magyar
országon és Erdélyben, az egyesült bolgárok. 

Görögkeleti egyház, a Kelet keresztény egy
háza Bizánc és Oroszország területén. A ró
mai egyházzal a végleges szakadás 1054. ál
lott be. Jelenleg a G.-hoz a Jconstantinápoljyi 
patriarchátus, Cyprus, Oroszország, Szerbia, 
Hellas, román, bolgár exarchátus, Csernovic 
tartozik. Hittanitásuk a 7 első egyetemes 
zsinat tételeit tartotta meg. Kultuszuk egy
forma, csak itt-ott az anyanyelvet használják. 
Templomukban csak egy oltár van egy kép
fal mögött, orgona, hangszerek hiányoznak, 
sokszor harangok is. Ritkán prédikálnak, a 
szenteket nagyon tisztelik, a böjtdiszciplina na
gyon szigorú. A papok közül csak a püspö
kök vannak nőtlenségre kötelezve, akiket a 
szerzetesekből választanak. 

Görög művészet. Az ókori görög nép mű
vészetének fejlődése három korszakból áll: 
archaikus, virágzó (klasszikus 480—323 Kr. 
e.), hellenisztikus. Építészetének összefoglaló 
alkotása a templom, mely az oszlopok stílusa 
szerint lehet: a komor dór, a játszi ion, 
a pompázó korinthosi. Az anyaga eleinte 
vályog és fa; e jelleget később átviszik 
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a kőre, márványra. A talapzaton emelkedik 
a lépcsőzet s ezen pyugszik a templom törzse, 
az oszlopos falas ház, az ' oszlopok tartják 
a többtagú (architráv, zophoros, metope, 
triglyphos) gerendázatot, amit befejez a nye
regtető két oldalán a tympanonnal. Az egy
séges szerkezeten kivül, amelynek sajátja a 
töretlen egyenes vonal, miivészi jellegét emeli 
az anyag nemessége, olykor színessége α a 
reá alkalmazott plasztika, mely az oszlop 
fejezetén, a zophorosban, a metopékban, a 
tympanonbati helyezkedett el színezve. Az épí
tészet máseélu alkotásai:, a kincsesházak, a 
(díszkapuk) propylaeu«iok, (oszlocsarnokok) 
stoák, (tornaepületek) palaestrák, a ver
senystadionok, a szinházaK, a síremlékek és 
a házak. — Szobrászatának főtárgya a meztelen 
emberi test; anyaga eleinte a fa, az agyag, 
a mészkő, később a bronz, a márvány, az 
elefántcsont és az arany; járuléka a színe
zés, de csak dekorativ céllal. Az archaikus 
korban a főtipusok megteremtése folyik ide
gen hatások alatt; Krétán át az egyiptomi, 
az ión szigeteken át a hettita és a szir 
eleinek termékenyítők. S kezdődik a tagozódás 
művészek, helyi iskolák és anyag szerint; 
Kréta fafaragás, Samos bronz, Chios márvány, 
Sikyon agyag, majd érc, Aigina, Athén, Olym
pia. A klasszikus kor szobrászata nagy egyé
niségű mesterek műhelyei szerint tagozódik; 
Myron, Pheidias attikai iskola, Polykleitos pe-
loponnesosi iskola, Kephisodotos, Praxiteles·, 
Skopas ifj. attikai iskola, Lysippos uj-pelo-
ponnesosi iskola. A hellenisztikus korban helyi 
iskolák: Pergamon, Rhodos, Alexandria; és 
kezdődik a Rómába való szivárgás (Glykon, 
Praxiteles). — Festészetének kevés emléke ma
radván, nehezen rekonstruálható az irott for. 
rások alapján. De mint Polygnotos, Zeuxis, 
Parrhasios, Thimantes, Nikias, Apelles mun
kássága bizonyítja, a festészet egyenrangúnak 
tekintetett a szobrászattal. Gyakorolták a fal
festést, a mozaikot, a temperát, az enkausz-
tikát; legtöbb emléket a vázafestésben bírunk. 

Görögország, i. A régi G. Illyria és Ma
cedónia, az Ión- s az Aegei-tenger közt 
terült el, de politikailag hozzátartoztak az 
Aegei-tenger szigeti s Kis-Azsia nyugati part
vidéke is, területe a szigetek nélkül 71.826 
km2. Őslakói a pelazgok, jelentékeny törzsei 
ii 7. iónok, dórok, aiolok. A régi G. története. 
<;. indogermár őslakói, a pelazgok Phoinikia 
lakóitól (1. Fenicia) kapták műveltségük ele
meit. Az aiolok és iónok valószínűleg Kis-
Azsiából, a tenger felől, a dórok pedig 
•'•fzakról szárazföldön vándoroltak be (Kr. e. 
12. sz.) G.-ba s kiszorították az őslakókat. 
Törzsekre szakadozva éltek hegyekkel örül-
bástyázott tartományaikban. Ösi kormányfor-
11 iájuk a patriarchális királyság, amely után 
Spártában Lykurgos (9. sz.), Athénben az 
an honok-vezette arisztokratikus köztársaságban 
S.lon (6. sz.) adott alkotmányt. 560—527 
IVisistratos volt Athén tyrannosa, utána Kleis-
thenes alkotott demokratikus reformokat. Déli 
liilia, Szi ilia, Kis-Azsia partjai s a szigetek 

lassankint megteltek görög gyarmatokkal. Athén 
a kisázsiai városok támogatása miatt háborúba 
keveredik a perzsákkal; e perzsa háborúk 
(490. Marathon, 480. Salamis, 479. Plataiai 
és Mykale) a görögség fényes győzelmével 
végződnek. Athén Perikies alatt virágkorát éli, 
de hamarosan felkelti Spárta ' irigységét, ami 
a peloponnesosi háborúra vezet (431—404), 
ameíyben Athén elveszti hegemóniáját, 37r-
ben Thebai város keríti kezébe a vezérsze
repet, de a görög függetlenség hamarosan ál
dozatul esik II. Fülöp egységesítő terveinek 
(338. Chaironeia). Nagy Sándor megerősíti 
a macedón hatalmat, Antigonos király leveri 
(221. Sellasia) a mozgolódó Spártát, mig 
végre 197-ben a rómaiak legyőzik V. Fülö
pöt Kynoskephalainál. 146-ban G. Achaia né
ven római provinciává lesz. Innen kezdve 
története szorosan összefügg a római, a Kr. 
u. 6. sz.-tól kezdve pedig a bizánci biro
dalom történetével. A II. sz.-ban normannok 
pusztítják végig G.-ot, amely innen kezdve, 
a 15. sz. közepéig mindenben osztozik a 
bizánci birodalom viharos sorsában. — 2. 

A mai G. határait az 
• ι ι -τ-—L- ^ r 1923-i lausanne-i bé-
= = = = ( " "|. - ke állapította meg. 
r~ Ι [ Magában foglalja a 
•—-, •] J — régi G.*on kivül Tesz-
5 ·~~* ' fc száliát, Epiruszt, Ma-
1 Ε redóniát és az 1913-i 
~ | \f határokon tul Ny-
V j [ J Tráciát, az Aegei-
\ _ I I / tengernek csaknem 

> i ^ ^ - ^ ^ ^ r " r valamennyi szigetét, 
^^=^=^ jjb. 128.000 km2, 5.5 

millió 1. Macedónia és Trácia dohánykerté
szete kiváló, a többi tartományban kevés 
a termőföld. Gabonából G. behozatalra szo
rul, szene nincs, ipara gyenge. Állattenyész
tése és halászara jelentékeny. Kereskedelme 
és hajózása fejlett. Fővárosa Athén, kikö
tője Pireusz, A balkáni forgalom egyik fő
helye Szaloniki Macedóniában. Története. Gö
rögország felszabadulása orosz protektorátus 
alatt indul meg. 1821—29. szabadságharcok 
(hetairák, filhellének) a védőhatalmak: Orosz
ország, Anglia és Franciaország segítségé
vel függetlenségének elismerésével indul meg, 
de tovább küzdenek Nagy-Görögországért. Első 
alkotmányos királya I. Ottó, kit 1862. elűztek, 
amikor György dán herceget választották meg. 
A berlini kongresszus Tesszáliát és Epirusz 
egy részét juttatta Görögországnak, mig 1896. 
a krétai kérdés a sarkpontja a görög-török 
viszálynak (1897. háború), 1912. okt. 14. a 
balkánháboru kitörésekor kimondják a* annexiót 
és a 2. balkáni háború eredményeként meg
kapták a szigetek nagy részét, a száraz
földi területtel együtt 51 ezer km2-nyi 
területet. 1913. meggyilkolták György királyt. 
Utóda, Konstantin, aki II. Vilmos sógora volt, 
a világháború kitörésekor semleges maradt, 
de az ántánt később 1917 jun. lemondásra 
kényszeritette s fia, Alexander, aki a trónon 
követte, hadat üzent a központi hatalmaknak. 
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Ezért a sévresi békében G. nagyobb terü
letet kapott. Alexander 1920 okt. meghalt, 
amire a nép Konstantint visszahívta. Ez azon
ban a törökökkel való szerencsétlen kime
netelű háború után, 1922 szept. visszalépett. 
G. a lausanne-i békében 1923. Szmirnát és 
Ö-Tráciát ismét elvesztette, 1924. G. népszava
zással köztársaság lett, melynek elnöke Kon-
duriotis tábornok volt. 1925. Michalokopulos 
miniszterelnököt katonai lázadás megbuktatta s 
Pangalos tábornokot, mint diktátort állította 
a kormány élére, 1926. pedig Kondylis tá
bornok ugyancsak katonai puccsal elűzte Pan-
galost. 1928 óta Venizelosz a közt. elnöke. 

Görögtűz, bizánciak és a szaracénok által 
használt gyujtókeverék, amelyet várostromok
nál használtak. 

Görög vallás. A görög vallás kő-, fa- és 
állat-fetisizmus volt (Krétában a bika-kultusz, 
Dodonában a tölgy, Delphoiban egy régi 
kófétis). Második foka volt a fejlődésnek 
a szellemekben való hit (lélek-kultusz). Ε 
két fokozat csökevényei megmaradtak a ké-
későbbi G.-ban is, amelyet — teljesen ki
fejlődve — Homerosnál talá'unk meg. Ez a 
homerosi G. maradt uralkodó Görögországban 
egészen a kereszténység győzelméig. A ho
merosi G. szerint az istenek uralkodók, hal
hatatlanok, nem öregszenek, ambróziát esznek 
s nektárt isznak, örökkévalók, boldogok s 
munka nélkül élnek. A Világ a Chaosból lett. 
Ebből származik: Gaia, Tartaros, Eros, Uranos, 
Pontos (Föld, Alvilág, Szerelem, Ëg, Tenger). 
Uranos és Ga'a fiától származik Kronos titán 
s ennek és Rheának házasságából született 
Zeus, Poseidon, Hades és Hera. Zeus leverte 
apját s elfoglalta a trónját; övé az ég, 
Poseidoné a tenger, Hadesé az alvilág lett. 
A föld és az Olympos közös tulajdonuk. 
Az ég istenei: Zeus, Hera, Phoibos Apollon, 
Artemis, Pallas Athene, Ares, Aphrodite, 
Hephaistos, Hermes (szolgáik: Iris, Hebe, The
mis, Nike, a Múzsák); a tenger istene: 
Poseidon; a föld istenei: Demeter, Dionysos; 
az a'világ istenei: Hades, Persephoneia, szol
gáik az Erinnysek. A G. istenei szépek, 
jók, derűsek, közvetlenek, nem komorak, ke
gyetlenek és bosszúállók. 

Görömböly nagyk., Borsod vm., miskolci 
]·> l9S3 '·> ttt. és up. Hejőcsaba. 

Görres, Johann Joseph (1776-1848), német kat. 
tudós és politikus, müncheni tanár. A német
országi kat. élet megújítását tűzte ki élet
célul. (Die christliche Mystik). Ö alapította 
a Historisch-Politische Blättert, amely ma is 
megjelenik. 

Görvélykór, 1. Tuberkulózis. 
Görz (ol.: Gorizia), város, téli üdülőhely 

az Isonzo-folyó mellett, 26.000 1. 1919 óta 
Olaszországé. 

Görz és Gradiska, fejedelmesitett grófság, 
osztrák korona-tartomány 1918-ig, 3000 km2, 
V* millió 1., olaszok és délszlávok. Fővárosa 
Görz, 1919 óta Olaszországé. 

Gösfa kisk., Vas vm., vasvári j . , 426 1., 
ut. és up. Egervár, 

Göte-félék, a kétéltűek családjába tartozó, 
csaknem állaidóan vízben élő állatok. Nálunk 
is több faja él. A him hátán párzás idején 
taraj fejlődik (tarajos G.). 

Göteborg, Svédország második városj. és leg
forgalmasabb kikötője a Kattegat-szoros part
ján, 228.000 1. Vasérc-, fa-, cellulózé-, pa
piros- és halkereskedés. Egyetem. 

Göttingen, város Közép-Németországban 
(Hannover), a Leine felső folyásánál, 41.000 
1. Egyetemének matematikai szakja világ
hírű. 

Göz, a gázalakú halmazállapotba átment 
folyadék neve. A cseppfolyós (és szilárd) álla
potú anyagok a meleg hatására elpárolog
nak. Zárt térben (meghatározott hőmérséklet 
mellett) a G. csak egy bizonyos mennyi
ségig szaporodhatik; ha ezt elérte, akkor 
telitettnek mondjuk. A telítettség bizonyos idő 
múlva mindig bekövetkezik, ha a G. a fo
lyadékával zárt térben érintkezik. Ha most 
vagy a térfogatot, vagy a hőmérsékletet na
gyobbítjuk, akkor a G. telítetlen vagy túl
hevített lesz. A telitett G. nyomása (feszítő 
ereje) csak a hőmérséklettől függ (nem pe
dig a térfogattól is, mint a gázoké) és 
annak emelkedésével rohamosan nő. A viz-G. 
100 Co-nál éri el az ι légköri nyomást, 
152.2 CO-nál s atm., 190.3 C<>-nál • 10 atm., 
213 C°-nál a 20 atm. nyomást. Az eléggé 
túlhevített G.-ök viszont ugy viselkednek, mint 
a cázok; tehát a gázokat — minthogy mind
egyik cseppfolyósítható — túlhevített G.-öknek 
tekinthetjük. A viz-G.-ben felhalmozott nagy 
párolgási meleg és a túlnyomású G. nagy 
feszítő ereje igen alkalmas a meleg- és az 
erőátvitelre. 

Gőzdaru, gőzzel hajtott emelőgép. 
Gőzeke, gőzlokomobillal együtt járó v. sod

ronykötéllel vontatott eke. 
Gőzfűtés, egyik faja a központi fűtésnek. 

Van kisnyomású G. (lakóházakhoz) és nagy
nyomású G. különösen táv-G.-hez (nagyobb 
épületcsoportok, pl. pavillonos kórházak, sőt 
egész városrészek számára) és gyári üzemek
hez, ahol fáradt gőzt (munkavégzésre már 
felhasznált gőzt) is alkalmaznak. 

Gőzgép, a gőzkazánban fejlesztett túlnyo
másos gőz feszítő erejét alakítja át munkává. 
Még ma is James Watt 1770—1782. kidolgo
zott dugattyús rendszerét használják. Ennek 
alapgondolata: zárt hengerben mozgó, de jól 
záró dugattyú két oldalára felváltva bevezetett 
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GŐZGÉP GŐZGÉP 

Newcomen gőzgépe < ϊ Τ í 1 > 

Papin gőzgépe 
{17. ez. végén) 

Savery aspirációs 
gőzgépe (1698) 

Fekvő dugattyús gőzgép 
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gőz nyomása a dugattyút a henger hosszten
gelye irányában ide-oda eltolja. A tömítő sze
lencén kinyúló dugattyurud egyenesirányu moz
gását az 1779. feltalált forgattyú alakítja át 
forgó mozgássá. Az elmúlt másfél évszázad 
alatt bámulatos leleményességgel és feltaláló
készséggel tökéletesítették Wat: kis (^/2 atm.) 
túlnyomásos, a szén hőenerg;áját rosszul ki-

Baranca gőzturbinája 1624. 

használó gépét az erőtelepek, mozdonyok és 
óceánjárók sok ezernyi lóerőt szolgáltató gé-

f eivé. A tökéletesítés a szabatos működés 
üzembiztosság) biztosítására, a szén energiá

jának lehető jó kihasználására és a külön
leges célokhoz való legjobb megoldás eléré
sére irányult. A legjobb G.-ben is a tüzelő
anyagban rejlő energiának csak 10—i6'/o-a 
alakúi át mechanikai munkává. 

Gőzhajó, gőzgéppel mozgatott lapátkerékkel 
v. csavarral hajtott hajó. A G. függetlení
tette a hajózást a tenger és szél járásától, 
minek nemzetgazdasági jelentősége a gőzhajó
zás rohamos fejlődését eredményezte. Fulton-
nak a Hudson folyamot járó (1807) lapát
kerekes gőzösét, alig egy évszázad, a mo
dern, Európa-Amerikát 5—6 nap a'att meg
járó úszó palotákig fejlesztette. A lapátkere
kes G.-k csekély merülésükért sekély vi
zek hajózásában maradtak még meg, a nagy 
hajózásban ma már kizáróan csak csavar-
hajtotta gőzösöket használnak. Ma már épí
tenek 50-60.000 tonnás G.-t is. Hajtásuk 
ma túlnyomóan gőzturbinákkal történik. 

Gőzkazán, a gőzgépek hajtásához, fűtéshez 
és anyagoknak gőzzel való vegyi átalakításá
hoz szükséges gőz fejlesztésére szolgáló szi'árd 
edény. A víztartó melegítő felüíetét nagyob
bíthatják oly módon, hogy a tüztéren át sok 
jól tömített csövet építenek és igy a forró 
füstgázok a víztartó külső felületén kívül még 
e tüzesöveken is áthatolnak; de ugy is, hogy 
a víztartóhoz forraló csöveket kapcsolnak, a 
láng az ezekben levő, felületükhöz viszonyítva 

GRABNER 

kistömegű vizet forralja. A fejlődő gőz a 
forró vízfelület feletti gőztérben összegyűl. 
Megkülönböztetnek alacsony, engedélymentes 
(t/a atm.), közép (12 atm.-tg) és magas túl
nyomásos kazánokat. 

Gözkomp, vasúti vonatoknak folyók vagy 
tavak, sőt tengerszorosok egyik partjáról a 
másikra való átszállítására szolgáló széles, pon-
ton-alaku gőzhajók, melyek a vonat hosszá
nak megfelelő vágánnyá' vannak ellátva. Λ 
vasúti kocsikat a partrjl lejtős sínpályán gör
dítik a G.-ra. 

Gőzmalom, különösen gabonanemüek őrlé
sére szolgáló, gőzüzemű malom, mely ma 
már jórészt csak az u. n. müőríésre van be
rendezve, melynél a nagyméretű és sok súr
lódási hőt okozó függélyes tengelyű malom
kövek helyett hengerszékek, vagyis vízszintes 
tengelyű, finoman barázdált vashengerpárok 
őrlik, de egyúttal nyírják is a magvakat, 
úgyhogy a korpától teljesen elválasztható ter
mékeket kapnak. A barázdák finomsága sze
rint több fokozatban különböző finomságú ter
mékeket állítanak elő, de az u. n. sima őr
lésnél a szemekből egy hengerszékben mind
járt a legfinomabb termék képződik. A hen
gerszéket a bp.-i Ganz-gyár terjesztette el. 

Gőzturbina, a gőz feszítő erejét közvetlen 
forgómozgássá a'akitja és igy sokkal gazda
ságosabban dolgozik, mint a dugattyús gőz
gépek. A számos vezetéken beáramló gőz egy 
forgó kerék hajlított lapátjaira ömlik és ezt 
vgen gyors forgásra indítja. A turbinák ke-

l'arson-féle gőzturbina 

rekének igen nagy fordulatszámát (percen· 
ként 15.000—30.000) fogaskerék-áttétellel le-
csökkentik. Nagy egységű gépek építésénél 
különösen szembeötlők a G. előnyei. 

Graber László, * 1878, ügyvéd, vajdasági 
magyar újságíró. 

Grabner Emil, * 1878, a növénytermelő 
intézet igazgatója, mezőgazdasági iró. 
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r.RABÔC GRAN CHACO 

Grábőc kisk.. Tolna vm., völgységi ) . , 63.3 
1., ut. és up. Bonyhád. 

Grác, 1. Graz. 
Gracchusok, ι. Tiberius Sempronlus G. ró

mai néptribunus (Kr. e. 133.), az u. n. lex 
Sempronia megalkotója, agrárreformot akart 
csinálni és a nagybirtokosok heves ellenzé
sének láttára erőszakos eszközökkel is ipar
kodott biztosítani a törvény végrehajtását, 
mire az optimaták őt és híveit agyonverték. 
törvényét eltörölték. — 2. Calus Sempronius 
G., az előbbinek öccse, ugyancsak néptribu
nus (Kr. e. 128. és 123.). Felújította bátyja 
agrárreformját, de a senatus-szal ő sem bol
dogult párthiveit legyilkolták, rrnga Cains 
rabszolgájával ölette meg magát (Kr. e. 121.). 

Gracht (holland) a. m. csatorna. 
Grácia (lat.) a. m. báj, kellem. 
Gracíoso, együgyű, ravasz, tréfás személy 

a spanyol vígjátékban. 
Gracza Györgv (1856—1908), hírlapíró és 

népies történetíró. 
Grado, halászfalu és tengeri fürdő Isztriá

ban, az Adria partján, 5000 1. 1919 óta 
Olaszországé. 

Graduate (ujlat., a. m. lépcső-ima), kat. 
mise-ének; egyházi énekek gyűjteménye. 

Grâdus (lat.) a. m. fok, lépés. 
Gradus ad Parnassunt (Jat.) a. m. a Par-

nassusra, azaz a tökéletességre vezető lépcső
fok ; szótár költői gyakorlatokhoz. 

Graefe, Albrecht (1828—70). német szemor
vos, berlini egyet, tanár, a modern szemgyó
gyászat megalapítója. 

Grafikai művészet, egyrészt a rajzmüvészet, 
másrészt a sokszorosító eliárások összefoglaló 
neve. A sokszorosító eljáráshoz kell nvom-
(atóiemez (dur, klisé), festékanyag és papiros. 
A lemez lehet fa, réz, linoleum, acél, kő 
stb. és aszerint fametszet, rézmetszet stb. A 
lemez ábrájának papirosra való átvitele sze
rint van háromféle nyomás: 1. A magasnyo
más; sajátsága, hogy a lemezről a semle
ges (negatív) részek, vagyis amelyek fehé
ren maradnak a nyomaton, eltávolíttatnak és 
csak a rajz pozitív elemei magaslanak ki a 
lemezről. Ilyen a fametszet, a fotorinkográfia, 
autotipia. 2. A mély-nyomás; sa:átsága, hogy 
a lemezbe a pozitív részek vonalai, foltjai, 
vagyis amelyek feketén vagy színesen marad
nak a nyomaton, belevésetnek vagy marat
nak; tehát a rajz pozitív elemei a lemezbe 
mélyednek. Nyomáskor a lemez barázdáit ki
töltik festékkel s a nedves paoiros a lemez 
mélyeiből mintegy felszívja a festéket. Ilyen 
a rézmetszet, rézkarc, stb. 3. A siknyomás; 
sajátsága, hogy a preparált lemezre külön 
e célra készült festékkel raizolódik az ábrá
zolás. Nyomáskor csak ezek a rajzolt sík 
részek tapadnak a papiroshoz. Ilyen a li
tográfia, algráfia, monotipia. A színes grafi
kai eljárások vezettek a háromszinnyomáshoz. 

Grafikon (srör.), rajzzal való szemléltetése 
bizonyos számviszonyoknak vagy tételeknek. 

Grafit, tiszta szén, épugy, mint a gyémánt, 
de ritkán kristályosodik. Fémes fényű, feke

tés, igen lágy ásvány, papíron nyomot hagy. 
Nehezen ég, meg nem olvasztható és sem
miben sem oldódik. Lelőhelyei: Szibéria, Cey
lon, Kalifornia, Csehország. A G. legfontosabb 
alkalmazása a ceruzagyártás. A G.-ból ké
szítenek még tűzálló olvasztótégelyeket, vas
festéket, gépkenőanyagot stb. 

Grafológia (gör.), az a tudomány, amelv a 
kézírásból a jellemre következtet. A törvény
széki G. az iráshanv'sitással fogl. 

Gragger Róbert (1887—1926), irodalomtör
ténész, a berlini egyet, a magvar nyelv és 
irodalom tanára, megalapította és vezette a 
berlini magyar intézetet. 

Graham-kenyér, Sylvester Graham amerikai 
orvos eljárása szerint nem lisztből, hanem 
darált gabonából, élesztő nélkül sütött ke
nyér, amelyet nagy cellulóztartalma miatt bél
betegeknek írnak elő. 

Grál, (ófranc. graal, a. m. edény), a kö
zépkor felfogása szerint az a 4áspis-edény, me
lyet Krisztus az utolsó vacsoránál használt s 
amelybe Arimathiai József a kereszten kiöm
lött vérét felfogta. 

Gramm (röv. g), a metrikus sulyrendszer 
egysége, I ccm. 4° C. hőmérsékletű viz súlya. 

Grammatlci certant (lat.) a. m. a nyelvé
szek vitatkoznak. 

Grammatika (gör.) a. m. nyelvtan, a nyelv 
anyagának, szerkezetének, fejlődése törvényei
nek leírása. 

Grammofon, (cor.) merhanikus készülék a 
hang visszaadására, a fonográf egyik faja. 
Feltalálója: Emil Berliner, washingtoni me
chanikus 1887. Főrészei a lemez, amelyen 
spirális rovátkákban van a hanglenyomat, egy 
rugós óraszerkezet, mely a lemezt körfor
gásba hozza, a rsTám'emezzel ellátott hang
doboz, amelynek tűje körben fut a lemez 
rovátkáin, hoçy a csillámlemezt rezgésbe 
hozza és esetleg tölcsér a hang erősítésére. 

Gran, Esztergom és a Garam folyó német 
neve. 

Grari (grän, lat. granum, a. m. gabona
szem), régi súlymérték, Angliában 6t.8 mg. 

Granada, soanyol tartomány a Pirénei fél
sziget D-i részén. 13.000 km2, V2 millió I. 
Fővárosa G., a Genil-folyó mellett 82.000 1. 
Nagyszerű építészeti emlékek (Alhambra). 

Gránát, 1. ágyúlövedék, amelynek ekrazit-
töltését erős. acélból készült burok veszi kö
rül. Felütődéskor a lövedék csúcsába sz.erelt 
automatikus gyújtószerkezet robbantja fel. — 
2. Üvegfényü, kemény, kristályokban vagy szem
csékben található ásvány, sokféle színben. Né
hány változata drágakő. 

Gránátalma, a mirtusfélékhez tartozó cserje, 
A Földközi-tenger környékén közönséges^ gyü
mölcsfa. Gyümölcse ehető, hüsitő italt is er
jesztenek belőle. Gyökerének kérge galand
féreghajtó szer. 

Gránátos, eredetileg kézi gránátokkal felsze
relt katona, később gyalogság, különösen ma-
gastermetü emberekből összeválogatva. 

Gran Chaco, erdős-füves síkság a tropikus 
D-Amerikában. 



GRAND GREENBACKS 

Gránátalmafa virágos ága 

Grand (spany.), Spanyolországban a 13. sz, 
óta a kastiliai feudális főnemesség. 

Grandezza (ol.) a. m. ünnepélyes, méltó
ságteljes viselkedés. 

Grand Guignol, párizsi színház, hol kizáró
lag borzalmas hatású darabokat mutatnak be. 

Grandiózus (ol.) a. m. nagyszerű, fönséges. 
Grand prix (franc.) a. m. nagy dij, kül. 

lóversenyeken. 
Grand Rapids, város az Egy. All. Michi

gan államában, 138.000 1., Gép- és papír
gyártás. 

Granlcsár (szerb) a. m. határőr, határőr-
vidéki katona. 

Gránit, földpátból, csillámból és kvarcból 
álló összetett, vulkanikus eredetű kristályos 
kőzet. Oszlopokat, sírköveket, lépcsőket és 
uccaburkoló köveket készítenek belőle. 

Grant, Ulysses (1822—1885), 1869—1877. az 
Egy. Ali. elnöke. A polgárháborúban az északi 
államok hadseregének vezére. 

Grassalkovich, horvát eredetű család; fel-
virágoztatója 1. Antal (1694—1771), tehetsége 
révén magas hivatalokra emelkedett, báró, 
majd gróf lett; a neoaquistica alatt nagy 
vagyont gyűjtött; fia 2. Antal 1784. bírod, 
herceg, ennek fia, 3. Antal (1771—1841), el
pazarolta a nagy vagyont, vele fiágon ki
halt a család. 

Grasset, Eugène (1846—1917), francia festő 
és iparművész (színes litográfia, illusztráció, 
üvegfestés, plakát és tájkép). 

Grasszáíni (lat.) a. m. terjedni, elharapózni, 
hencegni. 

Grata persona (lat.) a. m. kedvelt személy. 
Gratianus, nyugatrómai császár 375—83. 
Gratias (lat.) a. m. köszönet, hálaadó ima. 
Gratifikáeió (lat.) a. m. jutalmazás. 
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Gratis (lat.) a. m. ingyen. 
Gratuláció (lat.) a. m. üdvözlés. 
Gratz Gusztáv, * 1875, hírlapíró a XX, 

Század szerk., majd a Gyosz. igazgatója, a 
nemzetk. jog egyet, magántanára, képviselő, 
külügyi osztályfőnök, pénzügyminiszter. A pro-
letárdikt. bukása után bécsi követ, 1921. a 
Teleki-kormány külügyminisztere. IV. Károly 
visszatérése alkalmából külügyminiszterré ne
vezte ki. Több nagy iparvállalat elnöke. 

Graublinden, Svájc legK-ibb kantonja a Kö
zép-Alpokban, a Felső Rajna és Felső Inn 
völgyeiben. 7144 km2, 122.000 1., németek, 
olaszok, ladinok. Állattenyésztés, üdülőhelyek 
(Davos). Fővárosa Chur. 

Gravamen ( lat : sérelem), jogi műszó, a 
közhatóságok által egyesek v. testületek jo
gain, különösen az alkotmányon ejtett sérel
met jelent. A megyék által a központi ha
talom ellen folytatott küzdelem volt az u. n. 
gravaminális politika. 

Grave (ol.), zenei műszó, komolyan, súlyo
san, méltóságteljesen. 

Gravelotte, falu Lotharíngíában Metz mellett, 
500 1. 1870 augusztus 18. döntő német győ
zelem a franciákon. 

Gravenhage, 1. Hága. 
Gravesend, angol kikötő a Temse torkola

tánál, 31.000 1. 
Graveur (franc.) a. m. vésnök. 
Graviditas (lat.) a. m. terhesség. 
Gravitáció, (lat.: gravitas a. m. nehézség), 

a testek tömegének egymásra gyakorolt vonzó 
hatása. A vonzó erő arányos a két test tö
megével és fordítva arányos a távolságuk négy
zetevei. A Föld tömegének a felületén levő 
testek tömegére gyakorolt vonzóereje a ne
hézségi erő, amelyet azonban csak a Föld 
forgása folytán fellépő centrifugális erő ál
tal kisebbítve észlelünk, miért is a sarkok 
felé a G. növekszik. Einstein szerint a G. 
egy, a tér geometriáját befolyásoló tulajdon
sága az abban elosztott tömegeknek. 

Gravoza (Grúz), jugoszláv kikötőváros Dal
máciában, Raguza mellett, 2000 1. 

Graz (Grác), Steiermark osztrák szövets. ál
lam fővárosa a Mura-folyó mellett, 157.000 1. 
Egyetem és műegyetem. Vas- és textil-ipar. 

Graziöse (ol., vagy con grazia), zenei mű
szó, a. m. finoman, bájosan. 

Great (ang.) a. m. nagy. G. old man a. in. 
nagy öreg ember. 

Great Britain a. m. Nagy-Britannia. 
Greco, Domenico Theotocopuli (1547—1614), 

krétai származású spanyol festő és építész. 
Színei és kompozicióformái oly merészek és 
oly szuggesztív hatásúak, hogy a modern ex
presszionisták egyik ősüknek tekintik. Majd
nem egész életét Toledoban töltötte, mun
káinak nagy részét is az ottani Greco-muzeum 
őrzi. 

Grecsák Károly (1854—1924), jogtudós, né
met újságíró Bp.-en, biró. 1917. igazságügy
miniszter. Több törvénygyűjtemény szerkesz
tője. 

Greenbacks (ang.: zöldhátu), az Egyes. Ali. 
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GREENHORN GRITTI 

papírpénze a polgárháború után, amely sokáig 
nagy árfolyamnulTámzásnak volt alávetve. 

Greenhorn (ang. : zöldszarvu), tapasztalatlan 
újonc. 

Greenwich, London egyik DK-i külvárosa, 
ioo.ooo 1. Világhírű csillagvizsgálójától Szá
mítják a földrajzi hosszúságokat. A Ny.-euró
pai idő a. m. G.-i idő; ehhez egy órát 
hozzáadva, kapjuk a nálunk használatos kö
zépeurópai időt (zóna-idő). 

Gregoriánus ének, a kat. szertartási éne
kek összefoglaló neve. Neve I. Gergely pá
páról, aki ezeket összegyűjtötte (590—004). 

Gregoriánus naptár. A juliánus naptárt ΧΠΙ. 
Gergely pápa, főleg Luigi Lilio csillagász ada
tai alpján 1582 febr. 24-én kiadott bullá
jában ugy szabályozta, hogy 1582 okt. 5— 
14-ig terjedő napok kimaradnak s további el
tolódás elkerülése végett nemcsak azon évek 
közönségesek, melyek 4-gyel osztva maradé
kot adnak, hanem a 100-zal oszthatók is, ha 
400-zaí nem oszthatok. Az egyházszakadás 
miatt az uj naptárt a görögök nem ve?et-
ték be, úgyhogy ott az eltolódás ma már 
13 nap. Magyarország 1587 nov. i-én, Er
dély 1590 dec. 25-én vezette be. 

Gregorovius, Ferdinand (1821—1891), ess;te-
tizáló irányú, rendkívüli termékenységü né
met történetíró. Főműve: Geschichte der Stadt 
Rom im Mittelalter. 

Greguss 1. Ägost (1825—1882), a budapesti 
egyetemen az esztétika tanára. Hegel tanít
ványa (A szépészet alapvonalai, Rendszeres 
széptan). A balladáról. Shakespeare pályájá
ról, Arany balladáiról irt tanulmányokat. — 
2. Gyula (1829—1869), fizikus és műfordító, 
lefordította a portugálok nemzeti eposzát, Ca-
moens Luziádáját. — 3. Imre (1856-1910), 
festő; »tárgyai a kurucvilág, az 1848-1 sza
badságharc, a boszniai hadjárat s a tna-
gyar népélet. — 4. János (1837-1892), fcstő 
es rajzoló, az orsz. mintarajziskola taná>a; 
magyar népélet és tájkép. — 5. Pál, a nö
vénytan bp.-i egyet. m. tarára. 

Greifswald, város Poroszország Pomerájiia 
tartományában a Keleti-tenger partján, 36.000 
1. Régi egyetem. 

Greiner, Otto (1869—1916), német natura
lista gracikus. 

Grémium (lat. a. m. öl, kebel), társaság, 
testület. 

Grenadine (franc), durvaszálu gézszövet 
gyapotból, gyapjúból v. selyemből. 

Grenoble, megerősített város a Francia Al
pokban, az Isère és a Drac összefolyásá
nál, 77.000 1. Egyetem. Kesztyügyártás. 

Gresham, Thomas, sir (1519—1579). an
gol nagykereskedő, 1566. alapította a londoni 
tőzsdét. 

Greskovics Jőssef, * 1886, országgy. kép-, 
Gresmann, Hugo, * 1877, berlini egyet, ta

nár, vallástörténész, babiloni és perzsa hatá
sok kimutatója a zsidó vallásban. 

Gretna Green, skót kisközség az angol ha
tár mellett, 1200 1., ahol legkönnyebb volt házas
ságot kötni. Skót jog szerint elég lévén a há

zasulok kölcsönös megállapodása, szokássá 
vált akadályok fennforgása esetén a G.-i béke-
biróhoz menni (aki kovács volt), ezt neve
zik G.-i házasságkötésnek. 1857 óta ezek a 
házasságok érvénytelenek. 

Greuze, Jean Baptiste (1725—1805), francia 
festő; rokokó-jelenetek főleg a női világból. 

Grévy, Jules (1807—1891), francia politikus, 
pályáját az 1848. forradalomban kezdte. A 
császárság ellenzője, 1879—1887. köztársasági 
elnök. 

Grey, Edward, * 1862, 1916 óta viscount 
of Faltodon, angol lib. képviselő, 1905—16. 
külügyi államtitkár. G. irányította az angol 
diplomáciát a háború előtt, s egyik megte
remtője az antantnak. 1919. washingtoni követ. 

Grieg, Eduard (1843—1907), norvég zene
szerző, a norvég népmuzsika kiaknázója. Leg
ismertebb Sigurd Jorsalfar és Ibsen Peer 
Gyntjéhez irt zeneciklusa. 

Griff, oroszlántestü, sasfejü, görög monda
beli állat. 

Griffith, 1. Arthur (1872—1922), ir politi
kus, 1905. a sinnfein-párt alapítója, amiért 
többizben börtönbe került, 1921. az ir közt 
elnöke. — 2. David Ward, * 1880, amer, 
filmrendező. Pályáját mint író és ujságiró 
kezdte. 

Gríger Miklós, * 188,1, sóskúti plébános, 
ker. szoc. párti országgy. képv. 

Grillparzer, Franz (1791—18/2), osztrák 
drámaköltő, aki sorstragédiákat irt. Drámái: 
Ein treuer Diener seines Herrn (Bánk Bán
ról), Des Meeres und der Liebe Wellen, 
Der Traum ein Leben, Weh dem der lügt. 

Grima'di-fajta, az ujabb kőkorsza'c negroid 
tipusu ősember-fajtája. 

Grimm, 1. Hermann (1828—1901), Ja · . G. 
fia, iró. Főíeg művészettörténeti müveket adott 
ki. — 2. Ja:ob (1785—1863), göttingeni, majd 
berlini egy. tan., a német nyelvtudományi ku
tatás mega'apitója. öccsével, Wilhelmmel, kö
zösen adta ki a Deutsches Wörterbuch-ot, 
továbbá a Kinder- u. Hausmärchen c. mese
gyűjteményt. — 3. Rezső (1832—1885), festő; 
arc-, történeti, táj-, élet-képek. — 4. Wil
helm (1786—1589), német nyelvész. J. G. öcs-
cse és dolgozótársa. 

Grlmmelshausen, Hans Jakob Cristoffel von 
(1610—1676), Der abenteuerliche Simplicissimus 
c. nagy ka'andregény szerzője. 

Grimsby, angol kikötőváros a Humber tor
kolatánál, 87.000 1. 

Gringoire (Gringore), Pierre (* 1475 kö
dül, f IS38 vagy IJ39), francia színműíró. A 
politikai vígjátékok megteremtője a francia iro
dalomban. 

Grippe (ném.) a. m. influenza. 
Grisar, Hartmann, * 1845. jezsuita teoló

gus. Megírta a pápák történetét a középkor
ban és Luther életrajzát. 

Griseldis, Boccaccio és Petrarca hősnője, 
egy szegény földmives leánya, aki jámborsá-
gaval és erényeivel sa'uzzói Walther őrgrófot 
nyeri férjéül. 

GrittI Alajos (1480—1534), olasz származású 
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török udvari tanácsos, ki János király ügyét 
támogatta Szolimánnál, amiért 1531. Magyar, 
ország kormányzójává nevezte ki. Ferdinánd-
dal való titkos tárgyalásai kitudódván, a.z 
erdélyiek lefejezték. 

Grizett (franc), régebben használt megje-
lölése a szabad nemi életet élő munkásle4-
nyoknak fárizsban. 

Grodno, város Litvániában a Niémen folyó 
mellett, a lengyel határnál, 61.000 1. 

Groener, Wilhelm, * 1867, német altábor
nagy, a háború alatt a közélelmezés veze
tője, majd a közlekedés irányitója. 1920—23. 
közlekedési, 1928. hadügyminiszter. 

Grófi cím, (ném. : Graf), öröklődő főne
mesi cim a herceg és a báró közt. A régi 
német-római birodalomban közigazgatási főhi-
vatalnok neve, aki egy nagyobb vidéki köx-
igazgatási egység (Grafschaft, Gau) élén ál
lott. 

Grog, angol ital, rum v. arrak, cukor és 
forró viz. 

Grob, 1. Gyula * 1866, az állatorvosi fő
iskolán a vegytan ta: ára, a bp.-i egyet, a 
kémia-mechanika m. tanára. — 2. István, * 
i860, iparművész és regényíró. 

Groom (ang.) a. ni. bas, lovász. 
Gropius, Walter, * 1883, német építész, 42 

uj művészeti törekvések egyik úttörője. 
űrosbois, Párizs melletti helység, hol 1715. 

a kamalduli szerzetesek kolostora mellett v | . 
sárolt házat a száműzött Rákóczi. Itt kezdte 
megírni önéletrajzát. 

Grosschmid Benő (Zsögöd B.), * 1852, a 
magyar magánjog nyűg. r. tanára a bp.-i 
egyet. 

Grossglockner 1. Glockner. 
Grossz, 12 tucat (144 drb.). 
G rasszista a. m. nagykereskedő. 
G rósz, George, * 1893, szocialista világné

zetű ném. festőművész és grafikus, a társa
dalmi és polit, szatirikus rajznak és karika
túrának Daumier óta legnagyobb alakja. 

G rósz 1. Emil, * 1865, szemorvos, bp,-i 
egyet, tanár, Számos szakmunkán kivül kül. 
az orvosi továbbképzéssel és kórházkérdéssel 
íogl. — 2. Gyula, * 1862, a bp.-i egyet. 
a gyermekgyógyászat m. tanára. 

Groszmann Miksa (1872—1913), magyar szoria-
lista politikus, a Munkásbetegsegélyző és Bíil-
esetbiztositó-Pénztár aligazgatója. 

Grote, George (1794—1871), angol törtéiiít-
iró, a politikai életben a liberalizmus luve. Fő-
müve: History of Greece. 

Grotefend, Georg Friedrich (1755—1853), né
met filológus, az ékirás első megfejtője. 

Groteszk (olasz: grottesco) a. m. furcsa, fan
tasztikus. 

Grotlus, Hugo (1583—1645), hollandus állam
bölcsész és politikus, az u. n. természetjog 
megalapítója. Főműve: De jure belli ac pacis. 

Grot'a (pl.) a. m. barlang. 
Grönland, Földünk legnagyobb szigete &z 

Atlanti-óceán és a Jeges-tenger között, 2 millió 
km», ebből 8800 km» lakott partvidék, a többi 

gleccserrel borított 2000—3000 m. magas felföld, 
14.000 1., többnyire eszkimók. Fővárosa: 
Godthaab. 

Grunewald, állami erdő, versenypálya, villa-
telep, vasúti állomás Berlin DNy-i részén. 

Gruyères (németül Greierz), svájci falu Frei
burg kantonban. Sajtja (gróji-sajt) közismert. 

Grúz, 1. Gravoza. 
Grúzia, a. m. Georgia. 
Grúzok v. gruszinok, a georgiai törzsek neve. 
Grün, Anastasius 1. Auersperg. 
Grunewald, Matthias (14807—1530?), német 

festő, a frank és sváb iskola tanítványa, (isen-
heimi szárnyasoltár Colmarban). 

GrUnfcld Vilmos (1855—1921), hegedűművész, 
a filharmonikusok hangversenymestere, a Zene
akadémia tanára. 

GrUnwaíd 1. Béla, festő, 1. Iványi G. — 2. 
Béla (1839—1891), politikus és iró. Jogi, tör
ténelmi tanulmányokat végzett. Nevét híressé 
2 történelmi müve tette: »A régi Magyaror
szág« és az »Uj Magyarország«. 

Gschwindt Ernő, * 1881, gyáros, a G.-szesz
gyár vezérig., országgy. képv. 

Guadalajara, város Mexikóban, Jalisco állam 
fővárosa, 119.000 1. Egyetem. 

Guadalquiv'r, folyó a Pirenei félsziget DNy-1 
részén. A Sierra Morenában ered és az Atlanti
óceánba ömlik. Völgye: Andalúzia, Spanyol
ország legtermékenyebb vidéke. 

Guadeloupe, a Kas-Antillák legnagyobb szigete, 
1509 km2, 180,000 1. Cukor, kávé gyapot, 
dohány. Francia birtok. 

Guadiana, spanyol folyó, a Cadiz-öbölben öm
lik a tengerbe. 

Guajakol, (gör.), a fadesztillációnál keletkező 
anyag, vegyületeit tüdővész gyógyítására alkal
mazzák. 

Guam, a Mariana-szigetek legnagyobbika. 532 
km2, 13.000 1. Az Egyes. All.-é. 

Guano, madaraknak egyéb állati maradványok
kal együtt összetömörült ürüléke. Nagy nitrogén -
tartalma folytán kitűnő trágya. Nagy mennyi
ségben fordul elő Peru és Chile óceáni szi
getein. 

Guardi, Francesco (1612—1793), olasz festő, 
(velencei tájképek), 

Guarneri, a 17. és 18. században Cremoná 
ban élt olasz mesterhegedükészitő család. Ősük 
Andreas G. 1650—95. között dolgozott. 

Guatemala, független köztársaság Közép-Ame
rikában a két óceán között, 109,000 km-, 
2,000.000 1., kisebbik fele félvér, nagyobb 
fele indián. Termékei kávé, banán, cukornád, 
Fővárosa G., kikötői S. José és S. Tomas. 

Guayana, D.-Amerika egyik tája az Atlanti
óceán partján, az Amazon és az Orinoko torko
lata közt. Éghajlata forró és nedves; legna
gyobb részét erdők borítják. Belsejét indiánok, 
a partvidéket fehérek, négerek, mulattok lak
ják. Termékei cukornád, kakaó, arany, — Brit 
G. 232.000 km2, 300.000 1„ fővárosa George
town. — Holland G. 130.000 km2, 133.000 1., 
fővárosa Paramaribo. — Francia G. 88.000 km2, 
44.000 1., fővárosa Cayenne. 
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GUAYAQUIL' GULYÁS 

Guayaquil (Santiago 0.) , Ecuador főkikö-
tője, 94.000 1. 

Gubacs, a növények különböző részein, de 
különösen a leveleken a G.-dprazsak szúrásának 
hatására föllépő tömör daganatszerü képződ
mény. Fontosak a tölgyeken képződő G.-ok, 
mert ezek sok (10—700/0) csersavat tartalmaz
nak, amit bőrcserzésre használnak. 

Gubbio, olasz városka Umbria tartományban, 
Perugia közelében, 27,000 1. Majolika. 

Gubicza Ferenc, * 1870, országgy. képv. 
Gubó, zárt gömbölyű szövedék, mellyel egyes 

lepkék hernyói bebábozódás előtt körülszövík 
magukat. A se'.yemlepke gubója, ill. ennek fonala 
szolgáltatja a selymet. 

Gudrun, ν. Kudrun, német nép-éposz a 13. 
sz. elejéről. 

Guelfek, 1. Ghibellinek. 
Guerrino, Giovanni Francesco Barberini (1591-

1666), olasz festő, a bolognai iskola egyik fő-
mestere. 

Guericke, Otto (tőo2~i686), német fizikus, 
Magdeburg polgármestere. 1650 körül szer
kesztette az első légszivattyút. A szülővárosáról 
nevezett félgömbökből (1654) e szivattyú segít
ségével kiszivattyúzva a levegőt, a kü'.ső lég
nyomás nagy erővel tartja össze a két fél
tekét. Ö állította elő az első manométert (1661) 
és az első dörzsölési-elektromos gépet is. 

Guerilla, 1. Gerilla-harc. 
Guerre (franc.) a. m. harc, háború. 
Guesde, Jules (1845—1922), megalapítója a 

francia marxista szociáldemokrata pártnak. A 
háború alatt miniszter volt. 

Guide (franc.) a. ni. vezető, kalauz. 
Gtiilbeaux, Henri, * 1884, francia szocialista 

költő. 
Guilbert, Yvette, * 1869, francia chanson

énekesnő. 
Guildhall (a céhek háza), a városháza Lon

donban, épült 1411 —31. 
Guillochs (franc.) a. m. szimmetrikus vonalak

ból összetett diszités. 
Guillotine, Joseph Guillotiii (1738—1814) nevű 

francia orvosról elnevezett, de már jóval előbb 
feltalált kivégző gép. Lényege két oszlop, 
amelynek rovátkáiban fel és lejáró súlyos és 
éles kés mozog, amellyel az elitélt gyorsan, 
biztosan lefejezhető. 

Guinea, Ny.-Afrikának derékszögben hajló 
partvidéke, a Palma-fo'.c és a volt Német 
DNy-Afrika közt. Éghajlata forró és nedves. 
Nagyobbára őserdők borítják. Kakaótermése első 
a földkerekségen, kaucsuk-, fa-, elefántcsont-, 
arany-kivitele is számottevő. Felső G. részei: 
Elefántcsontpart (francia), Aranypart (angol), 
Togo (volt német), Dahomey (fran :ia), Ni
géria (angol), Kamerun (volt német), Alsó G-
részei: Spanyol G., Francia Kongo és Angola 
(portugál). 

Guinea (guinee), angol aranypénz, amely 
/662—1816. volt forgalomban. 1 G. = 21 
shilling. Ma is számítási egység. 

Guineai öböl, az Atlanti-óceán öble, Ny-Afrika 

C Q Q 

partjai közt. Részei a Benin és Biafra öböl. Szi
getei Fernando Po (spanyol). S. Thomas (por
tugál.) 

Guirlande (franc.) a. m. virágfüzér. 
Guiscard, Robert (1015—1085), a hódító fran-

< ia normannok egyik vezére, ki elhódította Dél-
Itáliát a lombard hercegtől és a görögöktől. 
VII. Gergely pápát hübérurul fogadta és meg
mentette az Angyalvárból IV. Henrik ostroma 
elöl. 

Guise, Henry, Lotharingia és Lomville her
cege (1550—1588), a francia vallásháborúban 
a protestánsok egyik legnagyobb ellenfele, 
egyik tervezője volt a szt. Bertalan éjszaká
jának. 

Guitry, Sacha, * 1885, francia színművész 
és színpadi iró. Lucien G. (i860—1925) szín
művész fia. Saját- szerzeményű darabjai fő
szerepeit maga játssza. 

Guizot, François (1787—1874), francia állam
férfiú 1815—1848, mint történetíró a törté
nelmet az ellentétes eszmék harcára bontotta 
föl. 

Gúla (piramis), olyan mértani test, melynek 
alapja általában sokszög, oldallapjai pedig 
egy csúcsban végződő háromszögek. 

Gulács kisk., Bereg vm., vásárosnaményi j . , 
r 360 1., távíró, posta. 

Gulácsy 1. Irén (Pálffyné), * 1891, írónő; 
regényei: Förgeteg, Hamueső, Fekete vőle
gények, színdarabjai: Mire megvirrad, Valuta. 
— 2. István,·* 1866, ny. alispán, felsőházi tag. 
— 3. Lajos, * 1882, festőmiivész, eleinte pre-
raffaelista, később romantikus, groteszk képeket 
i/;st. 

Gulárd-viz, lobos helyek borogatására használt 
tejszerű folyadék (víz, borszesz és ólomecet). 

Gulbransson, Olaf, * 1873, norvég karikatu
rista és könyvillusztrátor. 

Gulner Gyula (1842-19091, 1872. képv. előbb 
a nemzeti párt, később a katonai kérdések miatt 
a függ. párt tagja. 

Gulyás 1. József, * 1885, tanár, irodalomtörté
nész (A kuruc költészet hitelessége; Az Argirus 
mese földolgozásai). — 2. Károly, * 1873, ref. 
koll. tanár és iró, a marosvásárhelyi Teleki
könyvtár könyvtárosa. — 3. Pál, * 1881, bib
liográfus és irodalomtörténész, a Nemzeti Mu-

Gummifa 
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zeum igazgatóőre, a bp.-i egyet, a könyvtár
tan c. ny. rk. tanára. 

Gummi arabicum, arab mézga, néhány afrikai 
akácfa gyantája. Vízben oldva ragasztószer, de 
ipari és gyógyszerészeti célokra is használják. 

Gummi elasticum a. m. kaucsuk (1. o.). 
Gumptowicz, Ludwig (1838-—1909), prágai 

egyet, tanár, közgazdász, szociológus, 
Gunaris, Demetrios (1864—1922), görög poli

tikus, miniszterelnök, Konstantin király hive. 
Miután a katonai forradalom diadalmaskodott, 
G.-t a haditörvényszék főbelövette. 

Gundolf, Friedrich, (eredeti nevén Gundelfin-
ger), * 1880, német irodalomtörténeti és eszté
tikai iró, a heidelbergi egyetem tanára. 

Gurkha, az uralkodó néptörzs Nepálban, In
diában. Ortodox hinduk; az angol gyarmati 
katonaságban szolgálnak. 

Guszmann József, a bőr- és nemi kórtan 
bp.-i egy. c. rk. tanára. 

Gusztáv, svéd királyok 1. G. (1496—1560), a 
svéd monarchia megalapítója, 1520—23. forra
dalmi utón megbuktatta a dán uralmat Svéd
országban és behozta a protestantizmust. — 
2. G. Adolf (1594—1632), a dán, az orosz é» 
a 9 éves lengyel háború után mint Francia
ország szövetségese a 30 éves háborúban egye
sitette a prot. fejedelmeket, legyőzte a csásr. 
hadakat, de a Wallensteinnel vívott lützeni csa
tában elesett; a protestantizmus egyik főhőse. 
— 3. G. (1746—1792), a felvilágosult abszolu
tizmus rendszerét vezette be, a nemességgel 
állandó harcban állott, egy nemesi összeeskä-
vésnek áldozatául esett. — 4. G. Adolf (1778--
1837), Napóleon ellen Angliával szövetkezett, 
mire az oroszok elragadták Finnországot. A 
hadsereg és nemesség 1809. detronizálta. — j . 
G., * 1858, 1907 óta uralkodik. 

Gutahaza kisk., Vas vm., vasvári j . , 196 1., 
ut. és up. Rum. 

Gutaütés, az agyvelő véredényének repedése 
folytán előállott vérzés az agyvelőben. 

Gutenberg, Johannes (ered. Gensfleisch), 
* 1394 kör., f 1468, a könyvnyomtatás föltalálója. 
Könyvnyomdája Mainzban, előbb Joh. Fust-tal, 
majd Peter Schöffer-rel. 

Gut Heil! (ném.), tornász-üdvözlés 1840 óta. 
Guthi 1. Imre (1872—1917), zsurnaliszta, szá

mos lap és szakmunka szerkesztője. — 2. Soma, 
(r866—1929), ügyvéd, iró, humorista. Törvény
széki karcolatok Gutius álnéven, irt még víg
játékokat és bohózatokat. 

Gutorfölde kisk., Zala vm., novai j . , 1019 !., 
vasút, táviró, posta. 

Gutta (lat·) a. m. csepp. 
Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe ce

dendo (lat.) a. m. a csepp kivájja a követ, 
nem erővel, hanem gyakori esésével. 

Guttamasi kisk., Fejér vm., móri j . , 267 1., 
ut. Fejérvárcsurgó, up. Isztimér. 

Guttapercha, a palaquium nevű hátsóindiai 
fak megszilárdult tejnedve, a gumihoz hasonló 
anyag. Leginkább tengeri kábelek szigetelésére 
alkalmazzák, mert a "vízben megkeményedik. 
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Guttmann Mihály, * 1872, orientalista, a 
rabbiszeminárium tanára. 

Gutzkow, Karl Ferdinand (1811—78), német 
iró. Drámák: (Uriel Acosta, Zopf u. Schwert), 
regények és novellák. 

Guyau, Jean Marie (1854—1888), francia 
szociológus, művészeti és vallási szociológiája 
magyarul is megj. 

Guyon Richard (1812—1856), angol szárma
zású magyar tábornok a szabadságharcban. Te
mesvár után török szolgálatba lépett. 

Guzla, a szerbek egyhuros, vonós hangszere. 
Gül-Baba, a monda szerint mohammedáu szt., 

aki Budán esett el és emlékére a Rózsadombon 
mecsetet építettek. 

Giimokór, 1. Tuberkulózis. 
Günther Antal (1847—1919), ügyvéd, hírlap

író, ,1904. képviselő, Apponyi hive, 1906. igaz-
ságügymin., 1909-től a Kúria elnöke volt. 

Gvadányi József gróf (1725—1801), a iS. 
század magyaros iskolájának népszerű verses 

A Peleskei Nótárius első kiadásának címlapja 

elbeszélője, lovastábornok. Szatírájában, az Egy 
falusi nótárius budai utazásában, kritizálja a 
budai német világot. Ugyancsak hires mun
kája: Rontó Pál és gróf Benyovszky Móric 
kalandjai. (1793.) 
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GVALIO& ŐYAPÖt 

Gvalior (ang. : Gwalior), előindiai angol hű
béres állam, 68.000 km3, 3 millió 1. Gabona, 
pamut, rizs. Székvárosa Q., 61.000 1. Régi 
hindu műemlékek. 

Gvárdián (ol. : őr), a franciskánus és kapuci
nus rendben a helyi elöljáró neve. 

Gyges, Kandaules lydiai király testőre, látha
tatlanná levő bűvös gyűrűje segélyével megölte 
a királyt s a királynét feleségül vette. 

Gyllenborg, Gustav Frederik (1731—18081, 
svéd köítő, filozófiai költeményeket és szatiri
kus korrajzokat irt. 

Gymnasium 1. Gimnázium. 
Gynaekologia (gör.) a. m. nőorvoslástan. 
Gyp (eredeti nevén Gábriellé de Riquetti-

Mirabeau), * 1850, francia irónő. Erotikus 
regények. 

Gyroskop ígör.), a. m. pörgettyű, szabad ten
gely körül gyorsan forgatható test, amely hely
zetét <sak külső trő behatására vá.toztatja meg. 
A G. evén alapszik a mágnes nélküli iránytű. 

Gyagyovszky Emil, * 1881, szocialista költő, 
novellista és drámaíró. 

Gyála (Nagyrét) nagyk., Torontál vm., toron
táli ]., ut. és up. Szeged. Az elszakított 
Gyála községnek magyar területen maradt ré
széből alakult. 

Gyallay Domokos, * 1880, erdélyi író, »tanár 
volt a kolozsvári unitárius kollégiumban. Mun
kái: Ösi rögön, Föld népe, Rég volt, igaz voit 
(novellák), Vaskenyéren (regény). 

Gyalogfenyő 1. Boróka. 
Gyalóka kisk., Sopron vm., csepregi j . , 351 

)., ut. Csepreg, up. Felsőszakony. 
Gyalókay Jenő, * 1874, tüzérezredes, had

történész, a Hadtört. Közi. szerk. 
Gyalui Farkas, * 1866, író, egy. m. tanár, .1. 

kolozsvári egyet, könyvtár nyűg. igazgatója. 
Gyámság alatt magyar jog szerint azok ;i 

kiskorúak vannak, akik nem állanak atyai ha
talom alatt. A Gy. 4 féle; nevezett (végren
deleti), természetes (anya), törvényes (rokon
ság), rendelt. 

Gyanó kisk., Vasvm., vasvári j . , 234 1., ut. 
és up. Dömötöri. 

Gyanta, a növények gyantajárataiban képződi"«, 
különböző vegyi összetételű, nitrogénmentes vá
ladék. Sebesüléseknél a kéregből szivárog ki, 
tenyő- stb. fák mesterséges sebeiből nyerik. 
Többnyire szilárdak, de ha sok bennük az 
illó oiaj (balzsamok, terpentin), akkor folyé
konyak maradnak. A legfontosabb és legia-
mertebb Gy.-k: a Ingedü-Gy., a gumi, a se!-
lak, a masztix·, a benzoé, a terpentin, a k.i-
nada-balzsam, perui balzsam stb. 

Gyapjú, tágabb értelemben minden emlős 
állat szőrözete, gazdasági és ipari értelemben 
azonban csak a juhoké. A Gy. minőségét a 
szálak finomsága, rugalmassága és szilárdsága 
határozza meg. Legfinomabb és legértékesebb 
a merinói, a ligája- és a southdown-juh Gy.-ja. 
A Gy.-t kizárólag textilcélokra, férfi és női 
ruhakelmék szövésére használják. A legtöbb 
gyapjút Ausztrália szolgáltatja. 

Gyapjutermelés (1926) millió kg-okban. 
Ausztrália 34^ 
Argentína H3 
Egyes. Ali. 141 
New Zealand 94 
Szovjet-Oroszország 88 
Délafrika «j 
1 'ruguay 57 
Nagy-Bri.annia 52 

Spanyolország 48 
Kina 34 
Románia 26 
Olaszország 25 
Brit-India 25 
Franciaország 22 
Németország 18.9 
Francia- Marok ko 17·7 
Algeria 17-5 
Törökország 15-4 
Magyarország 6.3 
Világtermelés 1390 millió kg. 

Gyapot, a Gossypium nevű meleg égövi nö
vény magjainak finom pihe-szőrözete. Fő termő
helyei: Észak- és Délamerika, Egyiptom, Kina 
Ausztrália stb. A Gy. anyaga majdnem tiszta 
cellulózé. A tisztított Gy. szolgáltatja a vattát. 
A Gy.-kelmék rongyaiból késiül a legjobb j a 

X -X 
* - Ί 

x„X Íj\kMVl·^ 
t. 

\t\ 
(1 Λ j» c 

- - X X ^ 
Gyapotc serje és termése 

pir. Salétromsav és kénsav keverékébe mártva 
lesz belőle a lő-Qy. A Gy. magjából ételolajat 
sajtolnak. — A világ évi Gy.-termése 4 5 
millió tonna í ennek kb. fele az Egy. AU.-ra 
esik. 
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GYAPOTTERMELES GYERMEKMUNKA 

Gyapottermelés (1927-28) millió kg-ban. 
Egyes. Államok 
Brit-India 
Kina 
Egyiptom 
Szovjet- 0 rosssország 
Brazília 
Peru 
Mexiko 
Korea 
Uganda 
Törökország 
Argentina 
Világtermelés 4865 millió kg. 

2773 
997 
340 
271 
161 

97 
54 
34 
31 
22 
21 

12.G 

Gyártás 1. Dezső (1882—1921), színész, a 
Fővárosi Orfeum komikusa volt, majd a Magy. 
Színház tagja lett. — 2. Ilona, * 1903, hegedü-
müvésznő. — 3. Jenő, festő (1857—1925), a 
Tetemrehívás, V. László esküje c. képekké) 
nagy hírre tett szert. — 4. Jőzsef, * 1875, 
botanikus, a magyaróvári növénykisérleti állo
más igazgatója. 

Gyáriparosok Országos Szövetsége (Magyar), 
röviden Gyosz., 1902. alakult gazdasági érdek
képviseleti szerv, amely közgazdasági kérdések
ben sikerre! szokott állást foglalni a gyáripar 
érdekében. Igazgatója Fenyő Miksa. Hív. lapja 
a Magyar Gyáripar. 

Gyarmat nagyk., Győr vm., sokoróaljai j . , 
1655 1., vasút, telefon, posta. 

Gyarmathy Zsigáné, Hory Etelka (1845— 
1910), a kalotaszegi népművészet propagátora. 
novellista. 

Gyarmatok, azok a területek, amelyeken az 
őslakosság fölé. magasabb műveltségű nép tele
pedett le a természeti kincseknek alaposabb ki
használása végett. Leghatalmasabb a őrit gyar-

•
• 

12,052.000 
Xm1 

Portugália • ί./*29.35ο Χτ.1 

Belgium ttt ^iti.ûooXn' 

.vémeTat/öid Β ?,aso,57o χη ' 
GlaszomaçW ί.ο">3·οοο\π> 
eg^Jüamol^ 1.«44.000 <• -η' 
Span^oio η Hr.ooa írat1 

7a/XM • int 7,53 Ttm* 

joánia. · 8 9 5 0 0 W 

Gyarmatok megoszlása 
matbirodalom, utána következnek a francia, 
orosz, belga, hollandi, portugál, olasz, spanyol 
es az Egy. AH. Németország 1919. összes 
gyarmatait elvesztette. 

Gyászmagyarok, a 955, augsburgi csatából 

megfutamodott 7 harcos, akiket itthon utódaik
kal együtt szolgaságra vetettek. 

Gyaur (arab) a. m. nem. mohamedán, isten
tagadó. 

Gyehenna (a Gé-Hinnom héber szóból), a. 
m. pokol. A Hinnomvölgy Jeruzsálem szom
szédságában az ott történt bálványimádó gyer
mekégetés miatt annyira utált volt az izraeli
ták előtt, hogy a pokol jelképének tartották. 

Gyékény, mocsarainkban mindenütt előfor
duló egyszikű növény. Hosszú, keskeny leveleit 
lábtörlők, gyékényponyvák, kosarak fonására 
és tömítésre használják. 

Gyékényes nagyk., Somogy vm., csurgói j . , 
2489 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Gyémánt, tiszta kristályos alakú szén, ke
ménysége minden más ásványénál jóval nagyobb. 
Többnyire színtelen, de van színes (sárga, 
zöld, ritkán kékes) Gy. is. A legértékesebb 
drágakő. Keménysége miatt csak a saját porá
val csiszolható. A csiszolás nagyon gyorsan 
forgó acélkorongok felületén történik, melyre 
olajban elkeverve alkalmazzák a Gy.-port. A 
két irányba csúcsosra csiszolt kő nev3 bri
liáns, az egyik oldalon laposé : rozetta. Mois-
san a nyolcvanas években igen magas hő
mérséklet és nagy nyomás alkalmazásával mes
terségesen állított elő parányi Gy.-kristályokat. 
Legfontosabb lelőhelye Délafrika. Keménysége 
miatt sziklák fúrására és üvegvágásra hasz
nálják. 

Gyenes r, Gizella (Wallesz Jenőné), * 1890, 
festő és grafikus (fejek, aktok). — 2. László 
(1857—1925), színművész, a Nemzeti Színház 
örökös tagja volt. 

Gyenesdiás kisk., Zala vm., keszthelyi ) . , 
1310 1., vasút, telefon, posta. 

Gyenge Annus, * 1890, operaénekesnő, kül
földön él. 

Gyengeelméjűség, az értelmi képesség kóros 
megfogyatkozása. Lehet 1. veleszületett, melynek 
alakjai débilitas, imbecillitás, idiotizmus, kre-
tinizmus; 2. szerzett Gy. (dementia), mely 
egyes szerzett elmebajok tünete, szervi agy-
bántalmak következménye, igy előfordul a para-
lízis progresszivában, felléphet agyvérzés, agy
daganat, érelmeszesedés kapcsán, van azonkí
vül epilepsziás, aggsági, alkoholos Gy. 

Gyepmester v. sinter, az állati hullák eltakarí
tásával megbízott egyén. 

Gyepükaján kisk., Zala vm., sümegi j . , 681 
1.. ut. Csabrcudek, up. Káptalanfa. 

Gyergyai 1. Albert 16. v. 17. századbeli 
költő, az Argirus királyfi c. meseköltemény 
irója. — 2, Albert, * 1892, irodalomtörténész 
és műfordító, francia irodalommal fogl. 

Gyermekbirőság, 1. Fiatalkorúak bírósága. 
Gyermekkert, játszó és nevelő intézet még 

nem iskolaköteles gyermekek számára. 
Gyermekláncfű, a mezők leggyakoribb sárga 

fészkes virágú növénye. A fiatal leveleket a 
franciák salátának eszik. 

Gyermekmunka. A Gy.-val való visszaélés a 
19. sz. végén a fiatalkorúak munkáját korlá
tozó törvények hozatalára vezetett. Magyar
országon 10 éven alul tilos gyermekeket mun-
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GYERMEKÜLÉS GYORSASÁG 

kára alkalmazni, 14 éves korig az iparban az 
iskolaidővel együtt napi 10, a gyárakban 8 
óra a maximális munkaidejük. 

Gyermekülés, házasságon kivül született gyer
meknek az anya által szülés alatt vagy közvetle
nül szülés után történő szándékos megölése. 
Büntetése 5 évig terjedhető börtön. 

Gyermekvédelem, a testi vagy lelki épségük
ben veszélyeztetett gyermekek védelmére szo1-
gáló intézkedések összessége. Magyarországon 
a Gyermekvédő Liga (gyermekek gondozása, 
nyaraltatás stb.), az állami gyermekmenhelyek 
a' Gyermekegészségügyi Társaságok (rendelő in
tézetek), Munkások Gyermekbarát Egyesülete 
stb. fogl. Gy.-mel. 

Gyermely kisk., Komárom vm., tatai j . , 1623 
1., telefon, posta. 

Gyertyánfa, a nyírfa rokona, erdőkben te
rem, nagyobb önálló erdőt ritkán alkot. Fája 
legkeményebb a mi fáink között, kitűnően 
esztergályozható és jó tüzelőfa. 

Gyertyaszentelő Boldogasszony, Szűz Mária 
tisztulásának ünnepe febr. 2-án. Neve onnan 
van, hogy az egyház a szentmise előtt gyer
tyákat szentel. X. Pius pápa az ünnep nyil
vános jellegét megszüntette 1912. 

Gyíkok, a csúszómászók egyik rendje. Tör
zsük hosszúkás hengeres, csaknem mindig hosz-
szu farokkal. Testüket sima, de olykor tüskés, 
taréjos pikkelyek födik. Tojásokkal szaporod
nak, de vannak köztük elevenszülők is. Mind 
ragadozók, rovarokat, férgeket, csigákat esznek, 
tehát hasznosak. Kevés kivétellel mind száraz
földi állat. A sarkvidékek kivételével az egész 
földön előfordulnak. Nálunk gyakori gyikfajok : 
a zöld gyik, fürge gyik, fali gyik, lábatlan gyik. 

Gyükosság, előre megfontolva elkövetett szán
dékos emberölés. Büntetése halál, amely -túl
nyomó enyhítő körülmények esetében életfogy
tig tartó fegyházra változtatandó. 

Gyirmót kisk., Győr vm., sokoróaljai j . , 697 
1., ut. és up. Ménfő. 

Gyód kisk., Baranya vm., pécsi j . , 528 1., 
ut. Görcsöny, up. Keszü. 

Gyógypedagógia, az általános neveléstudomány 
azon része, mely a normálistól eltérő gyer
mekek gyógyító nevelésével foglalkozik. A testi 
fogyatékosság fajai szerint van: siketnéma, 
vak, nyomorék gyermek; szellemileg fogyatéko
sak: hülye, g/engeelméjü, gyengetehetségü, vala
mint a lelki'eg gyenge fpsychopathia) alcsoport
jaira oszlanak. 

Gyógyszerkönyv (pharmakopoea), az orvos
tudományban használatos gyógyszerek leírását, 
tartalmazza. A legtöbb államban hivata'osan 
adják ki és előírásai a gyógyszerészeiben 
kötelezők. 

Gyógytorna, pontosan előirt mozgások soro
zata betegség gyógyítása céljából (izmok erő
sítésére, merev izületek mozgékonnyá tételére). 
. Gyoma nagyk., Békés vm., gyomai j . , 11.929 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Gyomlay Gyula, * 1861, a pécsi egyetemen 
a klasszika-filológia ny. r. tanára. 

Gyomor, az emésztőcsatorna zsákszerű kitá
gulása a bárzsing és vékonybél között. Nö

vényevő állatoknál több részre oszlik, amelyek
nek különféle funkciójuk van. Magevő mada
raknál a gyomor falában vastag izomréteg van 
(zúza). A gyomorfal a pepszint és a sósav 
tartalmú gyomorn'edvet választja el s főként 
a fehérje emésztését végzi. 

Gyomorbetegségek. 1. Hurut, a gyomor nyál 
kahártyájának akut vagy krónikus gyulladása 
szeszes italok stb. következtében. — 2. Fe
kély, a gyomor falának kis darabkája fekélye-
sen szétesik, néha átfúródik a hasüregbe. 
Fájdalmas, nehezen gyógyuló betegség. — 3. 
Tágulás, krónikus gyomorhurut vagy a gyo
mor tultömése következtében áll be. Diszpozí
ció nagy szerepet játszik. Tünetei: gyakori 
hányás, gyomorégés stb. — 4. Rák, a gyomor 
falának rákos elfajulása. 

Gyomorgörcs (kardialgia), hirtelen fellépő szo
rító, görcsös fajdalom a gyomortájon. Lehet 
ideges eredetű, de okozhatja a gyomor meg
betegedése, kü!. gyomorfekély. 

Gyomormosás, gumicső bevezetése a bárzsin-
gou át a gyomorba, ezen keresztül viz be-
öntése és kiürítése, minek következtében ki
ürül a gyomortartalom. 

Gyón nagyk., Pest vm., alsódabasi j . , 3170 
1., vasút, telefon, posta. 

Gyónás, a bűnök bevallása az arra rendel; 
pap előtt a feloídozás elnyerése végett. Λ 
Gy. meghallgatója szigorú titoktartásra van 
kötelezve. 

Gyónl (családi nevén Achim) Géza (1884-
1917), költő és hírlapíró, aki a przemysl-i 
ostrom idején irta hazafias verseit. Orosz 
fogságban, Krasznojarszkban halt meg. 

Gyopár, fészkes virágú növény, melynél a 
sziromleveleket finom szőrözet borítja. A Kár
pátokban és Alpokban fordul elő magas he
lyeken. 

Gyóró kisk.. Sopron vm., kapuvári }., 78e 
!.. ut. Beled, up. Cirák. 

Gyorsaság, a másodpercenként megtett ut 

Csiga 
Sétáló ember 
Lépésben haladó ló 
Siető ember 
Enyhe szellő 
Kerékpáros 
Futó ember 
Korcsolyázó 
Ügető versenyló 
Szélvész 
Személyvonat 
Motorcsónak 
Léghajó 
Motorkerékpár 
Gyorsvonat 
Orkán 
Repülőgép 
A hang 
A Föld tengelyforgása 
Tüzérségi lövedék 
Puskagolyó 
A fény — 300.000 kilométer. 

mp/méter 
0.00 it 
0.8 
1.2 
ΐ·7 
2 
5 
7 
9 

12 
12 
ló 
18 
20 
21 

52 
40 
S« 

33O 
464 
60O 
7OO 
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GYORSÍRÁS GYORFFY 

Gyorsírás, oly írásmód, mely a közönséges 
abc-től eltérő betűk és jelek alkalmazásával 
lehetővé teszi, hogy a közönséges irás tempójá
nál kb. ötször gyorsabban Írhassunk. 

Gyosz, 1. Gyáriparosok Országos Szövetsége. 
Gyök, i. a kémiában elemnek v. vegyület

nek az a legkisebb része, amely egyik vegyü
letből a másikba változatlan súllyal átvihető. 
Vannak egyszerű és összetett, pozitív és ne
gatív Gy.-ök. Ahány hidrogén-atomot le tud 
kötni, annyi vegyértékünek mondjuk a Gy.-öt. 
— 2. A matematikában a gyökvonás eredmé
nye. 

Gyökér, a növény tengelyének a földbe nyu'ó, 
tápláléktól vét el re szo'gáló része; rügyek és le
velek soha sincsenek rajta; a Gy.-ek végeit 
az u. n. Gy.-süveg borítja. Feladata még az 
is, hogy a növényt a talajhoz rögzítse; 
mely réira többnyire változatosan elágazik. 

Gyömbér, a Zingiber officinalis nevű, Ázsia 
meleg üdékéin élő növény földalatti szára. 
Fűszernek és orvosságnak használják. 

Gyömöre kisk., Győr vm., sokoróaljai j . , 
1227 1., vasút, telefon, posta. 

Gyömörey 1. György, * 1873, Zala vm. fő
ispánja. — 2. István, * 1886, országgy. képv. 

Gyömrö, nagyk., Pest vm., gyömrői j . , 5479 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Gyöngy, állati eredetű ékkő, melyet a 
gyöngykagylók szolgáltatnak. Van édesvízi és 
tengeri gyöngykagyló, de a, Gy .-termelés szem
pontjából csak az utóbbi jön figyelembe. Ez 
meleg tengerekben kis mélységben él (Vörös
tenger, Perzsa-öböl, Ceylon stb.). A Gy. a 
kagyló héja és köpenye között keletkezik 
kisebb idegen test izgatására. Szép színét 
és fénytörését az okozza, hogy szénsavas 
mészből és szerves anyagból álló rétegek 
váltakoznak benne. 

Gyöngyház, a kagylók héjának többnyire. 
szép színjátékot mutató belseje. A színjáté
kot à héj réteges szerkezete által okozott 
fénytörés hozza létre. Gombokat, késnyeleket 
stb. készítenek belőle. 

Gyöngykor, az emlősök, kül. a szarvasmar
hák gümőkórja. 

Gyöngyös r. t. város, a Gy. patak mellett, 
a Máira lábánál, Heves vm. Gy.-i járásinak 
székhelye, 19.715 1. Bortermelés és kereskedés, 
áll. reálgimnázium. 

Gyöngyösapáti kisk., Vas vm., kőszeg-felső-
őri j . , 253 1., vasút, ut. és up. Nagygencs. 

Gyöngyöshalász nagyk., Heves vm., gyön
gyösi j . , 202Ö 1., vasút, telefon, posta. 

Gyöngyöshalmaj kisk., Heves vm., gyön
gyösi j . , 808 1., ut. Abasár, up. Visonta. 

Gyöngyöshernián kisk., Vas vm., szombat
helyi j . , 504 1., vasút, ut. és up. Szentkirály. 

Gyöngyösi István (1625—1704), költő, gö-
mörmegyei alispán, prókátor. Munkái: A Mars
sal társalkodó Murányi Vénus, Porából meg
élemedett Phoenix, Thököly Imre és Zrínyi 
Ilona házassága. 

Gyöiigyösmellék kisk., Somogy vm., sziget
vári ]., 617 1., távíró, posta. 

Gyöngyösoroszi nagyk., Heves vm., gyön
gyösi j . , 1193 1., ut. és up. Gyöngyös. 

Gyöngyöspata nagyk.. Heves vm., gyön
gyösi j . , 2840 1., telefon, posta. 

Gyöngyöspüspöki nagyk., Gyöngyös r. t. vá
roshoz csatoltatott. 

Gyöngyöí-solymos, nagyk., Hevis vm., gyön
gyösi j . , 2592 1.., ut. és up. Gyöngyös. 

Gyöngyösszentkereszt kisk., Vas vm., szom
bathelyi j . , 523 1., vasút, távíró, posta. 

Gyöngyösszöllös kisk., Vas vm., szombat
helyi j . , 1630 1., ut. és up. Szombathely. 

Gyöngyöstarján nagyk., Heves vm., gyön
gyösi j . , 2672 1., telefon, posta. 

Gyöngytyúk, a fácánfélékhez tartozó házi 
szárnyas. Afrikából származik. 

Gyönk nagyk., Tolna vm., simontornyai j . , 
3077 1., vasút, táviró, telefon, posta; ref. 
reálgimn. 

Győr sz. kir. város a Duna szigetközi ága 
mellett, a Rába és Rábca torkolatánál, Gy. 
vm., r. k. püspök és kir. tábla székhelye, 

50.038 1. Középiskolák. Vágón-, szövő-, cso
koládé· és ágyú· (most papiros-) gyár. Ter
ményfeldolgozás és kereskedelem. 

Györasszonyfa kisk., Győr vm., pusztai j . , 
539 L, vasút, táviró, posta. 

Győré kisk., Tolna vm., völgység! j . , 834 
1., ut. Szászvár, up. Máza. 

Györíiy István, * 1880, a szegedi egy. az 
ált. növénytan ny. r. tanára. 
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GYORFISZEG GYULA 

Győrfiszeg kisk., Zala vra., novai j . , 257 1., 
ut. és up. Nova. 

György, Szt. 303 k. halt vértanúhalált Pa
lesztinában. Mint sárkányölőt csak a 12. szá
zadtól ismerik. 

György, angol királyok. I. Gy. (1660—1727), 
1714—27. a Hannover-ház megalapítója az an
gol trónon. — III. Gy. (1738—1820), 1760—1820. 
Ά 7 éves háborúban megszerezte Kanadát és 
Floridát. Alatta szakadt el a 13 északamerikai 
gyarmat. 1801. felvette a Nagybritannia és 
Írország királya cimet. — V. Gy., * 1865, 
VII. Edváxd második fia, 1910 óta ura'lc. 

György 1. Endre (1848—1927), közgazdasági 
iró, képviselő, 1905. földmivelésügyi minisz
ter. — 2. Erna, * 1888, ügyv., az Orsz. 
Hitelvédő Egylet igazgatója, közgazdasági és 
jogi iró. — 3. János (1877—1929), vallás-
ii'.ozóliai és államtud. iró, jogot, teológiát 
(Oxford) cs fHazófiit (fíarvarcf-egyet.) fa.nuít. 
önéletrajza: Az élet célja felé. — 4. Lajos, 
* 1890, igazgató, iró, a kolozsvári Pásztor
tűz c. folyóirat szerkesztője. — 5. Lajos, 
* 1890, volt tanárképző int. igazg., erdélyi 
szerkesztő és irodalomtörténész. — 6. Mátyás, 
* 1887, vajdasági költő. 

Györgyi 1. Alajos (1821—1863), festő; arc-
geure-, oltárkép. — Fia, 2. Dénes, * 1886, 
iparmüv. isk. tanár, több középü'etet tervezett. 
— 3. Kálmán, szintén Gy. 1. fia (1863—1930), 
iparmüv. tar.ár és iró, a Magyar Iparművé
szet szerkesztője. 

Győri 1. Dezső, * igeo, szlovenszkói ma
gyar költő és újságíró. (Hangulatok, Százados 
adósság.) — 2. Ernő, * 1893, erdélyi költő 
és iró, a kolozsvári Keleti Újság munkatársa, 
— 3. Pál, * 1890, hangversenyenekes. 

Györki Imre, * 1886, ügyv., szocialista po-
li.ikus, a debreceni I. v,ál. ker. országgy. képv. 

Györköny nagyk., Tolna vm., dunaföklvári 
j . , 2^64 !., telefon, posta. 

GyŐraíamér kisk., Győr vm., tósziget-csilíz-
közi ) . , 407 1., ut. és up. Győrzámoly, 

Győröcske kisk., Ung vm., tiszai j . , 226 1., 
ur. és up. Záhony. 

Győrök Τ "* (Ήϊ~'agg), festő. Tengerésznek 
i.^o^uit. Rész:vett az 1870-es párizsi com
mune védelmében. 

Győrság kisk., Győr vm., pusztai j . , 1128 
1., ut. Győrszentmárton, up. Pázmándfalu. 

Győrsövényház kisk,, Győr vm., tősziget-rsi 
lizközi j . , 1356 1., telefon, posta. 

Győrszabadi kisk., Győr vm., lásziget-csiliz-
kozi j . , 395 1., ut. Bácsa, up. Alsóvámos. 

Győrszemere nagyk., Győr vm., sokorda^ai 
j . , 1798 1., vasút, távíró, telefon; posta.' 

Györszentiván nagyk., Győr vm., tószigc-t-
i silizközi j . , 4602 1., vasút, távíró, posta, 

Győrszentmáríon nagyk., Győr vm., pusztai 
j . , 3270 1., telefon, távíró, posta. 

Gyűrtelek kisk., Szatmár vm., mátészalkai j . 
918 1., vasút, telefon, táviró, posta. 

Győrujfalu kisk., Győr vm., tósziget-csil'.zköii 
j - . 534 1-, ut. és up. Győrzámoly. 

Győrvár, kisk., Vas vm., vasvári j , , 999 1,; 
vasút, posta. 

ςος 

Győr vm., a Kis Alföld DK-i részén, a 
Duna jobbpartján és szigetein terül el. 1483 
Ion2, 120.000 1. Főterroényei a gabonafélék. 
Állattenyésztésének kivitele főleg Bécs felé 
irányul. Trianon óta dunabalparti része Cseh
szlovákiáé. A megmaradt rész 1397 km2, 
91.000 1. 

Györy 1. Ilona, (1868—1926), Gy. Vilmos 
leánya, Artúr Ginever neje, költő és műfordító, 
főleg angol nyelvből. — 2. Tibor, * 1869, 
orvos, h. áll. titk., az orvostörténelem egy. 
rk. tanára. — 3. Vilmos (1838—85), evangéli
kus lelkész, iró, műfordító, az ifjúsági iro
dalom müvelője. 

Győrzámoly kisk., Gy; r vm., tósziget-csiliz-
köii j . , 1585 1., telefon, posta. 

Gyufa (gyújtó fa), a tüzgerj-esztés eszköze. 
A kezdetleges mechanikai hőfejlesztést (dörzsö
lés) és a veszélyes vegyi gyújtást (congrev-
Gy.) kiküszöbölte a magyar Irinyi János (1835) 
foszforos Gy.-ja. Később az igen mérges sárga 
foszfor helyett vörös foszfort alkalmaztak (svéd 
gyújtó). 

Gyufaadó, a pénzügyminisztérium 1924. évi 
93.701. sz. rendelete értelmében fasza'as gyufa 
után csomagonként legfeljebb 56 szál tarta
lommal 1 aranyfillér, más gyufa ál csomagon
ként 2 aranyfillér. 

Gyugy kisk., Somogy vm., lengyeltóti j . , 
π 15 1., ut. és up. Szőllősgyörök. 

Gyűjtőpont (fókusz), az optikai lencséknél 
és a görbe tükröknél az a pont, melyben 
a lencse, ill. tükör tengelyével párhuzamos 
nyalábban beeső sugarak a törés, ill. vissza
verődés után találkoznak. Általában Gy.-nak 
nevezik egy fénynyaláb valamennyi sugarának 
metszéspontját. Az elnevezés onnan ered, hogy 
a domború lencsének Gy.-jába összegyűjtött 
napsugarakkal gyúlékonyabb tárgyakat meg le
het gyújtani. 

Gyula vagy gylas (arab források szerint 
dsi'.a), a magyarok főbírája és fC vezére II. 
Konstan'.in görög császár szerint. Később ncm-
zetsi'gnévvé alakult. Városnevekben maradt fenn. 

Gyula vára 

Gvula pápa, II. (1443-1513, 1503-tól pápa), 
1506. lerakta a Sz. Péter-templom alapjait, 
sokat tett a művészek (Bramante, Raffael, Mi
chelangelo) és művészetek érdekében. 
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GYULA HABAKUK 

Gyula, r. t. Táros a Fehér-Körös mellett, 
Békés vm. székhelye, 24.785 I. Kath. reál
gimnázium. Terménykereskedelem, állatvásárok. 

Gyulafehérvár, város Erdélyben 12.000 
1. R. k. püspöki székhely. Trianon óta Ro
mániáé Alba Julia néven. 

Gyulafehérvári román nemzetgyűlés, 1918 dec. 
t. Goldis László javaslatára az erdélyi romá
nok a Gy.-en választották meg a 200 tagú 
nemzeti tanácsot és mondották ki »mindama 
területek egyesülését Romániává1, amely terüle
ten románok laknak«. 

Gyuiafirátóí nagyk., Veszprém vm., veszp
rémi j . , 1302 1., ut. Hajmâskér, posta. 

Gyulaháza nagyk., Szabolcs vm., kisvárdai j . 
1633 !.. vas'.it, távíró, telefon, posta. 

Gyu'ai 1. Ágost, * 1865, irodalomtörténész, 
a polg. isk. tanárképző int. igazg. — 2. László 
(1843—1911), festő, gracikus. — 3, Pál (1825 
—1909), bp.-i egyet, tanár, a 19. sz.-i magyar 
kritika főalakja. Λ magyar értekező próza mes
tere. Arány János hatása alatt irta dalait, elé-
giáit. szatíráit. Novelláinak főértéke a nyelv 
választékossága (Egy r 'gi udvarház gazdája). 
Esztétikai biráia'ainak szempontjai eredetiek, 
ítéletei, elemzései mélyek. (Vörösmarty élet
rajza, Katona József és Bánk bánja, Petőfi 
Sándor és Urai költészetünk.) 

Gyula; nagyk., Tolna vm., dombóvári j . , 
276 > 1., ut. Kurd, posta. 

Gyulakeszi kisk., Zala vm., tapolcai j . , 1076 
1., ut. Tapolca posta. 

Gyulavári nagyk., Békés vm.. gyulai j . , 3623 
1., vasút, telefon, posta. 

Gyulay Ferenc gróf, (1798—186']), táborszer
nagy, 1848. az osztrák hajóhad parancsnoka, 
1849. belügyiniiiiszter, IÎ59· az osztrák sereg 
fővezére, Magenta mellett a franciák legyőzték. 
Edelsheim tábornokot fiául fogadta, aki föl
vette a Gy. nevet is. 

Gyulladás vag/ lob, kórfolyamat, amely k'ilső 
inger (hő-, fény-, elektromos-, vegyi inger), 
de. legfőként fertőzés következtében jön létre. 
Tünetei vérbőség, duzzadás, hőemelkedés, fáj-

H, a zenében a c-dur skála 7. hangja; 
Ausztriában = ; fillér (Heller); ha = hektár; 
hl = hektoliter; h időadatoknál = hóra, 
óra; H, a hidrogén vegyi jele. 

Haag, 1. Hága. 
Haakon, VIL * 1872, Norvégia királyának 

választották 1905. Neje VII. Edvárd angol kir. 
leánya: Maud. 

Haar Alfréd, * 1885, szegedi egyet, az elemi 
mennyiségtan ny. r. tanára. 

Haarlem, E.-Hollandia tartomány fővarosa 

w 

dalom. A Gy. szövetelhalással, savós vagy 
genyes izzadmánnyal jár. Hurutos Gy. pl. a 
nátha, genyes Gy. pl. a kankó, a szövetelhalás 
helyét kitöltő genygyülem a tályog. 

Gyurátz Ferenc (1841—-1925), ev. püspök, író. 
Gyúró kisk., Fejér vm., váli j . , 1041 1.; 

ut. Vál, posta. 
Gyutacs, robbanó anyagok meggyújtására szol

gáló, ütésre robbanó durranó-higanyt tartal
mazó fémtokocska. 

Gyüd kisk., Baranya vm., siklósi j . , 710 
L, vasút, ut. Siklós, posta. 

Gyügye kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati ]., 
38S 1., ut. Jánk, up. Cégénydáiyád. 

Gyülevész kisk., Zala vm., zalaszentgróti j . , 
563 1., ut. Kehida-Kustány, up. Zalaszentlászló. 

Gyiileviz kisk., Sopron vm., csepregi j . , 
218 1., ut. Sopronhorpács, up. Zsira. 

Gyümölcs, a növényeknek nyers ál'apotban 
is táplálékul használható termése. 

Gyümölcsbor, érett gyümölcsök kisajtolt ned
véből erjesztés utján készült alkoholtartalmú 
ital. Legelterjedtebb az ahnabor. 

Gyümölcscukor, az édes gyümölcsökben levő 
kétféle cukor egyike. Tudományos neve: le-
vulózc. 

Gyümölcsérg kisk., Baranya vm., hegyháti 
j . , 289 1., ut. Sásd, up. Felsőmindszent. 

Gyümölcsoltó BoldogafSïony, Szűz Mária fo
gantatásának ünnepe márc. 25., X. Pius pápa 
óta (1911) nem nyilváios jellegű. 

Gyüre kisk., Szabolcs vm., tiszai j . , 982 1., 
vasút, távíró, telefon, posta. 

Gyürüíü kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
272 1., ut. Bakkösd, up. Ibafa 

Gyürüs kisk., Zala vm., zdaegerszegi j . , 
342 1., ut. és up. Szepetk. 

Gyürüsférgek, izekre osztott testű férgek, leg
nagyobbrészt tengerekben, de egyes fajtái édes
vizekben és a szárazföldön is élnek. Ide tar
toznak: a tengeri hernyók, a csőlakó fér
gek, a földigiliszta, a pióca-íélék stb. 

Gyűszűvirág, 1. Digitalis. 

Amsterdamtól Ny-ra, az K-i tenger közelében, 
81.000 1. Virágkertészet. 

Haase, Hugo (1863—1919), német függ. szoc. 
politikus, a forradalomkor a népbiztosok 
egyike. Merénylet áldozata lett. 

Haáz 1. Ferenc Rezső, * 1883, erdélyi 
festő és néprajzi gyűjtő. — 2. István (1877 
— 1929), író, humorista, nagyon »ok kabaré
bohózatot irt. 

Habakuk, egyik kisebb próféta, kb. 600 
évvel Ki- e, 
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HABANA HADES 

Habana, 1. Havana, 
Habár Mihály, * 1874, hírlapíró, az Újság 

munkatársa. 
Habarcs, oltott mészből és homokból készült, 

építésnél használt kötőanyag. 
Habberton, John (1842—1921), amerikai író, 

hírlapíró, közkedvelt gyermektörténetek (Helén 
fiacskái) és elbeszélések írója. 

Habeas corpus acta, II. Károly király alatt 
1679. alkotott angol a'aptörvény, amely szerint 
illetékes bírói törvényes intézkedés nélkül senki 
le nem tartóztatható. 

Habemus papám (lat.: van pápánk), ezzel 
hirdeti ki a biboirnok-diakonus a Péter templom 
erkélyéről az újonnan választott pápa nevét. 

Habent sua fata Ubelli (lat.) a. in. a köny
veknek is megvan a sorsuk. 

Haber, Fritz * i863, a berlini Kaiser Wil
helm Inst, igazg. vegyész, aki a levegő nitro-

nak semmi köze a fizikai rázkódáshoz vagy a 
légnyomáshoz. 

Habsburg, várkastély és falu Svájcban, Aar-
gau kantonban, a H. család ősi fészke. 

Habsburg-ház, aleman eredetű uralkodócsa
lád, melynek törzsvára Svájcban, Aargati kan
tonban volt. Világtörténelmi szerepe I. Rudolf 
gróffal kezdődött (1218-1291), akit császárrá 
választottak és egész sorozatát adta ezután a 
császároknak. Legnagyobb hatalomra V. Ká
rollyal emelkedett (1519—1556). Lemondásakor 
spanyol (II. Fülöp) és német (I. Ferdinánd) 
ágra oszlott. Az előbbi 1700. kihalt. Az 
osztrák a 17-18. sz.-ban nagyhatalommá emel
kedik. VI. Károllyal kihal a férfiág. Leánya, 
Mária Terézia nőül ment Lotharingiai Ferenc 
herceghez, aki a lot. ház vaudemont-i ágából 
származott és megállapította a Habsburg-Lo-
tharingiai uralkodóházat. Magyarországon 16S7. 

Háborús veszteségek 

Háború 

Krím 
1866, poroszok . . . . 
1870/71, németek · · · 

Világháború 
Németország 
Ausztria-Magyarország 
Franciaország . . . . 
Anglia · . 
Olaszország 
Oroszország · · • • • 
Egyéb államok · · · . 

Hadban álló 
sereg 

309.000 
280.000 

1,100,000 

13,000.000 
9,000.000 
8,000.000 
8,300.000 
5,200.000 

M e g h t 

járvány 

85.000 
6.400 

15.000 

elesett 

10.000 
4.450 

28.000 

1 ! t 

összesen 

95.Θ00 
10.000 
43.000 

1,800.000 • 
1,000,000 
1,400.000 

870.000 
600.000 

2,500.000 
660.000 

8.830,000 

génjéből állította elő az ammómákot s evvel 
lehetővé tette a salétromgyártást a levegőből. 
1919. Nobel-dij. 

Haberern Jonatán Pál, * 1855, a bpesti 
egyet, a csont- és izületi sebészet c. rk. 
tanára. 

Habilitáció (lat.), egyetemi magánta^á i ké
pesítés. 

Habituális (lat.) a. m. megszokott, szokásos. 
Habitué (franc.) a. m. otthonos, törzsvendég, 

pl. színházban. 
Habitus (lat.) a. m. külső megjelenés, alak, 

orvostudományban az ember testének milyen
sége. 

Háborús neurózisok, háborús idegsokk, grá
nátlégnyomás néven szerepelnek a háború óta; 
azonosak a békében is előfordult baleseti v. 
rázkódásos idegbajjal (traumás neurózis). A H,-

férfiágon, 1723. női ágon is örökös jogot 
nyert (1. Pragmatica sanctio). A H.-L. csa
ládból származtak uralkodóink Mária Teréziá
tól IV. Károlyig. 

Hacienda (spany.) a. m. földbirtok, major, 
kiil. D-Amerikában. 

Hács kisk., Somogy vm., lengyeltóti j . , 482 
1., ut. és up. Lengyeltóti. 

Hacsak Géza, * 1875, hírlapíró, 1908—12. Λ 
Nap szerkesztője volt. 

Hadak utja, a tejút, a monda szerint Csaba 
serege patkóinak nyomából lett. 

Hadbíró (auditor;, a katonai igazságügyi 
szolgálatot teljesítő katonatiszti rangosztályokba 
beosztott tisztikar tagja. 

Hadbiztos, a hadsereg élelmezési és ellátási 
ügyeit intéző katonai hivatalnok. 

Hades (rómaiaknál Pluto), a görög mitológiá-
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ban az alvilág fejedelme. H. egyúttal neve 
magának az alvilágnak is. 

Hartházy Zsigmond, * 1876, Hajdú vm. és 
Debrecen főispánja. 

Hadihajók« megkülönböztetnek tulajdonkénem 
csatahajókat, cirkálókat, különleges célú H.-at 
(torpedóhajó, tengeralattjáró, aknarakó) és se-
gédhajékal, aknakutatók, segédcirkálók stb.). 
L. meg Dreadnought. 

Hadik 1. András, (1710—1790), Mária Teré
zia vitéz tábornagya. Kivált a 7 éves háború
ban tűnt ki. 1751-ben Berlinbe tört és meg
sarcolta. — 2. János gr., * 1863, felsőházi 
tag, a Kisbirtokosok Orsz. Földhitelintézetének 
elnöke, 1917—18. közélelmezési miniszter. 

Hadikölcsön, az az adómentes járadékkölcsön, 
amelyet a magyar kormány kibocsátott és 
igénybevett a háborús államháztartás decifitjé-
nek fedezésére. Az első H. 1914. nov. 16—23., 
második 1915, máj 12—jun. 7., a harmadik 
1915. okt. 15., a negyedik 1916. máj., az 
ötödik 1916. nov., a hatodik 1917. máj,, a 
hetedik 1917. nov., a nyolcadik 1918. jun. 12. 
került kibocsátásra. Mindegyik kibocsátás, a 
nyolcadik kivételével 6"/o-os, a nyolcadik 
Ci/gO/o-os s ezenkívül a második és hetedik 
kibocsátásnak van egy 51/2%-os változata. 

Haditörvényszék, 1. Katonai bíráskodás. 
Hadi, Richard * 1787, magyar származású 

szobrász és grafikus, főleg a bibliofil illusztrá
ciót műveli, a Drugulin-nyomda (Lipcse) igaz
gatója. 

Hadosztály, a legkisebb, 
önálló működésre képes 
seregrész. Gyal.-H. l8,coo, 
lovas-H. 6000 emberből 
áll. 

Hadrianus, Publius Ae-
lius, római császár (Kr. 
u. 117—138). Politikai, tár
sadalmi és művelődési 
egységbe akarta fogni a 
birodalmat, nagyszerű 
építkezésekkel gazdagította 
birodalmát (Angyalvár). 

Hadröá, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és 
Hadiárvák Nemzeti Szövetsége rövidített neve. 

Hadtest, több osztályból álló seregrész, kb. 
25 zászlóalj, 24 üteg, 12 lovasszázad. 

Hadúr, Aranyosrákosi Székely Sándor epo
szában (A székelyek Erdélyben) a magyarok 
ősi istene. Innen vették át: Vörösmarty, Arany. 

Hadüzenet. Nemzetközi szokásjog szerint a 
háború az ellenségeskedések megkezdésévél in
dult meg. A hágai (2-ik) békeértekezlet meg
állapította, hogy az ellenségeskedések csak ak
kor kezdhetők meg, ha az ellenfél erről ér
tesülést nyert. 

Hadzs, a nagy zarándoklat Mekkába. Had-
zsi-nak nevezik azt, aki ennek a kö
telezettségnek eleget tett. Ε címet viselik 
keleti keresztények is, akik Jeruzsálembe el
zarándokoltak. 

Hadzsi Loja, (1841—1887), a boszniai okku-
páció idején a fellázadt törökök egyik vezére, 
ötévi várfogság után Mekkában telepedett le. 

Hadrianus 

Hadzsy Olga (Martin L'.-né), * 1880, festő, 
több műfajban otthonos; széles, erőteljes ecset
kezelés. 

Haeckel, Ernst (1834—1919), a jenai egyete
men az állattan tanára, fiatal korában az 
egysejtű, főleg a kovavázas sugárállatkák ku
tatásával foglalkozott. A Challenger-expedíció 
radio/aria-anyagának feldolgozását rábízta az 
angol kormány s ő 'több mint 3000 uj fajt 
irt le. Legfontosabb tanítása az általa felis
mert és kimondott biogenetikai alaptörvény. 
H. egész életműködésének súlypontja a darwini 
tanok elismeréséért folytatott harcokra esik. 
Magyarul megjelent müvei: Világproblémák, Az 
élet csodái, A természet eV az ember. 
' Haendel Vilmos, * 1874, a debreceni egyet, 
a politika ny. r. tanára. 

Hafiz, Semsz eddin Mohammed (* 1230 kör., 
t 1389), perzsa költő, a kelet egyik leg
nagyobb hatású lírikusa. Magyarul Erődi Bé
lától. 

Hafnium (Kopenhága latin neve: Hafnia után), 
1922. felfedezett elem, rendszáma 72, atomsulya 
180.8, kül. cirkonércekben fordul elő. Hevesy 
György és Coster dán vegyész fedezték fel. 

Hága (Haag, 's Gravenhage), Hollandia szék
városa az É-i tenger közelében, 409.000 1. Könyv
tárak, muzeumok, műipar. Az 1899-1 H.-i béke
konferencia megalkotta a nemzetközi döntőbíró
ságot, amelyben az összes európai államok, Ja
pán és az Unío képviseltették magukat és 
amelynek H. a székhelye. A döntőbíróság a 
Népszövetség megalakítása óta is működik. 

Hágai békekonferencia 1899. V. 18—VI. 29., 
amelyet Miklós orosz cár kezdeményezésére 
hívtak egybe. A H. több megállapodást ho
zott létre a hadviselés módszerei, a hadijog és 
a zsákmányjog kérdéseiben, kiterjesztette a 
genfi Vörös-kereszt konvenciót a tengeri had
viselésre is, s a vilás nemzetközi ügyek 
elintézésére nemzetközi döntőbíróságot szerve
zett. A második H. 1907. eredménytelenül tár
gyalt a döntőbíráskodás kérdéséről. 

Hagen, westfaliai iparváros, 99.000 I. 
Hagenbeck, Kari (1844—1913), hamburgi ál

latkereskedő, aki foglalkozását tudományos ala
pon űzte. Az állatkerteknél ő vezette be azt 
a módszert, hogy a vadállatokat nem szűk 
ketrecekben, hanem szabadban tartják. 

Haggada (héber), a bibliai anyagnak er
kölcsi és történelmi motívumok szerinti elő
adása, továbbá a zsidó imakönyv egy része. 

Haggard, H. Rider (1856—1925), angol re
gényíró, Salamon király kincse és Ö c. kalan
dos regényeivel lett népszerű. 

Haggenmacher, Svájcból bevándorolt nagy
iparos család, melynek nevéhez a nagy bu
dapesti H. Henrik-féle gőzmalom és a kőbá
nyai és budafoki sörgyárak alapítása és fel
virágoztatása fűződik. 

Hagia Soph:a székesegyház, a bizánci épí
tészet legnagyszerűbb alkotása, 537. szentel
ték föl, Konstantinápoly elfoglalása után Aja 
Szófia néven dsámi (mecset) lett belőle. 

Hagiographa (gör.) a. m. szent irások, az 
ószövetség egy része a bibliában. 
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Hagyêroa kiek., Zala vm., zalaegerszegi /., 
162 1,, ut. Zalaegerszeg·, up. Alsóbagod. 

Hagyaték, elhalt személy aktiv és passzív 
vagyonának összessége. 

Hagyma, gyűjtőneve több mint 200 növény
fajnak, melyek a liliomfélék családjába tartoz
nak. Jellemző rájuk az ugyancsak H.-nak 
nevezett, egymásra boruló pikkelyekből álló 
földalatti szar; a pikkelyek szunnyadó rügyet 
vesznek körül, melyből a növény a következő 
évben kifejlődik. Fontosabb H.-fajíák a vörös 
H., a magyar konyha elengedhetetlei fűszere, 
mely valószínűleg Középázsiából ered; a f<,g-
H. és az enyhébb metélő H. 

Hagyomány, 1. általában szájról-szájra, nem
zedékekre átszálló szóbeli közlés. — 2. Teológiai 
értelemben az olyan természetfölötti igazságok 
összfogalma melyeknek forrása nem a szent
írás, hanem Krisztusnak és apostolainak szóbeli 
közlése. Benne a katolicizmus, a protestantiz
mussal ellentétben, a hitnek a bibliával egyen
rangú forrását látja. 

Hahnemann, Samuel Christian, (1755—1843), 
orvos, a homeopátia (1. ο.) megalapítója. 

Hahót nagy., Zala vm., pa sai j . , 23ŐJ 2., 
ut. Gelse, posta. 

Haics Géza * 1895, zenekritikus, a Magyar
ság munkatársa 

Haíd, Liane, * 1898, bécsi táncosnő. 
Haidarabad, 1. Brit-India legnagyobb hűbéres 

állama, a Dekán felföld közepe táján, 214,000 
km2, 13 millió 1. Főterményei a búza és a 
pamut. Kiterjedt vasúthálózat. Fővárosa H. 
1/2 millió 1. — 2. Város Bombay kormány
zóságban, az Indus alsó folyásánál, 76.000 1. 

Haidar-Pasa, török kikötőváros a Márvány
tenger ázsiai partján, 35.000 1. Az anat<51ia: 

vasút kiindulópontja 
Haifa, kikötőváros É-Palesztinában, 25.000 I 

Gabona- éj o'ajkivitel. 
Haig, Dougla- (1861 -1928), angol tábornok, 

Szudánban, Délafrikában harcolt. 1915. mint 
French utóda átvette az angol csapatok parancs
nokságát, 1919. ápr. óta az ango' hadsereg 
főparancsnoka és bárói cimet kapott. 

Hainan, sziget a Kínai-tengeren, 34.000 km2, 
2 millió 1. 

Hainisch, Michael * 1858, közgazdasági iró, 
és szociálpolitikus. 1920—28. osztrák köztársa
sági elnök. 

Hainiss Elemér, * 1890, a szegedi egyet, a 
gyermekgyógyászat ny. r. tanára. 

Haiti, a Nagy Antilláknak Cuba után leg
nagyobb szigete. 75.000 km2. 2I/2 millió 1. Ég
hajlata forró és ned
ves. Terményei : kávé, 
kakaó, dohány, pamut. 
H. szigetén 2 köztársa
ság van : K-en. S. Do
mingo 48.000 km2, 1 
millió kreol és mulatt 
1., fővárosa S. Domingo. 
Ny-on H. 28.000 km2, 
2 millió 1. (o,o*/o fran
ciául beszélő néger), fő
városa Por su Prince 

Haj, 1. Hajzat. 
Hajak Károly, * 1885, hegedűművész és 

zeneszerző, a marosvásárhelyi zeneakadémia 
tanára. 

Hajcsövess'g (hajszálcsövesség, kapiüantás), 
az a jelenség, hogy igen szűk nyilásu csö
vekben a folyadék magasabbra emelkedik, mint 
azt a közlekedő edények törvénye előírja. A 
jelenség oka a molekuláris tapadás. Ahol a 
testek részecskéi között hézagok vannak, 
ezek ugy működnek, mint hajszálcsövek (szi
vacs, kockacukor, tégla stb.). 

Hajdú 1. Henrik, * 1890, költő é; nv.ifor-
ditd. Fordította íbsen számos drámáját s köl
teményét. — 2. Miklús, * 1879, iró és hír
lapíró, 1904—19 u . A Mai felelős szerkesz
tője. 

Hajdubagos nagyk., Biliar vm., derecskéi j . , 
216Ί 1., vasút, telefon, posta. 

tta}âiA>'ôsz&rmêny T. t. város Hajdú vm. 
H.-i járá :ának székhelye, 28.7.6 1. Év. rcf. 
főgimnázium. 

Hajdudorog nagyk., Hajdú vm., központi j . , 
11.233 !·> gör.-kat. magyar püspökség szék-
heiye, vasút, telefon, távíró, posta. 

Hajduhadháza r. t. vár s, Hajdú vm., haj
dúböszörményi j . , 10.480 L, vasút, telefon, 
láviró, posta. 

Hajdúk, 1. a kiváltságos hajduvárosokban 
(Nánás, Dorog, Böszörmény, Hadház, Szo-
boszló és Vámospércs) lakó, Bocskai István 
erd. fejed, által 1655. megnemeiitett H. utó
dai. — 2. Nem kiváltságolt, végvidéken lakó, 
kóbor katonák. 

Hajdúnánás r. t. város, Hajdú vm., 17.091 1 
Kef. reálgimnázium. Földművelés, szaímafonás. 

Hajdusámson nagyk.. Hajdú vm., központi j . , 
5837 1., vasút, táviró, telefon, posta 

Hajdúszoboszló r. t. város. Hajdú vm., 17.723 
1. Gyógyfürdő. 

Hajduszovát nagyk., Hajdú vm., hajdúszo
boszlói j . , 3787 1., telefon, posta. 

Hajdú vm., 2386 km2, 168.000 1., a beleékelt 
Debrecen várossal együtt 3343 km2, 271.000 1. 
Székhelye Debrecen. 

Hajek, Egon, * 1888, erdélyi szász író, 
lelkész, költő és novellista. 

Hajlított butor, a fahajütás töké'etesitet! 
módjának feltalá ója az osztrák Thonet. Haj-
litásra lega'kalmasabb a bükkfa. A falé eket v, 
rudakat, hogy hajlékonnyá tegyék, gőzölik, 
majd a vasmintára kézzel v. géppel ráhajlitják 
s végül a vasmintával összekötve a szántóba 
viszik. 

Hajmás kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 
419 L, vasút, táviró, up. Gálosfa. 

Hajmáskér kisk., Veszprém vm., veszprémi 
) . , 2272 1., vasút, telefon, posta Tüzérségi 
gyakorlótér. Barakktáborába internálták a pro
letárdiktatúra bukása után a politikailag gya
núsakat. 

Hajnal 1. István, a latin paleográfia bp.-á 
egyet. na. tanára — 2. László, * 1902, 
költő, kolozsvári cikkíró és novellista. 

Hajnalcsillag, népies neve a Venus bolygó
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nak, mely röviddel napnyugta után v. napkelte 
előtt ragyog az égbolton. 

Hajnik i. Imre (1840—1902), a bp.-i egyet, 
a jog örténet tanára. — 2. Miklós, * 1899, 
szimbolista irányú költő és elbeszélő. 

Hajnóczy József, (/750—1795), alispán, jog
tudós, a francia forradalom kátéjának fordí
tója. A Martinovics-féle összeesküvésben való 
részvétele miatt lefejezték. 

Hajó Sándor, * 1876, iró és szindarabfor-
ditó. Könnyed és szatirikus darabokat irt. 
(Holnap, Fiuk és leányok, Délibáb ucca 7, 
Az ötvenéves férfi, Láz.) 

Hajóhíd, uszótestekre v. hajótestekre (pon
tonok, hengerek stb.) helyezett hidpálya. 

Hajós nagyk., Pest vm., kaloc?ai j . , 4696 
1., telefon, távíró, po^ta. 

Hajós 1. Antal, * 1895, mérnök és újság
író, a Magyarság munka'ársa. — 2. Gábor, 
orvos, belgyógyász, bp.-i egyet. m. tanár. 
— 3. Kálmán, a belső szekréciós rendszer 
c. tárgykör bp.-i egyet. m. tanára. — 4. 
Kálmán, * il6g, országgy. képv. — 5. La
jos, * iC/o, idegorvos, a bp.-i egyet. a 
bűnügyi lélektan és elmekórtan m. tanára. 

Hajózás, személyeknek, áruknak vizi szállí
tása. Van: belvízi-, csatorna-, folyam-, parti-, 
tenger-H. 1807. indul az első gőzhajó (kerekes) 
a Hudsonon. 1819. szeli át az első gőzös az 
óceánt (:6 nap), 1842. indul az első világ
körüli útjára. A hajózás és hajógyártóipar
ban Anglia, Németország és Amerika kerülnek 
első helyre. A világ-Η. adatait az évenként 
kibocsátott Lloyd-Register tartalmazza. 

A vlk'g kereskedelmi hajóállománya 
brutto-ionna 

1914 1929 
Nagy-Britannia . . . 20,284.000 20.166.031 
Egyes. Ali. 1,837.000 14,377.114 
Japán 1,642.000 3,186.652 
Fianciaország . . . 1.918.000 3,378.663 
Németország . . . . 5.098.000 4,092.552 
Olaszország . . . . 1,428.000 3.284.660 
Norvégia 1,923.000 3,224.463 
Hollandia 1,471.000 2.939.067 
Svédország 992 000 1,447.000 
Spanyolország . . . 883 000 1,161.591 
Dánia 768.000 1,055.867 
Görögország . . . . 820.000 1,266.(̂ 85 
Begium 341.000 529.043 
Oszlr.-m. mon . . . 1.052.000 — 

Hajszálerek (kapil árisok). Λ verőereknek 
szabadszemmel már nem látható finom ι sá
tornál a H. Ezekből szivárog át a táplálék a 
szövetekbe, a tüdőben ilyen H. veszik fel a 
friss oxigént és adják le a szénsavat. 

Hajtány, kézzel hajtott, nyitott vasúti jármű 
a pálya bejárására. 

Hajzat v. szőrözet, az emlős álatokra jel
lemző bőrfüggelék, mely többnyire hosszura 
nyúlt vékony szaru-szálakból áll. A hajszálak 
v. szőrök a szőrtüszőnek nevezett bőrmélye-
désekből nőnek ki. Ebben van a hajhagyma, 

ennek alsó homorulatába nyúlik be a hajsze
mölcsnek nevezett eleven vérdus kötőszövet, 
amely a hajat létrehozza. Λ hajszálak tövébe 
nyílnak a faggyumirigyek, melyek váladékuk
kal a hajszálakat zsírozzák és puhítják. A H. 
színe a szálakban lévő festékanyagtól (pig
ment) függ; a festék hián>a okozza az őszü
lést. Az embernél a hajszá'ak szine, alakja 
(göndörsége v. simasága) és keresztmetszete 
jellemző az egyes rasszokra. A férfiak nem
csak az arcon, hanem az egész testen ál
talában szőrösebbek, mint a nők. Az újszülöt
tek testét finom pihe borítja, amely marad
ványa az emlős-szőrözetnek. 

Hakodate, Jesszo japáni sziget legnagyobb 
városa, hadi és kereskedelmi kikötő a sziget 
D-i csúcsán, 164.000 1. 

Haladván}', számoknak egymásutánt sorozata. 
Kétféle van: számtani, melyben a két egy
másután következő tag különbsége és a mér
tani, melyben két egymásután következő tag 
hányadosa állandó. 

Halak, a gerinces állatok legfejletlenebb osz
tálya. Kivétel nélkül vizben élnek, ezért testűk 
teljesen ehhez az életmódhoz alkalmazkodott. 
Porcos vagy csontos vázuk van. Végtagjaik 
uszószárnyak, kopoltyukkal lélegzenek. A szív 
egy pitvarból és egy kamrából áll. Uszó-
hólyagjuk egyensúlyozó szerv. Idegrendszerük, 
főleg agyvelejük fejletlen. Ivarosán, peték ál
tal szaporodnak. Testüket bőr v. pikkelyek 
fedik. Testük hőmérséklete változó, mindje" ** 
környezethez alkalmazkodik (helytej'en^ hideg· 
vérüeknek mondják). Az őslényt^ ,1 I s í°] 
lyamán a gerincesek közű' a " · leptek roi 
legelőször és pedig - lelső-szüur korszakban. 

Halál a szp" c Z e t életműködésének megszű
nése. Á H · beállhat aggkorí elgyengülés, be-
tegség vagy erőszakos külső behatás követ
keztében. A H. :t gyakran u. n. agónia, ha
lálküzdelem előzi meg. 

Halálbüntetés, a legsúlyosabb büntetés, egy
idős a társadalommal. Nálunk végrehajtása 
kötél által történik. Egyes államok ma is 
bárdot, guillotinet használnak a H.-nél. Az 
Egy. AU.-ban villamosáramot. A H. ellen ercls 
küzdelem folyik. Románia, Portugália, Hollan
dia, Norvégia, Svájc egyes kantonjai eltö
rölték. 

Halali, kürtszó a vadászat végén, mikor a 
szarvast leszúrják. 

Halálozási arány, a halálozások viszonya a 
élő népesség szamához, ezer lakosra átszá
mítva, így pl. 192Ő. a H.: Ausztrália 9.4, 
Ausztria 14.9, Belgium 1.3-4, Bulgária 19.7, 
Csehszlovákia 15.5, Dánia I0.9, Egyes. AU. 
11.7, Franciaország 17.5, Hollandia 9.8, Japán 
19.2, Jugoszlávia 16.5, Lengyelország 17, Ma
gyarország 16.5, Nagy-Britannia 11.9, Német-
01 szag 11.7, Norvégia 9.6, Olaszország 16.9, 
Románia 2Γ.2, Svédország 11.8, Svájc 11.7. 

Haláltánc, a pestis idejebeli ábrázolása a 
halál hatalmának, amely bárhol megejtheti az 
embert váratlanul. Holbein fametszeteiről leg
ismertebb e műfaj, mely az irodalomban ea 
a zenében is erős nyomot hagyott. 
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HALÁNTÉK HALLELUJA 

Haláltánc. Holbein fametszete: A kereskedő 
és a halál 

Halánték, a külső szemszöglet és fül kö-
" H »vékonycsontú koponyarészlet. 
, v» a , a s l Fischer Ödön, * 1885, nagykeres-

H 1 t s S^u e n * s z ö v e t s ^S elnöke. 
Halastó kisk., */as v m # | körmend-németuj-

ván 1., 368 !., ut. Nácia^ u p . Szarvaskend. 
Halasy József, * 1865, n > . főispán, felső

házi tag. 
Halász 1. Albert, * 1890, mérnök, gaztU-

ságstatisztikus, főműve: Az uj Középeurópa 
gazdaságstat. térképekben. — 2. Gitta, * 1899, 
énekesnő, az Operaház tája. — 3. Gyula, 
* 1881, geográfus, népszerű földrajzi iró. — 
4. Ignác (1855—1901), kolozsvári egyet, ta
nár, finn-ugor nyelvész. — 5. Imre, (1841 — 
1918), újságíró, id. Andrássy Gyula sajtófő
nöke. Emlékiratai: Egy letűnt nemzedék, Bis
marck és Andrássy. — 6. Móric (dabasi), 
* 1879, nagybirtokos, országgy. képv. — 7. 
Sándor, (1859—1918), közgazd. iró. 

Halászat, a legrégibb ősfoglalkozások egyike. 
Az édesvízi H. primitív eszközökkel dolgo
zik, a tengeri H., ahol egyes halfajoknak 
milliószámra való fogásáról van szó, fejlet
tebb technikával és több halász-csoport együtt
működésével dolgozik. Az érdekelt államok 
mindenütt törvényekkel szabályozzák a H. gya
korlását (H.-i jog). 

Halászi nagyk., Mosón vm., magyaróvári 
j . , 1870 1., telefon, posta. 

Halász-Padlicska István, * 1867, szobrász, 
eleinte naturalista: gyümölcs- és állatszobrok; 
később genre és portré; most Breznóbányán 
él, ahol portrékat és főleg szlovák népéleti 
alakokat mintáz. 

Halaváts Gyula (1853—1926), geológus. 

Halbe, Max, * 1865, naturalista irányú né
met iró és drámaíró. 

Halberstadt, szászországi gyárváros, 48.000 1. 
Halbig, Johann (1814—-1852), müncheni szob

rásztanár, József nádor bp.-i szobrának meg
alkotója (1869). 

Halcsont, a szilás cetek óriási szájában a 
szájpadról és felső állkapocsról az alsó felé 
lenyúló görbült szarulemezek. Egy nagy bálna 
néha 10—15 q-nyit is szolgáltat. A H. igen 
rugalmas és tartós anyagából ostornyeleket, 
női fűzők halcsontjait, gombokat, botokat stb. 
készítenek. 

Haidane, Richard Burdon (1856 —1928), 1905 
—12. angol hadügym., 1912—15. lordkaiue'lár, 
1919. a Labour-party tagja, 1924. a Mac-
donald-kormányban ismét lordkancellár. H. szer
vezte át az angol hadsereget. Mint filozó
fiai iró is ösmert. 

Haleb, 1. Aleppo. 
Halenyv, a viza uszóbólyagjából készített 

nagyon finom enyv; ragasztásra, folyadékok 
derítésére szolgál. 

Halévy, 1. Jacques (1799—1861), franc, ze
neszerző, Cherubininél tanult. 36 operát irt, 
amelyek között világhírű a Zsidónő. — 2. 
Ludovic (1834—1908), francia iró, Offenbach 
operettjeinek librettó-szerzője. 

Halfa, 1. Eszpartófü. 
Half time (ang.) a. m. félidő. 
Halifax, 1. város £-Angliában, 99.000 1. 

Csillagvizsgáló, Textilipar. - 2. Brit-É-Ame-
rika Uj-Skócia tartományának fővárosa, 58.372 
1. Egyetem. Jégmentes kikötő. Halászat. 

Halikarnassos, a kisázsiai Karia fővárosa, 
amelynek főnevezetessége Mausolos király sír
emléke (innen: mauzóleum). 

Halimba kisk., Veszprém vm., devecseri j . , 
63η }., ui. Ajka, up. Padrag. 

Halina, durva, fehér posztó, Szlovákiában 
háziiparilag állítják elő. 

Hall (ang.) a. m. előcsarnok. 
Hallás, az állatok azon képessége, hogy 

a levegőhullámok által közvetített rezgéseket 
(hangokat) érzékelni tudják. A H.-t közvetítő 
érzékszerv a fül, melynek szerkezete az állat
ország különböző osztályainál nagyjában azo
nos. A fölvett érzékletet a hallóideg az agy 
megfelelő központjába vezeti s így a H. 
tulajdonképpen az agyban jön létre. Az egyes 
állatoknál a H. élessége nagyon eltérő. Az 
ember hallása eléggé fejlett s érzékelni tudja 
a mp.-ként 16 és 40.000 közé eső rezgése
ket. A H. élességét, főleg zenei irányban, 
gyakorlással fokozni és fejleszteni lehet. A 
H.-i érzék hiányát süketségnek mondják; a 
zenei finomságokat megkülönböztetni nem tudó 
embert botfülünek. 

Halle a. d. Saale, város Poroszország gzász 
tartományában a Saale (az Elbe mellékfolyója! 
mellett, 194.000 1., 1694. alapított egyete
mét számos magyar diák látogatja, főleg ev. 
teológusok. Só- és barnaszéntelepek, élénk 
ipar, 1919. spartakista- lázadás. 

Halleluja (héber, a. m. dicsérjétek az Urat), 
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Istent dicsőítő felkiáltás, amely a Zsoltá
rokban gyakran előfordul. • 

Haller i; István·, * ι88α, a ker.-szoeializmus 
előharcosa, 1919. propagandaügyi-, 1919—20. 
kultuszminiszter, országgy. képv. — 2. János 
(f 1697), iró, főműve a Hármas Istória. 

Halley, Edmund (1656—1742), angol csilla
gász. A Newton és Kepler törvényeinek al
kalmazásával ő számította ki először húsz üstö
kös pályáját. A róla nevezett üstökösnél is
merte föl az üstökösök időszakosságát s en
nek az egynek visszatérését meg is jósolta 
1758-ra. 

Hal-L'szt, ha)hu!ladékokból és értéktelen ha
lakból készült por, más állatok táplálására 
v. trágyázásra. 

Hallstatt, város, 2000 1. és nyári üdülőhely 
Felső-Ausztriában, a Salzkammergutban, a 
H.-i tó mellett. Sóbányák. Őskori leletek. 

HaJátaíÜ kox, a. lörténelemelőlti kultúra egyik 
korszaka, a HaüVatt mellett talált temető-
leletek után elnevezve. A fegyverek és szer
számok már vasból készültek, az edények és 
•ékszerek még bronzból. A kelták betörésével 
(La-Tène-korszak) érc véget. 

Hallström, Per, * 1866, svéd költő és je
les novellista, természetfestő' s finom elemző. 

Hallucináció, megfelelő külső inger nélkül 
keletkező téves érzéki észrevevés. A H.-k min
den érzékszerv körére kiterjedhetnek; igy van 
látásbeli (vizió), hallási, szaglási, izlési, érin
tési, tapintási, szerv-érzésbeli (a beteg pl. álla
tot érez testében, belei, csontjai, agya el
halnak), izomérzésbeli H. (a beteg hirtelen 
ugy érzi, hogy a levegőbe repül v. az ágy 
süllyed vele), a nemi körre vonatkozó H.-k 
(a beteg azt hiszi, hogy erőszakot követnek 
el rajta, teherbe esik). A H.-k az elmebajok 
leggyakoribb tünetei közé tartoznak. 

Halma] kisk., Abauj-Torna vm., szikszói j . , 
716 L, vasút, távíró, posta. 
1 Halmazállapot« a testeknek a molekuláik ösz-
szetartásától függő állapota. Háromféle H. van: 
légnemű, cseppfolyós és szilárd. A szilárd 
'testeknek határozott alakjuk és térfogatuk van, 
a folyékonyak térfogata határozott, de az edény 
alakját veszik föl. Végül a gázoknak sem 
térfogatuk, sem alakjuk nem állandó, hanem 
minden rendelkezésükre álló teret elfoglalni 
igyekeznek. A H. és a hőmérséklet között 
szoros összefüggés van: minél magasabb egy 
test hőmérséklete, annál lazább a H.-a. A 
halmazállapot változásai: olvadás, fagyás, pá
rolgás, lecsapódás (cseppfolyósodás), szublimá-
lás (szilárdból gáz). 

Halmi 1. Ar túr , '* 1866, festő, főleg arc
képfestésben keresett; egyideig New Yorkban. 
— 2. Bódog, * 1879, táblabíró és író. — 
3- Gyula, * 1879, vegyész., á M. Vegy-
iparosok Orsz. Szövetsége ügyv. titkára. 

Halmos 1. István, * 1884, MAV tisztvi
selő, iró, megírta a MAV 50 éves törté
netét és szerk. A magyar vasút és köz
lekedés c. Japot. — 2. János, * 1894, énekes, 
az Operaház tagja. 

Halo (gör.), fehér vagy színes fénygyürü 
(udvar) a Hold vagy Nap körül. 

Halogén (gör.), v. sóképző elemek, a klór, 
bróm, jód és fluor, amelyek fémekkel sókat, 
hidrogénnel savakat alkotnak. 

Halogy kisk., Vas vm., körmend-németujvári 
]., 770 1., ut. és up. Nádasd. 

Halottak könyve, az ó-egyiptomi irod. em
lékek legnevezetesebbje. lmaformu!ák, melye
ket lemásolva a halottakhoz temettek, hogy 
az alvilági vándorlás veszélyei közt eliga
zodjanak. 

Halottak napja, a halottak emlékére szentek 
ünnep nov. 2. 

Halotthamvasztás, a hinduknál, görögöknél, 
rómaiaknál, germánoknál volt szokásban. A 
francia forradalom óta újra szokásba jött, a 
papság, kül. a kat., megtagadja a közremű
ködést a H.-nál. A H. krematórhnnokbaii 
történik, regenerátorgázfütés lángjában kb. 
1000O C-náí, s egy holttest elégetése kb. 
1 —11/2 óráig tart. 

Halotti beszéd, a legrégibb összefüggő magy. 
szövegű nyelvemlék. 1200 körül keletkezhetett. 
(A Nemz. Muz. Pray-kódexében van.) 

Halottkém, szakszerű megállapitója a halál 
bekövetkezésének, okainak. H.-i vizsgálat nél
kül senki el nem temetheti). 

Hals, Frans (1580—1666), hollandi festő, 
csoportképmás, egyes arckép, genre, népélet 
(Hille Bőbbe, Cigányleány, Heringárus) a 
tárgyai. Széles ecsetkezelés, közvetlen jellem
zés, a festői előadás biztonsága, erőteljes 
színezés; hatott a modern festészetre. 

Haltenberg Mihály, * 1888, geográfus, bp-i 
egyet, a morfográfia magántanára. 1924 óta 
a dorpat-i (Tartuj egyetemen r. tanár. 

Halurgia (gör.), a sóbányászat tudománya. 
Halva (arab), törökméz, édesség szezám

olajból és lisztből. 
Hályog. 1. Fekete H. (amaurosis) teljes meg

vakulás bonctanilag kimutatható ok nélkül. 2. 
Zöld H. (giaukoma) a szem belső nyomá
sának fokozódása. Gyógyítása műtéttel. 3. 
Szürke H. a szemlencse elhomályosodása öreg
kor vagy ált. megbetegedések kö\etkeztében. 
Gyógyítása: a szemlencse eltávolítása s azután 
megfelelő szemüveggel való pótlása. 

Halzsir, a tengeri emlősöknek (fókáknak, 
rozmároknak és bálnáknak), továbbá némely 
halnak kiolvasztott zsírja. Rendesen közön
séges hőmérsékleten is folyékony. A tőkehal 
zsírja, az u. n. csukamájolaj, gyógyszerül 
szolgál, a többit főleg bőrpuhitásra hasz
nálják. 

Ham, Noé fia, a hamiták (1. o.) ősapja. 
Hamadan, perzsa város Ekbatana mellett, 

30.000 1. 
Hamal (arab) a. m. teherhordó hordár. 
Hamann, Joh. Georg (1730—1788), német 

filozófus, zseniális, de homályos iró (az »Észak 
Mágusa«). A Sturm u. Drang mozgalom fő-
megindítója . 

Hamar István, * 1867, ref. teol. tanár, a 
Prot. Egyh. és Isk. Lap volt szerk. 

Hamborn, város Poroszország rajnai tar-
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tományában, a Rajna, a Ruhr és az Ems-
csatorra közt, 126.000 1. Szénbányák, nehéz
ipar. 

Hamburg, a kontinens legnagyobb kikötője, 
szabad Hanza-város, német szabadállam az 
Alsó-Elbe mellett, a tengertől kb. 100 km. 
távolságban, 1 millió, a vele összeépült, de 
Poroszországhoz tartozó városokkal együtt i1/,; 
millió 1. Kikötőjébe a tengeri hajók is fel
hatolnak, csak a legnagyobb óceán-gőzösök 
állnak meg Cuxhavennál. Ipara főleg a gyar
matárukat dolgozza fel vagy a hajózás ér
dekeit szolgálja. Uj, de népes egyetem. 

Hamburger Jenő, * 1883, orvos és szocialista 
agitátor. A proletárdiktatúrában a földmívc-
lésügyi népbiztosság egyik vezetője volt, ennek 
bukása u'án Bécsbe, majd Moszkvába köl
tözött. 

Hamburger Nachrichten, pol. napilap, nagy 
szereppel a német pol. történeteben, mert 
Bismarcknak haláláig szócsöve volt. 

Hamelni patkányfogó, német mondai a'ak, 
aki amiatt, hogy Hameln városa (Poroszor
szágban, 16.000 1.) a patkányirtásért kikö
tött dijat nem fizette meg, sípjával a város 
va'amennyi gyermekét elcsalta a hegy gyom
iába. Azután elvezette őket Erdélybe, ahol 
velük a szász városokat népesítette be. 

Hamerling, Robert (1830-- 1889), osztrák 
költő, regény- és drámaíró. 

Hami'kr.r Barkas, karthágói hadvezér, Hanni
bal apja. Egész életét a rómaiak elleni 
harcban töltötte, meghódította Hispánia egy 
részét. KÏ. e. 229. elesett. 

Hamilton, kikötőváros Kanadában (Ontario 
tartomány), 141.000 1. Vas- és gyapotipar. 

Hámi ton, Emma lady, 1. Harte. 
Hamis eskü, hamis állitásnak, nyilatkozat

nak esküvel megerősítése, az állami igazság-
ízolgáltaás elleni bűncselekmény. Büntetése ót 
évig terjedhető börtön, hivatalvesztés. 

Hamiták, az etiópok, az egyiptomiak és a 
kanaanita nép, akik a bibl'a szerint Hámtól, 
Noé legfiatalabb fiától származnak. 

Hamlet, dán herceg, mondai a7ak, állítólag 
Kr. u. 500 körül élt. Shakespeare tragé
diájának hőse. 

Hamm, westfaliai város, 50.000 1., vasipar. 
Hammerfest, Norvégia és az egész földke

rekség .legÊ-ibb városa és kikötője, 3000 1. 
(É-i szélesség 70» 40".) Kikötőjét a Golf
áram egész éven át jégmentesen tartja. 

Hammerschlag János, * 1885, zeneszerző és 
orgonaművész, a Nemz. Zenede tanára. Kom
pozíciói között főként orgona- és zongora
darabok szerepelnek. 

Hammurabi babilóniai k'rály (2200 k. Kr. 
e.). Ábrahám kortársa. Híresek 282 §-ból 
álló, kőbevésve fennmaradt törvényei, amelye
ket 19c 1. találtak meg. Ezek a legrégibb 
ismert Írott törvények, 7 századdal idősebbek 
Mózes törvényeinél. Közös bennük az eskü, 
az istenitélet és a lex talionis (eszemet 
szemért, fogat fogért«). 

Hámor kisk., Borsod rm., miskolci j . , 1005 
1., ut. Diósgyőr, posta. 

Hampel József (1849-1913)» archeológus, a 
M. Nemzett Múzeum régiségosztályának igaz
gatója, egyet, tanár; a honfoglaláskori, a 
bronzkori, a régibb középkori honi emlé
kek alapos ismertetője számos munkával. Neje: 
Hampel-Pulszky Polixéna, (1857-1921), Pulszky 
Ferenc leánya, írónő (útleírások, mütörténeti 
értekezések), a nőnevelés kérdéseivel foglal
kozott. 

Hamsun, Knut, * 186ο, norvég iró, Főmű
vei: Éhség (önéletrajzi regény), Pan, Viktó
ria, Lynge szerkesztő, Uj "föld, Az anyaföld 
áldása, Utolsó fejezet. 1920. Nobel-dij. 

Hamu, az olyan szilárd ásványi alkatré
szek gyűjtőneve, amelyek a szerves testek 
elégése után mint el nem égethetők, vissza
maradnak. Igen fontos (kálium-, nátrium-, 
foszfor- stb.) sókat tartalmaz a növényi H. 
és ezért jó trágya; ebből készül a hamuzsir. 
Tengeri növények H.-jában sok a jód is. 

Hamuzsir, vegytanilag káliumkarbonát, ma
gyar nevét onnan nyerte, hogy régebben fa-
hamuból való kifőzéssel állították elő. Ma 
inkább a gyapjumosók vizéből, a cukorrépa-
melassz hamujából vagy klórkáliumból készül. 
A vegyi iparban igen kiterjedt alkalmazása 
van, különösen a szappan- és üveggyártás
nál. 

Hamvazó szerda, nagyböjt 1. vasárnapja előtti 
szerda. Ezen a napon a kat. hivők fejére 
hamut hintenek, figyelmeztetvén őket az ál
talános emberi elmu'ásra. 

Hanak, 1. Anton * 1875, c s e n szárma
zású, Bécsben élő, modern irányú szobrász. 
— 2. Árpád, * 1889, zongoraművész. 

Hanau, város Hessen-Nassauban, 38.000 h, 
ékszeripar, gyémántköszörülés. 

Hanauer Árpád István, * 1869, váci kat. 
püspök, egyházi iró, felsőházi tag. A lelki
ismeret c. müve önállóan s megjelent. 

Háncs, növényi száraknál a kéreg és bél 
közötti rész. 

Händel, Georg Friedrich (1685-1759), né
met zeneszerző. 1703. Hamburgban éri el 
első sikerét Almira c. operájával. 1; io-ben 
Hannoverben udvari karnagy, 1712-ben vég
leg Londonba költözik, ahol 1720—1734. ve
zeti az operát. Élte utolsó szakában irt ora
tóriumai, szonátái és orgonaversenyei életé
nek legnagyobb értékű alkotásai. Oratóriumai 
között legnagyobb szabású és legismertebb a/. 
1742. irt Messiás. 

Handicap (ang.), az embersportban és ló
versenyben az esélyek kiegyenlítése előnyök 
adásá>al. A verseny szerint lehet tér-, súly 
vagy időelőny. 

Hands off (ang.) a. m. fel a kezekki h 
politikai kifejezés, letiltás valamely polit, bő-
avatkozásról. 

Handzsár, a balkáni népek és a törökök 
kétélű tőrkése. 

Hang, a testek minden rezgő mozgása, ha 
azt fülünkkel érzékelni tudjuk, tehát, ha j * 
mp.-enkénti rezgések száma 16 és 40.000 kö-
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jjott van. A H.-ot minden rugalmas közeg 
jèrjesztheti, de elsősorban a levegő, hulla-
iook közvetítésével. Légüres térben a hang 
iem terjed. A tovaterjedés sebessége a kö
teg minőségétől függ. o"-u száraz levegőben 
ι H. terjedési sebessége mp.-ként 332 m.. 
Je i6°-u levegőben már 340 m. ; a vízben e 
«besség 1435 m., szilárd testekben még na
gyobb (acélban 5000 m.). Ha a H. útjában 
tfcadályba ütközik, épugy visszaverődik, mint 
( fénysugarak (visszhang). A H. magassága 
[Cgg Í\ másodpercenként végzett rezgések szá
ljától. A H. színezetét az alaphanghoz ke
seredő felhangok rezgésszáma és erőssége 
izabja meg; minden hangzó test többé-ke
zesbe liangkeveréket ad s ezen az alapon 
tudjuk megítélni, hogy a hang milyen for-
fásbó'i (hangszerből) ered. — Az emberi H. 
lehet magánhangzó (a, e, i, ó, u) v. mással
hangzó, utóbbiak keletkezésük szerint torok-
bangok (g, k, h). nyelvhangok (d, t, n), 
ijakhangok (b. v, f). 
. Hangács ki sü.. ßorsorf vm., etfefe'nyí j ' . , 
1048 1., ut. Edclény, posta. 

Hangár, 1. tágas, fedeles építmény, 1. 
kërodrom. — 2. Erődítéseknél a védőgátak 
mögötti építmény a védőlegénység készenlét
bentartására. 
. Hangay Sándor, * 1888, költő, újságíró, 

ny. pilóta-százados. 
Hang-csou, Cse-kiang kínai tartomány fő

városa, szabad kikötő a Cientang-kiang folyó 
tölcsértorkolatánál, 892.000 1. 

Hangjegy, a zenei hang írásjele. 
Hatgjegymetszés, a hangjegyeknek, ill. kot

táknak sokszorosításra va'ó előkészítése. Sima 
cink- vagy rézlapokra kis kalapácsokkal vé-
í,ik bele a patrice-okon lévő jeleket, azután 
kézi véséssel viszik rá a vona'as részeket. 
Az így kapott bemélyitésekkel megrögzített 
hangjegyről pozitív lapot öntenek és arról 
rendes nyomdai eljárássá', vagy pedig lito
gráfiára való áttétellel sokszorosítják a hang-
jegylapokat. 

Hangköz (intervallum), két hang távolsági 
viszonya. Egy alaphangból kiindulva beszél
hetünk prim, szekund, terc, kvart, kvint, szext, 
szept, oktáv, noná, décima, undecima H.-ről. 

Hangolás, a rádiókészülék beállítása a kí
vánt hullámhosszra; húros hangszerek be
állítása a helyes hangokra. 

Hangos film, mozgóképnek beszélőgéppel 
va'ó kapcso'ata. Edison a filmet grammofon-
nal kapcso'ta össze, ma azonban a hangot is 
magán a filmszalagon ves-ik fel olymódon, 
hogy a hangot fényrezgéssé alakítják át, a 
vetítőkészülékben pedig a fényrezgéseket újból 
hangrezgés«! 

Hangsor, 1. Skála. 
Hangsuly, hangnyomaték valamelyik szóta

gon, ami a beszédet kellemesebb hangzá
súvá teszi; a magyarban mindig az első 
szótagon van a hangsúly. 

Hangszer, zenei hangok keltésére alkalmas 
eszköz. Lényege kifeszített ruganyos fonál, 
rezgésbe hozható levegőoszlop, vagy kifeszí

tett rugalmas anyagok. Ilyesformán a H.-ek 
3 csoportra oszlanak: húros, fjívó- és ütő
hangszerekre. 

Hangszerelés, a zenékarra irt munka egyes 
szólamainak elosztása a zongoraszerü váz'at-
ról az egyes hangszerekre. A H. eredmé
nyét együttesen tünteti fel a vezérkönyv v. 
partitúra. H.-nek nevezik álta'ában a zongo
rára v. orgonára komponált munka áttételét 
zenekarra. A modern H. megalapítói Berlioz. 
Liszt és Wagner. Magyarul Siklós Albert irta 
a legteljesebb H.-tant. 

Hangszóró, a telefon-, de különösei a rá
dió-technikában használatos szerkezet, mely va
lamely hirnek, zenének stb. egyidőbeu na
gyobb tömeggel va'ó közlésére használatos. 
Az elektro-maguetikus hangszórók lényegben 
egyeznek a telefonkagyló szerkezetévél, de az 
itt alkalmazott telefon a közönségesnél jóval 
érzékenyebb szerkezet. A H. torzítás- és zö
rejmentes kivitelét a légosz'op (tölcsér! meg
felelő kiképzésével, a tölcsér anyagának he
lyes megválasztásává1 és a belső alkotóré
szek pontos megmunkálásával érik el. Termé
szetesen a zörejek közül csak azok tüntet
hetők el, melyek a vevőkészülék, vagy a 
H. hibájából származnának, míg a légköri 
eredetű zörejek ma még nem eliminálhatók. 

Hangtan (akusztika), a fizikának a: à ré
sze, mely a hangok tanulmányozásával fog
lalkozik. Kutatja a hangok keletkezését, visz-
szaverődését s:b. s igyekszik a hangokkal 
kapcsolatos jelenségek törvényszerűségeit meg
állapítani. 

Hangtorlódás, több mássalhangzó egymás
mellé kerülése, ami a kiejtést megnehezíti ; 
a magyarban a H. ritka, nagyon gyakori a 
szláv nyelvekben. 

Hangutánzás, a szavak keletkezésének az a 
módja, midőn valamely természeti hang válik 
valamely fogalom nevévé; pl. madárnevek: ka-
kuk, pittypalatty; igék: bug, bőg, zizeg, su
sog, kukorékol. 

Hangvilla, acélból készült kétágú villa, mely 
megütve mindig ugyanazt a hangot adja. A 
fizikában kísérleti célokra a zenében hango
lásra használja'. 1711. találta fel John Shore 
angol zenész. 

Hangyák, a hártyásszárnyuak rendjébe tar
tozó rovarcsalád. Testük élesen elkülönül fejre, 
torra és potrohra. Államokban élnek s bá
mulatos szo iális ösztönöket találunk náluk. 
Háromféle egyéneik vannak: hiinek, nőstények 

Hangya: 1. him, II. «óatény, III. dolgozó 
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HANGYASAV HANUY 

és dolgozók; előbbiek szárnyasok, a dolgozók 
szárnyatlanok. Petékkel szaporodnak; az álcá
kat (lábatlan ny-üvek) és a bábokat gondosan 
ápolják. Növényi és állati anyagokkal táplál
koznak, különösen szeretik az édességeket. 
Idegrendszerük a legfejlettebb a rovarok kö
zött s ennek megfelelően magas értelmi ké
pességeket is mutatnak. Λ hideg égövet ki
véve, az egész Földön el vannak terjedve. 
Több ezer fajuk van. 

Hangyasav, szúrós szagú, színtelen, erősen 
maró folyadék. Legkönnyebben oxálsav heví
tésével állitható elő. Bőrön hólyagot huz és 
sebet okoz. Előfordul a hangyákban, a csa
lánfélékben és az i/.zadságban. Főként a festő
iparban használják. 

Hangyász-medve, délamerikai emlősállat a 
foghíjasok családjából. Hata'inas ásókörmei és 
féregszerü nyelve van. A termeszek és han
gyák képezik táplálékát. 

Hangyász-medve 

Hangya Szövetkezet, a Magyar Gazdaszö
vetség alapítása (1898), Károlyi Sándor gróf 
kezdeményezésére, amelynek célja fogyasztási 
szövetkezetek létesítése, ellátása, ellenőrzése. Ε 
célból ipartelepei is varnak; ujabban a szö
vetkezeti ügy szokásos keretén kivül fekvő 
teendőket is vett fel üzletkörébe. Vezérig. Ba
logh Elemér. 

Hangzó, a szájüregben módosított (artiku
lált) emberi hang. Magán-Η., ha a kitóduló 
zöngés levegő a szájüreg különböző helyein 
nyelvvel és szájpadlással képzett csatornákon 
keresztül módosul; mással-Η., ha eléje aka
dályokat állítunk. A képződés helye szerint 
beszélünk ajak-, iny-, szájpad- és torokhan-
jfokról. 

Han-jang, 1, Szöul eredeti neve (1. o.)· 2. 
Hu-pe kínai tartomány fővárosa a Jang-cse-
kiang mellett, kb. 100.000 1. Hajógyártás. 

Hankiss János, a francia nyelv és írod. ny. 
r. tanára a debreceni egyetemen. 

Hankő 1. Béla, * 1880, bp.-i közgazd. 
egyet. m. tan. Halgazdasággal fogl. — 2. 
Vilmos (1854—1923), tanker, főigazgató, ma
gyar fürdőkkel és ásványvizekkel fogl. 

Han-kou, Kin a egyik legnagyobb városa és 
legnagyobb belvízi kikötője, az ország közepe 
táján, a Jang-cse-kiang mellett, 1,625.000 1. 
Közép-Kina nagykereskedelmi központja. 

Hannibal (Kr, e. 247—183), karthágói had-
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vezér, Hamilkar Barkas fia, a legnagyobb ókori 
hadvezérek és államférfiak egyike. Elfoglalta a 
hispániai Saguntumot s szárazföld felől tá
madta meg Itáliát. Átkelt az Alpokon s 218. 
a Ticinusnál, 217. a Trasimenus- tónál, 216. 
pedig Cannaenál hatalmas vereségeket mért 
a romaiakra. H. elfoglalta Dél-Itáliát, már-
már Rómát fenyegette (Hannibal ad portas), 
de Fabius taktikája s P. Cornelius Scipio 
energiája megfordította a hadiszerencsét. Sci
pio áttette a háború színhelyét Afrikába s 
így Hannibálnak is el kellett hagynia Itá
liát. 202. Zama-nál döntő vereséget szenve
dett H. s ezzel vége volt Karthago hatal
mának, A rómaiak elől bujdosva, végül meg
mérgezte magát. 

Hanno, tengerész, Hamilkar fia, Kr. e. 
500-ban nagy felfedező-utat tett a Földközi
tengeren és Herakles oszlopain (Gibraltár) rul 
Afrika nyugati partjaira. Útleírását görögre 
is lefordították. 

Hannover, 1. porosz tartomány Németor
szág ÉNy-i részén. 38.583 km2, 3.2 millió 1. 
1692. választófejedelemség, 1714—1837. perszo-
nál-unió Angliával, 1814. királyság, i865. Po
roszország bekebelezte. — 2. H., város, az 
ugyanilynevü tartomány fővárosa; 422.000 1., 
műegyetem, jelentős ipar és keresk. 

Hanoi, Francia Indo-Kina és Tonking tarto
mány fővárosa a Szong-koj -folyó mellett, 
110.000 1. Szabadkikötő. Luxusipar. 

Hanotaux, Gabriel, * 1853, francia törté
netíró, 1892. a külügymin. osztályfőnöke, 1894 
—98. külügymin. Richelieu életrajzát és a je
lenkori Franciaország történetét irta meg. 

Hanság, sekély és változó vizállásu láp a 
Kis Alföld Ny-i részén, a Fertő-tótól K-re, 
Sopron és Mosón vármegyék határán. Terü
lete kb. 400 km2 volt. Ma már túlnyomó 
része lecsapolt termőföld. 

Hansa-városok, a 13. sz.-ban keletkezett 
Hansa-szövetség tagjai, amelyeknek száma ké
sőbb 90-re emelkedett, főleg É-Németország-
ban és a K-i tenger további partvidékén: 
Lübeck, Hamburg, Bréma, Köln, Magdeburg. 
Berlin, Danzig, Riga, stb. 1669 után csak az 
első három maradt tagja a szövetségnek és 
ezek ma is viselik a H. cimet. 

Hansom (ang.), kétkerekű kocsi, hátul ma
gas kocsisüléssel. 

Hant kisk., Tolna vm., völgységi j . , 434 
1., ut. Bonyhád, up. Apar. 

Hanta kisk., Veszprém vm., zirci j . , 824 1., 
ut. Magyarszombathely, posta. 

Hántotós, külső kéreg v. burkolat eltávolí
tása. 

Hantos Elemér, * 1881, közgazdasági író, 
nyűg. pénzügyi államtitkár, a bp.-i egyet, a 
pénzügytan c. ny. rk. tanára, több műben 
fogl. pénzügyi kérdésekkel. 19I0. országgy. 
képviselő, majd ál'amtitkár, a Postatakarék
pénztár elnöke, a bp.-i egyet, a pénzügytan 
tanára. 

Hanusz István (1840—1909), földrajzi és ter
mészetrajzi író. 

Hanuy Ferenc, * 1867, pápai prelátus, 
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HÁNYTATÓ BORKŐ HARKÁLY-FELEK 
pécsi kanonok, bp.-i egyházjogi c. ny. r,, 
egyet, tanár. 

Hánytató borkő (tartarus stibiaticus), borkő, 
savas antimonoxidkálium. Hánytatószer. 

Hapag, a Hamburg—Amerika A.-G. hajó. 
zási társ. rövidített neve. 

Haparanda, svéd város a finn határon, 
1500 1. 

Harakiri, a japán nyelvben a hasfölmetszést 
jelenti. Eredetileg a főnemesek büntetési 
módja volt, amelyet az elitélt önmagán haj
tott végre. Most csak a japán öngyilkosság 
egy formája. 

Haranghy Jenő, * 1894, festő és grafikus, 
az Iparmüv. Iskola tanára. 

Harangirozni (franc.) a. m. buzdítani, föl. 
lármázni. 

Harangjáték, eredetileg különböző hangolású 
kis harangokból állott, amelyek keretben vol. 
tak csoportosítva. Manapság a harangokat 
acéllemezek helyettesitik. Vagy kalapáccsal szó. 
tiftstják meg, r. klsriatuc&í szerkezettel. 

Haraszthy 1. Hermin (1872—1921), színmű
vésznő, a Vígszínház tagja. — 2. Lajos * 
1881, iró és hírlapíró. Néhány verskötete je. 
lent meg. 

Haraszti 1. Emil, * 1885, zenetörténeti lr<$ 
és zenekritikus, a bp.-i egy. a zenetörténet 
m. tan., a Nemz. Zenede igazgatója. — 3. 
Gyula (1858—1921), irodalomtörténész, a bp.-i 
egyet, a francia irod. ny. r. tanára. 

Harasztifalu kis'ç., Vas vm., körmend-német. 
újvári j . , 390 1., ut. Körmend, up. Egyházas, 
rádóc. 

Harasztok, a virágtalan növények legfejlet. 
tebb csoportja. Testük gyökérre, szárra és 
levelekre tagozódott. Szaporító szerveik a spó. 
rák. A mi éghajlatunk atatt jelentéktelen nagy. 
ságuak, de a forró égöv alatt fákká \% 
megnőnek. A kőszénkorszakban hatalmas fá. 
kat és erdőségeket alkottak. 

Harbou, Thea, * 1888, német irónő, szén. 
zációs regényeket és fantasztikus filmeket i'r 
(Hindu síremlék, Nibelungok). 

Harburg, hannoveri gyárváros, 73.000 1. 
Harc nagyk., Tolna vm., központi ]., 951 

1., ut. Sióagárd, posta. 
Harcsa, Európa egyik legnagyobb (csontos) 

édesvízi hala. Testét csupasz bőr fedi. Ige^ 
falánk, mindent pusztító ragadozó. Húsát ked. 
vélik. Nálunk a Dunában, Tiszában gyakori. 

Hardanger-fjord, 175 km. hosszan benyul<5 
tengeröböl Norvégia DNy-i partján, Bergen, 
tői D-re. 

Harden, Maximilian (ered. Witkowski, 1861 
—1927), a Zukunft c. folyóirat alapitója. 
Mint politikus, Bismarck hive. Müvei essay-kf 
kritikát, politikai jellemrajzok. 

Hardie, James Keir (1856—1915), angol mun. 
kásvezér, a munkáspárt megalapítója. 

Harding, Warren G. (1865—1923), előbb 
Marionban lapszerkesztő, 1900. Ohio állati·) 
szenátora, 1945. szövetségi szenátor, 1920. re. 
publikánus programmal köztársasági elnöknek 
választották. Ellene volt annak, hogy az Egy, 
Államok belépjenek a Népszövetségbe. 
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Hardt, Ernst, * 1876, német iró, novellá
kat és drámákat ír. Legismertebb müve: Tan-
tris der Narr c. drámája. 

Hardy, Thomas (1840—1928), angol regényíró, 
gondos stiliszta, pesszimista, finom lélekelemző. 
Nevezetesebb munkái: Tess of the D'Urber-
villes, Jude the obscure stb. 

Hárem, arab szó, amely eredetileg tiltott 
helyet jelentett, később a nők lakosztályát. 

Hárfa, a legnagyobb huros hangszer, amelyet 
pengetéssel szólaltatnak meg. Az ókortól 
kezdve számtalan formán és tökéletesítésen 
ment keresztül. Ma pedálja is van. 

Régi egyiptomi hárfa 

Hargita, a K-i Kárpátok belső vonulatát al
kotó vulkanikus hegységnek a Felső Maros 
és Felső Olt közé eső szakasza, Csík és Ud
varhely vármegyék határán. Legmagasabb csú
csa a H., 1793 m. 

Hári Pál, * 1869, orvos, az élet- ée kór
vegytan ny. r. tanára a bp.-i egyetemen. 

Harka kisk., Sopron vm., soproni j . , 1063 
1., vasút, távíró, posta. 

Harkály-félék, kuszó-madarak; két lábujjuk 
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HARKÁNY HÁROMSZÖGELÉS 

clore, kettő hátrafelé á'l s erős karmokkal 
vannak ellátva. Csőrük erős vésőszerszám, mely-
Iyel a fatörzseket kivájják, hogy a benne 
lévő rovarálcákhoz jussanak. 

Harkány kisk., Baranya vm., siklósi j . , 
746 1., vasút, telefon, táviró, posta 

Harkányi 1. Béla báró, * 1869, csillagász, 
az aztronómia és asztrofizika m. tan. a bp.-i 
egyet. — 2. Ede (iS;9—1909), szociológiai iró, 
ügyvéd. A polgári radikális szellemi mozgal
maknak előharcosa. Főmunkái : A holnap fér-
fiai, A holnap asszonyai, Babonák ellen. — 
3· Frigyes báró (1825—1919), politikus,, a 
magyar gazdasági élet ujjáa'a'diáslban resztvesz, 
képviselő, 1895. báró és főrend, mindvégig 
szabadelvű párti. — 4. János báró. H. Fr. fia, 
* 1859, országgy. képv., 19Γ3. keresk. min. 
felsőházi tag. 

Harlekin, 1. Ar'ecch'no. 
Harmadkor, I. Tertiär. 
Hármas egység, a kiassz'kus tragédiában a 

hely, idő és cselekmény egysége. 
Hármas hangzat, az alaphangból, ennek tercé

ből és kvintjébő! álló akkord. 
Hármas kis tükör, Losonczy István (1709 

—1870), nagykőrösi tanár sok kiadást megért 
munkája. 

Hármaskönyv (Tripartitum), Werbőczy Ist
ván 1514-i müve, amelyben egybeszedte az or
szág törvényeit, bevett jogszokásait. 

Hármas-szövetség, 1882. máj. 20. öt évre 
kötött megállapodás Ausztria-Magyarország. Né-
metorsz. és Olaszorsz. között, amelyhez 1893. 
külön szerződéssel Romániát is hozzákötötték, 
anélkül, hogy a H. tagja lett volna. A szer
ződés szerint a felek kölcsönösen védelmezni 
tartoztak egymást, ha bármelyiküket legalább 
két hatalom megtámadja, abban az esetben 
pedig, h,i bármelyik fél más háborúba ke
verednék, a többi szövetséges semleges ma
gatartást köteles tanúsítani. A szerződés csak 
1883. került nyilvánosságra s többizben (1887, 
1891, 1896, 1902, 1912.) megújították. 1915. 
máj. 4. Olaszország kilépett a H.-ből s 
ugyanakkor a román szerződés is önmagától 
megszűnt. 

Hármasugrás, a könnyű atlétika ritkábban 
gyakorolt formája. Egy szökdelés, egy lé
pés és egy ugrás összetételéből á'l. 

Harmat. Ha a föld fc.'színe annyira Jehül, 
hogy a vele érintkező levegőréteg a benne 
foglalt pára egy részét nem tudja többé ma
gában tartani, akkor ez kicsapódik, ez a csa
padék a harmat. 

Harmat Artúr, * 1885, a Palestrina-kórus 
igazgatója, a belv. templom karnagya, szfőv. 
énekekíatásügyi felügyelő, tanár a Zeneaka
démián. Irt dalokat, kórusokat, egyh. zenét. 

Harmati Sándor, * 1892, hegedűművész, ze
neszerző és karmester; Amerikában él, ahol 
szerzeményeivel több dijat nyert. 

Harmaípont, az a. hôïok, amelynél a levegő
ből kicsapódik a fölös páratartalom. 

Harmincad, a régi királyi rám, amelyet az 
ország határán fizettek be- és kivitt árukért. 

H.-mentességet kiváltságképpen nyerhettek egye
sek a királytól. 1850. szűnt meg. 

Harmincéves hí ború (1618—1648), a katolikus 
és császárpárti Európa H.-ja a protestáns és 
császárellenes Európa ellen. Színhelye: Cseh
ország és Németország. A katolikus párt tag
jai: II., illetve 11.° Ferdinánd császár, a 
katolikus liga (élén Miksa bajor választófeje
delem), egyideig a protestáns brandenburgi és 
szász választó; a protestáns párt tagjai: Dá
nia, (1630). Svédország, a protestáns "németek 
és Richelieu bibornok katolikus Franciaországa, 
Bethlen Gábor. A wes-tfa'iai békével ért véget 
(1648). Főhadvezérek: (katolikus) Tiliy és Wal
lenstein, (protestáns) Gusztáv Adolf.' 

Harmónia (gör.) a. m. összhang, lényegében 
egybeesik az akkord fogalmával. Az ógörög 
zenében a hangsort nevezték igy. 

Harmonika, több hangszer közös neve. Az 
egyik a szá;-H., gyerek-hangszer, amelynél a 
sípok a régi pánsíp mintájára sorakoznak. A 
másik az üveg-Η., amelyet Franklin talált fel, 
üvegharangok vagy üvegcsövek sorozatából áll. 
A harmadik a huzós-H. vagy akkordion, 
kézi fúvós hangszer, amelynél a nyelveket 
mechanikusan létrehozott szél hozza hangzásba. 

Harmónium, bilientyüsorral felszerelt fúvós 
hangszer, amelyben nem sipok, hanem lengő 
nyelvek keltik a hangokat. Fujtatója pedál-
szerüen van alkalmazva. Az orgona pótlására 
szolgál, többnyire egyházi alkalmazásban. 

Harnack, Adolf * 1851, német ev. teológus, 
19:1. berlini egyet, tan., ra?iona!ista széliemben 
irt kitűnő müveket az őskereszténységről. 

Háromfa nagyk., Somogy vm., nagyatádi j . , 
1810 1., ut. Babócsa posta. 

Háromház kisk., Vas vm., szentgotthárdi /., 
179 1., ut. és up. Szentgotthárd. 

Háromhuta kisk., Zemplén vm., sárospataki 
j . , 800 1,, ut. Tolcsva, up. Erdohor.áti. 

Háromkirályok, ünnep a kat. egyházban jan. 
6. annak emlékére, hogy az evangélium szerint 
Jézus születésekor Keletről tudósok (mágusok, 
napkeleti bölcsek) jöttek, hogy ajándékaikkal 
hódolatukat fejezzék ki. 

Háromszék vm., Erdély DK-i szögében. 3556 
km2, 138.000 1. Trianon óta Romániáé. 

Háromszinnyomás, nyomtatási eljárás. A sze
nesen nyomtatandó tárgy színeit fényszürők 
segítségével három alapszínre bontva lefény
képezik; e három felvételről nyomtatásra al
kalmas három lemezt készítenek; először a 
sárga, azután a vörös és végül a kék szinü 
lemezt egymásra nyomja';. 

Háromszögelés, igen nagy távolságok esetén, 
a földmérésnél, magassági méréseknél és a 
csillagászatban egyes pontok viszonylagos hely
zetének, nagy földterületeknek, ismeretlen tá
volságoknak meghatározására szolgáló mérési 
módszer, mely azon alapszik, hogy pl. két 
kérdéses pont és egy tetszés szerint felvett 
harmadik pont alkotta háromszög összes adatai 
(tehát a keresett hosszú oldal is) ismerete
sekké válnak, ha megmérjük valamelyik oldal 
hosszát és a szögeket 
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Három test problémája, kutatja három égi 
test mozgását a Newton-féle törvény alapján. 
Newton óta a matematikusok állandóan foglal
koztak e fe'adat megoldásával, de csak részben 
sikerült. 

Harpagon, Molière L'avare (Fösvény) c. 
vígjátékának hőse. 

Hárphlk, Thaumas és Elektra nimfa leányai, 
a görög mitológiában a viharok istennői, az 
emberek halálba üldözői. 

Harrer Ferenc, * 1874, nyűg. szfőv. alpol
gármester, 1919. meghatalm. miniszter, szer
kesztette a Városi Szemlét és több közigaz-
ga:ási mii szerzője. 

Harrimanrí, Edward Henry (1848— 1909), ame
rikai »vasutkirály«. 

Harry, Miriam * 1875, francia írónő. La 
conquête de Jerusalem c. regénye tette híressé. 

Harsány nagyk., Borsod vm., miskolci j . , 
1956 1., telefon, posta. 

riarsányi 1. István, * 1874, ref, teol. tanár, 
irodalomtólténész. — 2. Kálmán, (18,6-1928), 
költő és nó. Elmélyült és finom költemények 
szerzője. Kristáíynézők cimen nagysikerű regényt 
irt. Tragédiája: Ellák. — 3. Lajos, * 18S3, 
kat. iap, költő. (Uj vizeken, Az élet muzsi
kája.) — 4. Zsolt, * 1887, iró, hírlapíró, 
fordító. Igen nagy számban irt, fordított ope
retteket, versszövegeket. Vígjátékai: A vén 
gazember, A Noszty-fiu esete (Mikszáth nyo
mán). 

Hársfa, számos fajban ismert mérsékelt ég
övi fa; levelei ferde sziva'akuak, fürészes 
szélüek. Fája lágy, faragásokhoz és bútorok
hoz használják. Virága izzasztó teát ád. 

Harsona, I. Pvzon. 
Harta r.agyk., Pest vm., dunave> sei j . , 5035 

1., hajóáll., vasút, távíró, telefon, posta. 
Harte, 1. Francis Bret (1839—1902), amerikai 

iró. Ifjú korában sokáig élt Kaliforniában, 
majd változatos élet után egyet, tanár és 
konzul lett. Kaliforniai benyomásai alapján ii ta 
meg rövid elbeszéléseit. — 2. Eir.ma (lady Ha
milton, 1761—1815), híres angol szépség. Sze
gény rorsból emelkedett. Sir William Hamilton 
nápolyi angol követ, régész (1730--1803) neje 
lett, majd Nelson admirális kedvese. 

Hartford, Connecticut fővárosa, 138.000 1. 
Hartleben, Otto Erich (1Γ.64--1905), köivy-

riyed német elbeszélő e's iiriki.s. 
Hartlepool, angol kikötőváros az Északi-ten

geren; Keleti H. 23.000, nyugati H. 72.000 1. 
Hartmann, 1. Eduard von (1842—1906), né

met filozófus. Mindent .1 szellemből és aiinak 
két funkciójából vezet le, az eszméből <'s az 
akaratból. Főműve: Philosophie des Unbeweg
ten. -- 2. Ludo Moriiz, * 1865, M. H. költő 
fia, történetíró és pol. ie,i8—20. az osztrák 
köztársaság berlini követe volt s harcosa ar,-
nak a törekvésnek, hogy Ausztria Német
országhoz ι satlakozzék. 1924 óta a béisi egye
temen az újkori tört. tanáia. — 3. Morite 
(1821—1872), német költő, aki résztvett a for
radalmi mozgalmakban. Mint Petőfi költemé"-
nyeinek fordítója nevezetes. 

Hartmann von Aue (* 1165 kör., f 1210 

kör.), német költó. Legismertebb müve: Der 
arme Heinrich. 

Harun al Ras Id (765—809), arab abbaszida 
kalifa; az Ezeregyéj meséiből ugy ismeretes, 
mint az igazságos fejedelem mintaképe. 

Haruspex, az egyik római papi rend tagja. 
A H.-ek az áldozati állatok beleiből jós-ol-
tak s magyarázták a <sodás jelenségeket (1 ro-
digia). 

Harvard-egyetem, az Egyesült Államok leg
régibb (1636) egyeteme (Cambridgeben, Mass.), 
nevét John Harvard angol paptól (:607-38) 
kapta, aki végrendeletében könyvtárát és va
gyonát egy alapítandó egyetemre hagyomá-
nyozta. 

Harvey, William (1578—1657), angol ana
tómus és fiziológus, a vérkeringés fölfedezője. 
Úttörő munkát végzett a fejlődéstanban is. 

Fíarwkh, hadi és kereskedelmi kikötő Anglia 
K-i partján, 14.000 J. 

Háry Gyula, * 1864, festő; Pest—Buéa pitto-
reszk részeinek jellemző ecsetelője. 

Harz, hegység Németország közepe táján. 
Legmagasabb tsucsa a Brocken, 1142 m. Anyaga 
gránit és régi üledékes kőzetek. Ezüst, ólom, 
cink, réz, vasércek, kohászat. A lejtőket er
dők borítják. 

Hasbeszélés, az a képesség, hogy valaki, 
ajkai mozgatása nélkül, a saját hangját hal
latva azt a benyomást kelti, mintha más sze
mély beszélne. 

Kasdrubal,. 1. Hamilkar Barkas (1. o.) veje 
és utóda a fővezérségben ; egy hispániai em
ber magánbosszuból megölte (Kr. e. 221). — 2. 
H., Hannibal öccse, aki Kr. e. 207. nagy 
sereggel sietett bátyja segítségére (ugyancsak 
az Alpeseken át) Itáliába, de Claudius Nero 
és Livius Salir.ator konzulok a Mctaurus fo
lyónál tönkreverték s ő maga is elesett. 

Hase, Karl August (1800-1890), jenai prot. 
egyháztörténész és dogmatikus. Sok mag; ar ta
nítványa volt. 

Haselbeck Olga, * 1S90, operaénekesnő. Az 
Operaház örökös tagja. Wagner-operák alt 
szólamait énekli. 

Hasenclever, Walter, * 1890, szo, iá lis világ
nézetű költő. Der Sohn c. darabjában a regi 
és az uj generál ió forradalmi összeütközését 
\iszi színpadra. Drámái: Antigone, Die Eut-
schliessung. stb. Egyéb müvei: Der Jüngling 
(költ.), Tod und Auferstehung (költ.). 

Hasenfeld Artúr, * 1870, orvos, bp.-i egyet, a 
vérkeringési szervek kén- és gyógytanának c 
rk. tanára. 

Hashártya, vékony hártya, amely a hasai eg 
belső felületét kibéleli és a hasi ; sigt reket lo 
ritja. H.-gyulladás rendszerint a hasi szervek 
fertőzésének átterjedése a H. ra. 

Hasis, indiai részegítő szer, amelyet a k> n-
derből készítenek. Pipában szívják el vagy 
rágcsálják. 

Hasnyálmirigy, a hasüregben elhelyezett, 
emésztőnedvet kiválasztó mirigy. 

Hásságy kisk., Baranya vm., pécsi j . , 593 1. 
ut. és up. Nagykozár. 

Hastings, város, angol tengeri fürdő és halász
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állomás a calais-i szoros mellett, 61.000 1., 
1066-ban Hódító Vilmos francia-normann serege 
itt verte le az angolszászokat. 

Hasznos nagyk., Heves vm., hatvani j . , 2513 
I., ut. és up. Pásztó. 

Haszonélvezet, idegen dolognak korlátlan hasz
nálata állagának sérelme nélkül. Tárgya lehet 
ingó v. ingatlan; személyhez kötőit, át nem 
ruházható. 

Hatala Péter (1S32—1918), teológus és orien
talista., egyetemi tanár, aki kat. papi állásál 
később elhagyta. 

Határidő-üzlet, akkor jön létre, ha az üzlet 
kötő felek ugy állapodnak meg egymással, hogy 
az üzlet tárgyát képező áru nem azonnaí, 
hanem meghatározott későbbi időpontban szállí
tandó. Az értéktőzsdei H. az, amelynck 
teljesitése a kötés napjától számított ötödik 
napon tul esedékes. A H. alkalmas formája 
a spekulációnak, amely rendszerint még a ha
táridő" előtt rendezi az engagement-1 és csak 
a differenciára tart számot. 

Határőrvidék, a török kiverése után, a 18. 
sz. elején az esetleges ujabb török betörések 
ellen katonailag szervezett hosszú, keskeny 
földsáv Magyarország D-i határán: volt horvát-
szlavón, bánsági ás erdélyi H., csak 1882. 
polgárosították. 

Határrendőrség, a balügyminiszter fennható
sága a'atti állami intézmény a határszéli sze
mélyforgalom ligyelemmel kisérésére. 

Hatásfok, a gépészetben a valamely gép szol
gáltatta munka viszonya a befektetett ener
giához. A gépek csak átalakítják a bevezetett 
energiát, pl. az elektromotor a villamosenergiát 
forgó mozgássá, de ez átalakulás közben ma
gában a gépben súrlódási és hőveszteségek stb. 
lépnek fel. Ha tehát pl. valamely elektromotor 
H.-a 0.88 v. 880/0, ez azt jelenti, hogy a gépbe 
vezetett energiának 120/0-a elvész. 

Hathor, a szerelem istennője az egyiptomi 
vallásban, akit tehénszarvakkal ábrázolnak. 

Hátsóindia, 1. India. 
Hattyú, a ludfélékhez tartozó nagy madár, 

Jellemző a hosszú, hajlékony nyaka. A mérsé
kelt égöv édesvizeinek vándor madara. Növé
nyekkel, férgekkel és ha'akkal táplálkozik. 

Hattyúdal. A monda szerint a hattyú halála 
előtt énekel. Innen átvitt ért.-ben H. a költő 
utolsó müve. 

Hatvan nagyk., Heves vm. H.-i járásának 
székhelye a Zagyva mellett, 14.039 1. Ali. 
reálisk. Cukorgyár. Vasúti csomópont. 

Hatvani István (1718—1786), a debreceni kol
légium tudós professzora. Kísérleti munkássága 
boszorkánymester hírébe juttatta. Irodalmunk
ban Arany János, Jókai és Makai Emil dol
gozta fel H. mondai alakját. 

Hatvány 1. Ferenc br., * 1881, festőmüvc'sz és 
műgyűjtő. Nagybányán és Párizsban tanult. 
1912-ben Berlinben és Párizsban, később itthon 
voltak kollektiv kiállításai. — 2. József (1058--
1913), a hatvani cukorgyár alapitója. 1908. 
báró, 1910. főrend. — 3. Lajos br., * 1880, író, 
résztvett a »nyugatos« Írod. harcokban. Sze
repelt áz okt. forradalomban, 1919 óta Bécs

ben élt, 1927 végén hazatért, a bíróság fegy
házra ítélte, büntetésének egy részét kitöltötte, 
azután szabadlábra helyezték. Kint jelent meg. 
Das verwundete Land c. monográfiája és Ady
ról irt négy füzete. Egyéb müvei: Én és a 
könyvek, Feleségek felesége, Urak és emberek 
— 4. Lili bárónő, * 1890, irónő. A meggazda
godott és enervált európai társadalom életéből 
veszi modern novelláinak (Ők) és színdarabjai
nak (Noé bárkája, Első szerelem) témáit. -• 
5. Sándor (1852-1913), 1873. tagja a nagy
atyja által alapított Deutsch Ig. és fia cégnek, 
melyet 6 fejlesztett ki elsőrendű vállalattá. 
1881. megszerzi a küzködő nagysurányi cukor
gyárat és azóta a cukoripar főtényezője. 1903 
főrend. 1908. báró. 

Haubic (a cseh houfnice: kődobó szóból), 
a. m. tarack. 

Hauck, Albert (1845—1918), lipcsei prot. egy
háztörténész, a Realenciklopädie f. prot. Theol. 
u. Kirche szerk. 

Hauff, Wilhelm (1802—1827), német iró; szí
nes fantáziával irta meg munkáit. 

Hauptmann, Gerhart, * 18Ó2, a legjelentő
sebb hatású német drámaírók egyike. Natura
lista darabjai közül legnevezetesebbek: Fuhr-
meister Henschel és a szocialista irányú Die 
Weber. Szimbo'ikus motívumokból építi föl a 
Hanneles Himmelfahrt-ot és a Pippá-t, Die ver
sunkene Glocke-t stb. Jelentősebb színmüvei 
még: Einsame Menschen, Der arme Heinrich, 
Der weisse Heiland, Indipohdi stb. Regények: 
Der Narr in Christo, Emanuel Quint, Atlantis, 
Der Ketzer von Soana stb. 

Haus, Anton (1851—1917), tengernagy, 1914. 
a monarchia haditengerészetének főfelügyelője, 
a liáboruban ő irányította a flotia működését. 

Haussa, a Középső Szudán egyik vidéke a 
Niger folyó és· a Csad-tó között, most angol 
Nigériához tartozik; az iit lakó H.-négerek a 
hamiták és a szudáni négerek keveréke; moha
medánok, kereskedelemmel és iparral foglal
koznak. 

Hausse (franc), tőzsdei árfolyam emelkedés. Az 
à la H.-spekuláció a tőzsdén jegyzett értékek 
áremelkedéséből igyekszik hasznot húzni. 

Hauszmann Alajos (1847—1926), építész, 42 
éven át a Műegyetem tanára. Számos köz- és 
magánépület tervezője (Kúria, kir. palota. Mű
egyetem főépülete, Newyork palota stb.) 

Hautefinance (franc.) a. m. legfelsőbb pénz
ügyi körök, a legnagyobb bankárok. 

Haute saison (franc), a. m. a főidény. 
Hautevolee (franc), a. m. előkelő társaság. 
Haut gout (franc), az állott vadhús szaga. 
Havana (Habana), Cuba fővárosa és főkikö-

tője, 581.000 1. Ny-India kereskedelmének fő
helye. Cikkei: dohány, szivar, nádcukor, kávé, 
rum. 

Havaria (ol.) a. m. hajókár, a hajónak vagy 
rakományának megsérülése. 

Havas (Agence H.), párizsi távirati ügynökség. 
1835. Charles H. alapította. 

Havas 1. Adolf (1854—1917), orvos, bőr
gyógyász, bp.-i egyet. m. tanár, kórházi fő-
írvos. — 2. Adolf (1859—1904), írodalomtör-
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ténész, Petőfi kritikai kiadásának szerkesztője. 
— 3. András Károly, * 1895, i r ó é s hírlapíró, a 
Pester Lloyd munkatársa. — 4. Emil, * 1884, 
vajdasági regényíró és novellista. — 5. István, 
* 1873, író, költő, novellista. — 6. István * 
1877, orgonaművész. — 7· Károly, * 1887, 
vajdasági újságíró, a Bácsmegyei Napló mun
katársa, — 8. Miksa, * 1861, tanár, közg. iró, 
polit, és keresk. számtannal fogl. 

Havasalföld, 1. Románia. 
Havasi gyopár, 1. Gyopár. 
Havass Rezső ^1852--1927), geográfus, a Ma

gyar Földrajzi Társaság tb. elnöke. Főművei 
a Magyar Földrajzi Bibliográfia és a Dalmá
ciára vonatkozó tanulmányok. 

Havelock, hosszú, ujjatlan, galléros köpönyeg, 
Sir Henry H. ('795—1857) angol hadvezérről 
nyerte nevét. 

Havranek József, * 1881, Fejér vm. alispánja. 
Havre (Le H.), É.-Franciaország legnagyobb 

kikötője a Szaj'na torkolatánál. 158.000 1. Gyar
matáru-piac. 

Hawaii (Sandwich)-szigetek, a Csendes-óceán 
közepe táján, a ^ Ráktérítő mentén. 17.000 km2, 
egyharmad m::lió 1. Éghajlatuk meleg és igen 
nedves. Vulkanikus hegyeik magassága a 4000 
m-t is megha'adja. Termékeik: rizs, kávé, cu
kornád, banán. Hajó- és kábel-áilomás Amerika 
és Azsia-Ausztrália közt. Fővárosa Honolulu, 
1900 óta az Egyes. Államok territóriuma. 

Hawthorne, Nathaniel (1804—1864), amerikai 
iró, liverpooli konzul. Irt elbeszéléseket és 
nagyerejü, sötéthátterü regényeket. 

Hayakawa Sessue, * 1889, japán filmszínész. 
Haydn, Franz Joseph (1732—1809), osztrák 

zeneszerző, 1761—90-ig Kismartonban az Ester
házy hercegek zenekarának karmestere, 1792, 
1794. és 1795. Londonban élt, majd újra Bécsbe 
költözik s itt él haláláig. H. az újkori 
instrumentális zene első nagymestere. Rend
kívül termékeny szerző; irt 100 szimfóniát, 
24 operát és számtalan világi és egyházi zene
müvet. Főalkotásai két hatalmas oratóriuma: 
a »Teremtés« (1797) és az »Évszakok« (1801). 
Az ő alkotása az osztrák néphimnusz (Gott 
erhalte). 

Haynald Lajos (1816—1891), bibornok, kalo
csai érsek. Szenvedélyes botanikus volt, alapít
ványokat tett és jótékonysági célokra is sokat 
áldozott. 

Haynau, Julius, báró (1786—1853), osztr. 
tábornok, 1849. leverte a felkelő Bresciát és 
az ottani nőket megkorbácsoltatta (»bresciai 
hiéna«), 1849 m á j . a magyarországi osztrák 
hadsereg főparancsnoka lett. Temesváron döntő 
győzelmet aratott (1849. aug. 9.) a magyarokon. 
A 13 aradi vértanú és Batthyány Lajos ki
végzése és sok ezer magyar honvédtiszt be
börtönzése az δ nevéhez fűződik. 1850. az 
osztrák kormánnyal összetűzve lemondott s ha
ragjában telihatalma utolsó napján az összes 
még vizsgálati fogságban levőknek megke
gyelmezett. 

Haypál Benő (1869—1926), budai ref. lei-
kész, kiváló szónok és iró. 

Házadó, I. Adó. 
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Hazai Samu báró, * 1851, vezérezr., 1910—17. 
honvédelmi min. 1917. őt állították a hadsereg 
utánpótlásáról gondoskodó szerv élére. Felső
házi tag. 

Hazai Tudósítások, az első Pesten megjelenő 
magyar lap. Szerk. : Kulcsár István, 1806 jul. 
2-án indult meg. 

Házaló, olyan kereskedő, aki áruját házról
házra járva adja el; engedélyhez van kötve. 

Hazárdjáték, az a játék, melyben a nyereség 
v. veszteség kizárólag a véletlentől függ. Ki-
hágási Btk.-ünk büntetéssel sújtja. 

Házasság, férfi és nő jogilag elismert, élet
hossziglani teljes együttélésé. Európai kultur-
államokban egyedül elismert formája az egy-
nejüség. 

Házasságtörés, jogilag a házassági hűségnek 
szándékos megsértése. Büntetőtörvénykönyvünk 
246. §-a szerint a H. 3 hóig terjedhető 
fogházzal büntetendő. Eljárásnak csak a sértett 
házastárs visszavonható indítványára van helye. 

Házbérkrajcár, megszűnt adónem, amely ré
gebben a házadó járuléka volt. 

Házi gomba, v. könnyező fagomba, a szoba-
padlón elő és azt tönkretevő gomba, ha a pad
lóhoz nasznált fa nem száradt ki eléggé; vé
dekezés: karbolineummal vagy vasgálic-oldattal. 

Házkutatás, csak bünvizsgalat érdekében ren
delheti el arra illetékes hatóság törvényszabta 
esetekben, meghatározott korlátok közt. 

Hazslinszky Frigyes (1818—1896), magyar bo
tanikus. Több értékes munkában ismertette Ma
gyarország virágos, de főleg virágtalan növé
nyeit s ο irta az első magyar növényhatározó 
könyvet. 

Házszabályok, azok a rendszabályok, amelyek 
a parlament valamelyik házának alakulási, tár
gyalási és tanácskozási rendjére vonatkoznak. 

Hearn, Lafcadio (1850—1904), angol iró, tokiói 
egyetemi tanár. Japánról irt munkái nevezetesek 
(Glimpses of unfamiliar Japan, KokoroL 

Hearst, William Randolphe, * 1863, amerikai 
lapkiadó. 

Heaviside, Oliver (i860—1925), angol tudós. 
Elmélete szerint a Föld felett 60-—70 km. 
magasságban jó elektromos vezető (ionizált) 
hidrogénréteg ÍH.-réteg) van. A valamely rádió
állomásból sugárszerűen kiinduló elektromos hul
lámokat ez visszaveti a Földre. Ezek szerint 
lehetetlen a Földről a világűrbe rádiójeleket 
küldeni. 

Hebbel, Friedrich (1813--1863), német dráma
író, nagyerejü fantáziával s alkotóerővel lélek-
,tani s etikai problémákat boncol, a rendkívüli 
s néhol bizarr témák területén. A modern 
dráma kezdeményezői közül egyike a legjelentő
sebbeknek. Drámái: Judith, Heródes und 
Mariamne, Agnes Bernauer, Die Nibelungen 
(trilógia), Der Rubin (vígjáték); irt epikus 
költeményt, verseket és elbeszéléseket is. 

Hebe, Zeus és Hera leánya, az örökifjuság 
istennője, Ganymedesszel együtt az istenek olym-
posi pohárnoka. 

Hébelt Ede, * 1879, jogtanár, ügyvéd, szo
cialista politikus. 
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Héberek, a zsidók neve a babilóniai szám
űzetés végéig. 

Héber irodalom. Régibb termékei a próféták 
prédikációinak töredékeiből összeállított prófétai 
Könyvek, amelyek utat szabtak Izrael eletének 
s amelyeknek a múltba való visszavetitése foly
tán állottak el<5 Mózes könyvei és a többi 
történeti iratok mai formájukban. A H. 2. 
korszaka a hellenizmussal való megbarátkozásé, 
melynek emlékei Phi'o és Josephus müvei. A 
zsidóság po'itikai összeroppanása következtében 
minden energiája átterelődik vallási térre s a 
Kr. u. 2. századtól kezdve egymásután szület
nek meg a Misna, a jeruzsálemi meg a 
babiloni Talmud. Kr. u. 500—1000, a zsidók 
közvetítik Nyugat számára a mór műveltséget. 
A 11—12. században élnek Maimonides, Rasi és 
Kimehi-család. A reformáció idejére esik az 
utolsó klasszikus teo'ógiai mü: a Sulchan Aruch 
(megj. 1565.). 

Héber nyelv, a sémi nyelvek egyik ága, ame
lyen az ótestamentum legnagyobb része irva 
van. 

Hebridák, 400 sziget Skócia ÉNy-i partjai 
előtt, közte 105 lakott. 7285 km2, 100.003 1. 
Éghajlata miatt alig használható másra, mint 
legeltetésre. Juhtenyésztés, halászat, madarászat. 

Hebron, kánaáni város 40 km.-re D-re Jeru
zsálemtől. Ábrahám, Izsák, Jákob lakóhelye, 
a pátriárkák temetkező helye, itt kenték fel Dá
vidot Izrael királyává. A keresztes háborúkban 
Bouillon Gottfried hübére volt. Mai neve El 
Halil, 20.000 mohamedán 1. 

Heckenast Gusztáv (1811—1878), könyvke
reskedő, kiadó és nyomdász. Az ο nyomdájában 
nyomták 1848 márc. 15. a Talpra magyart, ő 
alapította meg az első magyar köksönkönyvtárt. 

Hecuba (Hekabe), Priamos trójai király fele
sége. Trója eleste után H. Odysseus rabnője 
lett. 

Hedenstjerna, Alfred (1853—1906), jeles svéd 
elbeszélő (Mindenféle népség, Kaleidoszkóp). 

Hédervár kisk., Győr vm., tósziget-csilizközi 
j . , 1139 1., telefon, táviró, posta. 

Héderváry Lehel * 1876, újpesti kir. köz
jegyző, 1905—18. függetlenségi párti képviselő. 

Hedin, Sven, * 1865, svéd Azsia-utazó. 
Útleírásai tartalom és kivált forma tekinte
tében a legjobbak közé tartoznak. Főművei: 
Ázsia sivatagain keresztül, Ázsia szivében, Transz
himalája, magyarra in le vannak fordítva. 

Hedonizmus (gör.), az az etikai irány, mely 
a/, etikát az élvezet elvére alapítja. 

Hedrehely kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 
1184 1., vasút, táviró, posta. 

Hedry Lőrinc, * 1887, Heves vm. főispánja. 
Hedsasz, Arábiának a Vörös-tenger felé eső 

É-i végén levő királyság, 470.003 km2, 900 
ezer 1., főtermékei: datolya, kávé, bőrök, fű
szerek. Fővárosa Mekka. A világháborúig tö
rök fennhatóság alatt, 1924-ig angol befolyás, 
azóta a vahabiták foglaltak el. 

Hedsász-vasut, kb. 1800 km hosszú török 
államvasút, Mekkát és Medinát Damaszkusz-
szal, ill. Konstantinápollyal köti össze. 
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Hedzsra, menekülés, Mohamed kivándorlása 
Jathribba, amit Medinának neveztek, Kr. u. 
622. jul. 16-án történt. Ezzel a nappal kez
dődik a mohamedán időszámítás. 

Hefele, 1. Karl Joseph (1809—93), rotten-
burgi püspök, kiváló tudós, a vatikáni zsinat 
(1870) ellenzékének egyik feje volt, de behódolt. 
Élete müve a Konzihengeschichte. — 2. Meny
hért (1716—1794), építész; Batthyány prímás 
palotája Pozsonyban, a püspöki rezidencia és 
székesegyház Szombathelyen. 

Hefner-gyertya, a fényerősség mértékegysége, 
vagyis az a fényerő, amelyet a Hefner által 
szerkesztett amilacetát-lámpa vízszintes irány
ban kisugároz. 

Hegedős, a nemzeti mondákat és történeti 
eseményeket versekbe szedő hivatásos éne
kes. 

Hegedű, legnépszerűbb vonóshangszer. Négy 
húrja van, g, d, á, é hango^ssal. Eredetét 
nem tudjuk pontosan, mai alakját a :7-18. 
sz.-ban kapta a cremonai Amatí, Guarneri 
és Stradivari család mestereitől. 

Hegedfis 1. Ármin, * 1869, építész, leg
nevezetesebb müv.3 a budai Gellért-fürdő (Se
bestyén A. és Sterk I. építészekkel együtt. 
— 2. Ferenc, * 1856, az Operaház tagja. 
— 3. Gyula, * 1870, színművész, első repre
zentánsa a modern magy. naturalista szín
játszásnak. — 4. Gyula, * 1887, iró, a Ma
gyarság felelős szerkesztője. — 5. István 
(1848—1926), klasszika-filológiai iró, egy. tan., 
szépirod. munkásságot is fejtett ki. — 6. 
Kálmán, * 1877, ügyv·* országgy. képv. — 
7- László (1870—1911), festő. Benczúr, Hol-
lósy tanítványa. — 8. Lóránt, * 1872, ny. mi
niszter, a bp.-i egyet. c. ny. rk. tanára, a 
Tébe elnöke, 1920—21. pénzügyminiszter. írod. 
fogl. a kivándorlás és adózás és számos 
egyéb gazdaságpolit. kérdéssel. Élénk public, 
működést fejt ki a Pesti Hírlapban. — 9. Sán
dor (1847—1906), politikus, újságíró, publicista., 
24 évig volt az állami költségvetés előadója, 
1899—1902. kereskedelemügyi miniszter. — 10. 
Sándor ifj., * 1875, id. H. S. fia, H. Lóránt 
öccse, Elbeszéléseket és színmüveket irt. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770—1831), 
német fi'ozófus, heidelbergi, majd berlini prof. 
Rendszere az abszolút idealizmus. A filozófia az 
abszolútum tudománya, az önmagát kifejtő ab
szolút észé. Formája a dialektikus módszer, 
amely vizsgálja minden fogalomnak ellentétébe 
való átcsapását és a kettőt magasabb egységbe 
foglaló szintézist. A logika a filozófia első 
főága, amely az abszolút szellemet magában 
vizsgálja, ezt más mivoltában vizsgálja a termé
szetfilozófia. A harmadik főrész a szellem 
filozófiája, az abszolút eszmét valóságában vizs 
gálja (]Og-, történet-, vallásbölcselet, esztétika) 
•s ez a H.-i rendszernek ma is értékes terméke. 

Hegemónia (gör.) a. m. vezérs-ég, fölény, 
túlsúly. 

Hegesztés, két test összeforrasztása. 
Hegyalja, 1. Tokaj-Η., az Eperjes-Tokaji 

hegység D-i lába. Vulkanikus talaján világhírű 
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bor terem. 2. Arad-Η., a Hegyes hegység 
DNy-i Jába, szintén hires borokkal. 

Hegyaljai Kiss Géza, 1893, r e l · lelkész, 
történész (Árva Bethlen Kata, Lorántffy Zsu
zsanna, Bethlen Gábor stb.) és szépirod. író. 

Hegyesd kisk., Zala vm., tapolcai }., 400 1., 
i't. Tapolca, up. Monostorapáti. 

Hegyeshalmy Lajos (1862—1925), a második 
Fríedríf h-kormányban, majd a Teleki- és az 
első Bethlen-kormányban keresked. min. 

Hegyeshalom nagyk., Mosón vm., rajkai j . , 
a budapest—győr—bécsi fővonalon, 2529 1. Tria
non óta határállomás. 

Hegyesi Mari (Kaffka Lászlóné, 1862—1925), 
színművésznő, a Nemzeti Színház tagja. 'Iragikai 
szerepkört töltött be. 

Hegyfalu kisk., Vas vm., sárvári j . , ioóo 
1., vasút, távíró, posta. 

Hegyfoky Kabos (1847—1919), meteorológus. 
HegyhátgyeríyáEos kisk., Vas vm., sárvári 

j . , 437 1., ut. és up. Nyögér. 
Hegyháíhodász kisk., Vas vm., körmend-né-

metujvári j . , 425 1., ut. és up. Nádasd. 
Hegyhátkisbér kisk., Vas vm., vasvári j . , 

793 1., ut. és up. Baltavár. 
Hegyhátmaróc kisk., Baranya vm., hegyháti 

)., 490 1., ut. Szászvár, up. Ráekozár. 
Hegyhátsál kisk., Vas vm., körmend-német-

ujván j . , 342 1., ut. és up. Nádasd. 
Hegyhatszentjakab kisk., Vas vm., körmend-

németujvári j . , 537 1., ut. Zalalövő, up. Viszák. 
Hegyhátszentmáríon kisk., Vas vm., könnend-

németujvári /., 302 1., ut. és up. Iváné. 
Hegyhátszentpéter kisk., Vas vm., vasvári 

}., 421 1., ut. és up. Győrvár. 
HegyJ 1. Aranka (1855—1906), operetténe

kesnő, a Népszínház tagja volt. — 2. Béla 
(1858—1922), zeneszerző. Néhány kamaramü-
vön kivül főként operettéivel s népszínmű
veivel aratott sikert. — 3. Emánuel, * 1877, 
zongoraművész, Szendy-tanítvány, a Zenemű v. 
főiskola tanára. 

Hegyi beszéd, Jézusnak az a terjedelmes be
széde, amely Máté ev. 5—7. fejezeteiben \an 
feljegyezve. A kereszténység uj követeléseinek, 
erkölcsi tartalmának a legjellegzetesebb össze
foglalása. 

Hegykő nagyk., Sopron vm., soproni j . , 13S9 
1., posta, telefon. 

Hegymagas kisk., Zala vm., tapolcai ]'., 615 
1., ut. Nemestördemic, up. Tapolca. 

Hegymászás, 1. Tmisztika. 
Hegymeg kisk., Borsod vm., edelényi j . , v 7 

1., ut. Edelény, up. Lak. 
. Hegymegi Kiss Pál, * 1886, nyűg. h. áram-

titkár, ellenzéki országgy. képv. 
Hegypárt (la Montagne), a francia forra

dalom szélső pártja, a jakobinusok elődei, 
nevük a törvényhozó gyűlésteremben elfog alt 
felső padsori ülésekről. 

Hegység, a környezet fölé több száz \agy 
ezer m.-rel emelkedő egyenlőtlen magaslatok 
csoportja. Eredetük szerint a H.-ek többfélék. 
A Föld legmagasabb H.-ei mind a földrétegek 
fe|gyürödéséből származnak Ilyenek az Alpok, 
Kárpátok stb. A röghegységek a környezet le

szakadása folytán fennmaradt földkéreg-dara
bok. Ilyen a Budai hegység, Közép- és ENy-
Európa hegységei. A gyűrődések és rögök 
szélén keletkezett hasadásokon át kitódul a 
Föld belsejének izzón folyós an)aga és igy 
keletkeznek a vulkanikus H.-ek. Ilyenek a 
Visegrádi, az Eperjes-Tokaji, a Hargita H. 
stb. A H.-eket a vizek ugy össze-vissza szab
dalják, hogy csa'c szakértő szem tudja ere
detüket megállapítani. A magas gyűrt H.-ek 
a közlekedés legnagyobb akadályai, a legjobb 
országhatárok. A rög-H.-ek a bányászat, az 
il ar, az európai modern műveltség gócpontjai. 

Hegyszentmárton kisk., Baranya vm., szent-
lőrinci ) . , 223 1., ut. Vajszló, up. Cinderybogád. 

Héhalom kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 1337 
1., ut. Selyp, up. Palotás. 

Heidelberg, város Baden német szabad ál
lam É-i részében, a Neckar-folyó mellett, 
73.000 1. 1386. _ alapított egyetemének kivált 
jogi fakultása hires. Csillagászati obszervató
rium. 

Heidenstam, Verner von * 1859, festő, svéd 
iró, (magy. : Endymion c. regénye). 1916. 
Nobel-díj. 

Heifetz, Jasa, * 1901, lengyel-zsidó hegedű
művész. 

Heijermans, Hermann (1664-1924), holland 
iró. Müvei: naturalista irányú drámák (A re
mény, A pénz, Ghetto stb.), elbeszélések, re
gények (Diamantstag) és rajzok a szegény 
zsidóság életéből. 

Hei-bronn, Württemberg! város a Neckar mel
le.t, 46.000 1. 

Heim, 1. Georg * 1865, bajor pol. Megala
pította a bajor parasztpáríot és 1924. min. 
elnök Bajorországban. — 2. Pál, (1875—1929), 
gyermekorvos, bp.-i egyet. tan. 

Heine, 1. Heinrich, * 1797. Düsseldorfban, 
1831-től Párizsban élt haláláig, több évig tartó 
betegség után f '856- A romanticizmusból in
dult el, de később ő maga lesz a romantika 
legnagyobb ellensége. Főműve: a Buch der 
Lieder, mellyel uj irányú lírát teremt. Jelleg
zetes iróniájának termékei az Atta Troll és a 
Deulsf h'an.l, cin Wintermärchen c. költemcnyes-
munkák. Nagy hatást ért el útirajzával, leve
leivel, politikai irataival stb. Irt drámákat éa 
egyéb müveket is. — 2. Thomas Theodor * 
1867, német festőművész, szobrász és grafikus. 
Mint a Simplicissimus rajzolója vált híressé. 
Müveit groteszkségre és fantasztikumra való haj
lam jellemzik. — 3. Wolfgang * i.'6i, ügy
véd, német pol. 1898. képv., tobbs. szoc, 
1919—20. birod. belügymin. Hires bűnügyi 
védő. 

Heiníein István, a./, ókori egyet. tört. bp.-i 
egyetemi ny. r. tanára. 

Heinrich 1. Dezső, * 1873, nagykereskedő, 
felsőházi tag, a Keresk. Testület elnöke. — 
2. Gusztáv, (1845-:922), a bp.-i egyet, a 
német nyelv és irod. áriára, az Akadémia főtit
kára. Munkái: A német irod. története, Bánk 
bán a német költészetben, Boccaccio stb. — 
3. Ferenc, (186^-1925), vasnagykereskedő, 
a Keresk. Bank alelnöke, 1918. megalapította 
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a Magy. Polg. Pártot. A Friedrich-kormány-
ban, majd a Huszár-kormányban keresk. min. 

Heinze, Karl Rudolf * 1865, német politikus, 
mint képviselő indítványozta a művészeti cen
zúra megszorítását (Lex H.)· A német nép
párt egyik vezetője, 1922—23. birodalmi igaz
ságügymin. 

Héják, a sólyomfélék családjába tartozó ra
gadozó madarak. A nálunk élő közönséges héja 
erdős-hegyes vidékeken tartózkodik, ellensége a 
baromfinak, de a nyulaknak is. 

Hejce kisk., Abauj-Torna vm., abaujszántói 
} . , 886 1., vas-ur, távíró, posta. 

Héjj Imre, * 1884, ügyvéd, ors-^ággy. képv. 
Héjjas Iván, * 1893, országgy. képv., vezető 

szerepe volt a kommunizmust követő megtor
lásban. 

Hejőbába kisk., Borsod vm., mezőcsáti j . , 
879 L, vasút, távíró, posta. 

Hejőcsaba nagyk., Borsod vm., miskolci j . , 
4450 1., telefon, posta. 

Hejôkeresztur kisk., Borsod vm., mezőcsáti 
j . , 630 1., vasút, ut. Hejőszalonta, up. Mező
nyék. 

Hejőkürt kisk., Borsod vm., mezőcsáti j . , 
443 1., ut. és up. Tiszatarján. 

Hejőpapi kisk., Borsod vm., mezőcsáti ) , , 
1161 1„ ut. Hejőbába, posta. 

Hejőszalonta kisk., Borsod vm., mezőcsáti j . , 
557 1., vasút, távíró, posta. 

Hekate, a görög mitológiában Zeus és De
meter leánya, hold-istenség. 

Hekalomba, a görögöknél és rómaiaknál száz 
bikából álló véres ünnepi áldozat. 

Hekla, 1557 m. magas tüzhányó-hegy Izland 
szigetén. 

fiekler Antal, * 1882, bp.-i egyet, a mű
vészettört, ny. r. tan., a görög és római mű
vészettel foglalkozik. Főművei: Bildniskunst der 
Griechen und Römer, Pheidias. 

Hektár, területmérték, ι Η. = 100 ár == 
10.000 m2. I kat. hold = 0.5755 H. 

Hektika (gör.), lesoványodás, elgyengülés, 
lázzal és éjjeli izzadással; a tuberkulózis tüne
tei. 

Hektó . . . (gör.), összetett szavakban százat 
jelent (hektoliter, hektowatt). 

Hektográf (gör.), zselatinréteg, amelyre sok
szorosítani kivánt szöveget vagy rajzot sürü 
anilin tintával visznek rá és erről vonják 
azután le à korlátolt számú másolatot. 

Hektoliter, űrmérték = 100 1. 
Hektor, Priamos trójai király fia, Andro

mache férje, mindenét feláldozza Trója meg
mentéséért. H. öli meg Patroklost, Achilles 
barátját, de ő maga is elesik Achilles kezétől. 

Hektowatt — 100 Watt, a villamos energia 
munkavégző képességének mértékegysége. 

Hekuba, 1. Hecuba. 
Helbing Ferenc, * 1870, festő és grafikus, az 

Iparművészeti Főiskola tanára. 
Helder, hollandus város, hadikikötő, 31.000 1. 
Helena, Zeus és Léda leánya, Menelaos 

spártai király felesége, a világ legszebb asz-
szonya, akit Paris trójai királyfi megszöktet 
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Aphrodite segilségével. Trója eleste után visz-
szatér férjéhez. 

Helesfa kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 
569 1:, vasút, ut. Bükkösd, posta. 

Helfferich, Kari (1872—1924), német politi
kus, tanár a berlini egyet., 1908. a Deut
sche Bank igazg. A háború alatt a német 
belpolitika egyik vezetője vo'.t, 1915. pénzügy-, 
1916. belügymin., majd alkancellár. Minden 
béketörekvést ellenzett. 1918. H. képviselte 
Németországot Moszkvában. Emlékiratai: Der 
Weltkrieg. Die Politik der Erfüllung. 1924 
máj. vasúti szerencsétlenség áldozata lett. 

Helfy Ignác, (1830—1897), 48-ban honvéd 
volt, később Kossuth személyes hive és rajon
gója, Olaszországban küzdött a magyarság 
ügyéért. 1870. hazatért és a függ. párt egyik 
vezére volt. 

Helgoland, két sziget az É-i tengerben, a 
német partok előtt, az Elbe és a Weser tor
kolata közelében, 2400 1. Tengeri fürdő, élet
tani állomás, ha'ászat, 1890. kapta meg Né
metország Zanzibárért cserébe Angliától. 1919-
erődéit le kellett rombolni. 

Helikon, 1. hegység Közép-Görögországban, 
1750 m. magas. Ezüstbányák. A monda sze
rint Apollo és a Múzsák székhelye. — 2. Az 
ó-görögök négyhuru hangszere, amelyen nem 
játszottak, hanem csak a hangok magasságát 
határozták meg. H.-nak neveznek a mai ka
tonazenekart) an egy körbehajtott rézfuvót. 

Helikoni ünnep, Festetics György gróf ál
tal a Georgikon székhelyén, Keszthelyen 1817 
—19. tartott ünnepek. 

Helikopter (gör.), csavarszámyu repülőgép. 
Mig az aeroplán (1. o.) változatlan, vízszin
tes tengelyen forgó légcsavarral működik, ad
dig a H. a helyszínéről egyenesen felfelé 
való repüléshez függélyes tengelyű légcsava
rokkal van ellátva. Az állóhelyből való egye
nes felrepülés a levegőnél nehezebb (diramikus) 
repülőgépek egyik főtörekvése, de máig csak 
próbaképpen sikerült. (L. még Aviatika.) 

Heliocentrikus rendszer, az a tény — az 
ókori csillagászok föltevésével szemben —, hogy 
bolygórendszerünk középpontja a Nap. Ezt 
Kopernikus ismerte fel a 16. sz.-ban. 

Heliodoros, Kr. u. 3. századi garög regény
író. 

Heliogabalus, 1. Eleagabalus. 
Heliograviir (gör.-franc), vagy fotogravür, 

fotográfiáknak vagy tónusos rajzoknak nyom
dai sokszorosítása. 

Heliokrómia (gör.) a. m. fényképezés ter
mészetes színekben. 

Heliometer (gör.), parányi szögek méré
sére szolgáló csillagmüszer, melynél a távcső 
tárgylencséje egymáshoz képest elmozdítható 
2 félre van vágva. 

Heliopolis (Anu), ókori város Alsó-Egyip
tomban, Kairótól ÉK-re, Rá napisten temp
loma. 

Helios (a rómaiaknál Sol), a görög mitoló
giában az ősi napisten. Hyperion titán fia. 
Reggel kel az Okeanosból s tüzes szekerével 
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végighajt az ég boltozatján, este pedig nyu
gaton lemerül az Okeanosba. 

Heliosztát (gör.), óramüvei ellátott készü
lék, amelynek tükre a Nap fényét a Föld 
forgása ellenére is mindig ugyanarra a pontra 
vetíti. 

Heliotrop (gör.), ékkő, a kakedon zöld vál
tozata, vérvörös foltokkal. 

Heliotropizmus (gör.), a növények érzékeny
sége a fény iránt; pozitív H., ha feléje 
fordulnak, negativ H., ha kerülik a fényt. 

Helium, színtelen és szagta'an, könnyű gáz, 
más elemekkel nem vegyül, Levegőben, föld
gázban, ásványforrásokban, a Napban és az 
állócsillagokban fordul elő. A rádium és a 
radioaktiv testek H.-atomokat lövelnek ki. Mi
vel nem gyúlékony, léggömbök töltésére hasz
nálják a gyúlékony hidrogén helyett. 

Hell Miksa (1720—1792),̂  magyar szárma
zású bécsi egyet, tan., fizikus és csillagász. 

Heliaa. 1. Görögország. 
Helle, Phryxos nővére, a tengerbe esett, 

mikor fivérével együtt aranygyapjas koson me
nekült; innen a Hellespontos neve. 

Heilebrant Árpád (1855—1925), akadémiai 
könyvtáros, számos bibliográfiai munka szer
zője. 

Hellebronth Antal. ny. tüzérségi tábornok, 
felsőházi tag. 

Hellének, Deukalion és Pyrrha fiának, Hel-
len-nek utódai. Hellen Orseis nimfa férje 
volt. H. a görög törzsek összesítő elne
vezése. 

Hellenista, az olyan tudós, aki a régi gö
rög világgal fogl. 

Hellenizmus, a görög kultúrának Nagy Sán
dortól Kr. u. 100-ig terjedő korszaka. 

Heller 1. Ágost (1843—1902), magyar fizi
kus és természettudományi iró, megírta a 
fizika történetét. — 2. Bernát, * 1871, rabbi-
képzőintézeti tanár, bibliai, összehasonlító iro
dalomtörténeti tanulmányokkal és monda- és 
mesekutatással fogl. — 3. Erik, büntető
jogász, a szegedi egyet. r. tanára. — 4. Far

k a s Henrik, Ágost fia, * 1877, a müegyet. a 
közgazdaságtan ny. r. tanára. Főművei: A ha
tárhaszon elmélete, Magyarország szociálpoli
tikája, Pénzügytan, Közgazdaság (4 kötet). 

Hellespontos, a Dardanellák ókori görög 
neve. 

Hellwald, Friedrich (1842—1892), kultúrtör
téneti és földrajzi iró. Főműve: A Föld és 
népei, magyarul is megjelent. 

Helmeczy Mihály (1792—1852), iró, a Je
lenkor és a Társalkodó c. lapokat szerkesz
tette. Merész szócsináláíairól volt ismeretes. 

Helmholtz, Hermann von (1821—1894), német 
természettudós. 1871. Berlinben a fizika tanára 
lett. Az erő megmaradásának elvét Robert 
Mayerrel egyidőben, de tőle függetlenül s 
alaposabb bizonyítással mondotta ki 1847. Élet
tani kutatásai uttörőek: kimutatta, hogy az 
izmok munkája tisztán kémiai átalakulásokon 
alapul; kutatta az idegek inger vezetésének se
bességét; az emberi érzékszervek működésé

nek és szerkezetének finomabb összefüggéseit 
ő látta meg először; ő fedezte föl (1850) a 
szemtükröt. 

Heloise (1101—1164), Abelard kedvese; sze
relmük történetét világhírű levelezésük do
kumentálja. 

Heloták, Spártában a rabszolgák neve. 
Helsingborg, svéd város a Sund mellett, 

51.000 1. 
Helsinki (Helsingfors), Finnország fővárosa, 

a Finn-öböl mellett, 216.000 1. Egyetem, mű
egyetem, kikötő; fa-, papiros-, bőr- és vaj
piac. 

Heltai 1. Ferenc (1ÍS61 —1913), 1913. Bp. 
főpolgármestere. — 2. Gáspár, ('* 1520 kör., f 
'575). protestáns lelkész, iró. 1550-ben Hof-
greff Györggyel Kolozsvárott nyomdát állit 
fel. Müvei: Száz fabula (aesop. mesék; ford. 

Heltai Gáspár krónikájának címlapja. 

németből). Krónika az Magyaroknak dolgairól, 
stb. Fordította a bibliát.. - 3· Jenő, * ^7h 
költő és hírlapíró. Chansonokkal lépett föl. 
A magyar kabarédal megalapítója; a János 
vitéz verseit is ő irta. Nagy számmal irt 
könnyed stílusú novellákat, majd regényeket. 
Tartós sikert ért el vígját íkokkal, a Kis 
cukrászdával stb. A Színpadi szerzők egye
sületének elnöke. Sokat, főleg színdarabokat 
fordít. 

Helvéták, régi kella nép, mely a mai Svájc 
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területén lakott a Genfi- és Bodeni- tavak 
között. 

Helvét hitvallás. Az i. H. 1536, Basel
ben keletkezett s a legkiválóbb svájci teo
lógusok készítették, elfogadták Svájc refor
mátus egyházai. A 2. H. 1566-ból való. 
Bullinger, Zwingli utóda, halála közeledtére, 
leírta a hitvallást, amit a svájci egyházak 
elfogadlak s utánuk a reformátusok több 
országban is. 

Helyesírás, 1. Magyar helyesírás. 
Helymeghatározás, a Föld valamely pontjának 

meghatározása a földr. hosszúság és szélessíg 
segítségével; fontos a hajózásnál, ahol a 
sarkmagasság mérésével és kronométer-órával 
történik. 

Helytartó (locumtenens), az államfő teljha
talommal felruházott képviselője valamely or
szágban \agy tartományban. Nálunk a nádor 
volt a király távollétében a H. 

Helytartótanács, az 1848 előtti Magyarország 
legfőbb kormányszéke. Hatásköre a pénzügyek 
és szorosabb ért. vett politikai ügyeken kí
vül minden közigazgatási ügyre kiterjedt. 

Hematin (gör.), a vér vastartalmú festő
anyaga. 

Hemaloxilin (gör.), a kékfából vizzel ki
vont vörös festek. 

Hemera'opia (gör.), szürkületi vakság, amely
nél a betegek este nem, de nappal eléggó 
jól látnak. 

Hemi. . . (gör.) a. m. fél (összetételek
ben). 

Hemiszféra (gör.), a. m. félteke, a Föld, 
az ég, bonctanban a nagyagyvelő fele. 

Hemofitía (gör.), a. m. vérzékenység, bizo
nyos egyéneknek az az örökölhető sajátsága, 
hogy náluk a vérzés nem v. alig csillapít
ható. Oka a megalvadást előidéző anyag 
hiánya a vérben. 

Hemoglobin, a gerinces állatok vérében a 
vérsejtekhez kötött vérfesték. Az oxigént a 
tüdőben felveszi és a szöveteknek tovább
adja. 

Hemon, Louis (1880—1913), francia regényíró, 
Kanadában irta hires regényét, a Marie Chap-
delaine- t. 

Hemorrhoida (gör.), a. m. aranyér (1. ottV 
Hempel, Fridi, * 1885, énekesnő, a new-

yorki opera tagja. 
Hencida nagyk., Bihar vm., berettyóujla-

lusi j . , 2289 1., telefon, posta. 
Hencse kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 

723 1., va*it, távíró, posta. 
Hencz Károly, * 1877, volt országgy. képv., 

kardpárbajban megölte Keglevich István grófot. 
Jogi és filozófiai irodalommal is fogl. 

Hende Vince, * 1892, festő és üvegf«stő, 
dekoratív falképek, gobelin-tervek. 

Henderson, Arthur, * 1883, angol pol., vas
öntő és szakszerv, hivat., a munkáspárt titk., 
1903 óta az alsóház tagja. 1915—17. az 
Asquith-kormány közokt. min. s tagja a hadi
tanácsnak is. 1924. az első Macdonald-kor
mány belügymin., a másodiknak külügymi
nisztere. 

Henész kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 
873 1., ut. és up. Nagyatád. 

Henger, felület, mely ugy keletkezik, hogy 
egyenes vonal körpálya mentén önmagával 
párhuzamosan mozog. A párhuzamos lapokkal 
határolt hengernél a görbe lap a palást v. 
köpeny, a két síklap az alap. 

Hengermalom v. hengerszék, 1. Gőz
malom. 

Hengermű, vas és egyéb fémek nyújtására 
a'kalmas forgó hengerrendszer. Az együ.t dol
gozó hengerek palástjaiknak megfelelő alakra 
való esztergálása, »üregezése«, »kalibrálása« ré
vén kapnak átformáló képességet. A vasat 
és a vörösrezet izzó állapotban, az alumí
niumot és az ólmot hideg állapotban szo
kás hengerelni. Magyarország legjelentékenyebb 
hengermüvei Ózdon, Diósgyőrött és Csepelen 
\ anr.ak. 

Henlein, Péter (1480 körül—1542), nürnbergi 
lakatos, a zsebóra hagyományos feltalálója. 

Hennyei Vilmos, * 1864, műegyetemi m. ta
nár, volt posta- és távirdafőigazgató. Müve: 
Λ magyar posta története (1926). 

Henrik angol kir. 1. VII. H. (1457—1509), 
1485—1509. urak. 1485. a bosworthi csatában 
megöli III. Richárdot, feleségül veszi yorki 
Erzsébetet és véget vet a piros és fehér 
rózsa 30 éves háborújának. Ö volt az első 
Tudor-családból származó angol király. — 2. 
VIII. Η. (1491—1547), 1509—154;. uraik. Erős 
katolikus hite (Defensor fidei) dacára meg
alapította az anglikán egyházat. Nagyművelt
ségű, de kegyetlen és érzéki uralkodó. Hat 
felesége volt. 

Henrik franca kir. 1. III. H. (1551 — 1589), 
1574—1589. urak. Élv hajhászó, kicsapongó fe
jedelem, egy fanatikus barát meggyilkolta. — 
2. IV. H. (1553—1610), protestáns hitben 
nevelkedett. 1559 óta a hugenotta párt feje. 
1589—1610. uraik. A katolikus liga ellen ví
vott hosszas harcok után — katolikussá át
térve — 1594-ben vonulhatott be Párizsba. 
1597. a protestánsok vallásszabadságának biz
tosítására kiadta a nattesi ediktumot. Az 
ipart, kereskedelmet, mezőgazdaságot fejlesz
tette. 1610. meggyilkolták. 

Henrik német királyok. 1. I. H. (919—963), 
a »Madarász«, egyesitelte az öt német törzsei, 
a magyarokat Riadénál döntően megverte. — • 
2. III. Η. (1017—1056), uraik. 1039—1056 
Magyarországgal háborús viszonyban állt, u 
i'luny-i szerzetesekkel az egyház reformján 
munkálkodott, 4 reformpápát nevezett ki a 
pápai székre. — 3. IV. H. (1056—1106), 
állandó harcban állt a pápákkal, otthon el
lenkirályokkal kellett trónjáért harcolnia, inig 
fia, — 4. V. H. (1106—1125) üldözése alait 
meg nem halt. Utóbbi folytatta a pápák 
ellen az u. n. investitura harcot (1. o.) ; 
élete folytonos küzdelem alattvalói ellen. 

Henrik, porosz hg., * 1862, II. Vilmos 
öccse, tengerész. 1909. nagyadmirális, a há
borúban a keleti-tengeri flotta par., 1918 óta 
Potsdamban él, 

Henszbnann 1. Aladár, a röntgenologia bp.-i 
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egyet. m. tanára. — 2. Imre (1813—1888) 
archeológus, műtörténész, egyetemi tanár; szé
kesfehérvári, kapcsai ásatások, a magyar, ro
mán és csúcsíves kor művészetéről alapvető 
müveket irt. 

Hentaller Lajos (1852—1912), a függetlenségi 
párt publicistája volt, sokáig képv. Számos 
történeti munkát irt a szabadságharc korából. 

Hentzl, Heinrich (1785—1849), osztrák tá
bornok Buda bevételénél elesett. Szent 
György-téri emléke sok tüntetés színhelye volt, 
mig 1899. át nem helyezték a Hadapród
iskola kertjébe. 1918. nov. szétrombolták. 

Hephaistos (Vulcaius), eleintî a természet 
tiiz-erőinek megszemélyesítője, később a ko-

Hep hais tos 

vácsok és ötvösök istene, aki az Aetnábaii 
lakik. 

Hera (Juno), Kronos és Rhea leánya, Zeus 
testvére és felesége. Ősrégi holdistennő, ké
sőbb a házasság, a hitvesi szerelem, az anya
ság s a szülés istennője. 

Herakleitos (kb. Kr. e. 540—480), görög 
filozófus, akinek tanítása szerint a világ örök 
mozgás, változás és fejlődés (panta rhei a. m. 
minden folyik). Ránk maradt homályos tö
redékei (132) mély filozófiai rendszer emlékei. 

Herakles (Hercules), görög félisten, az em
beri erő küzdelmeinek s diadalának megsze
mélyesítője. Halhatatlanságot ugy szerzett, 
hogy 12 nehéz munkát végzett el Eurystheus 
krétai király megbízásából (1. Augias istál
lója). Felesége Deianeira volt, aki féltékeny
ségből Nessosnak a hydra vérébe mártott 
ingét adta H.-re, amitől H. őrjöngeni kez
dett, elevenen elégette magát s égzengés és 
villámlás közben az istenek közé emelkedett. 

Herakles oszlopai, Herakles dicsőségét hir
dető oszlopok voltak a monda szerint Gib
raltárban, az Északi-tenger partján s a kis
ázsiai Bithyniában. 

Heraldika, 1. Címertan. 
Herat, város Afganisztánban, 20.000 1. 

\- "s 
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V 

Farnesei Herakles 

Herbárium (lat.), szárított, préselt növények 
gyűjteménye. 

Herbart, Johann Friedrich (1776—1841), né
met filozófus és pedagógus, göttingeni prof. 
A filozófia szerinte a fogalmak feldolgozásá
nak a tudománya, hogy a bennük rejlő el
lentmondásokat feloldhassuk. H. a modern pe
dagógia megalapítója. 

Herbivorák (lat.) a. m. növényevők (állatok). 
Herceg, a legmagasabb rangú főnemesi cím. 

Kétféle H. van: 1. királyi H. az uralkodó 
vérrokona, az uralkodócsalád tagja, címe : 
fenség és 2. nem uralkodói vérből származó 
H ., címe: főméltóságu. 

Hercegfalva nagyk., Fejér vm., sárbogárdi 
) . , 9191 1., vasait, távíró, posta. 

Hercegkút kisk., Zemplén vm-., sárospataki 
j . , 999 L, ut. és up. Sárospatak. 

Hercegszabar kisk., Baranya vm., mohácsi 
j . , 1092 1., ut. Mohács, posti. 

Hercegszántó nagyk., Bács-Bodrog vm„ her
cegszántói j . , 3142 í , vasút, távíró, posta, 
telefon. 

Hercegszentmárton kisk.. Baranya vm., ba
ranyavári j . , 332 1., vasút, ut. Villány, up. 
Németmárok. 

Herculaneum, Campaniának Nápolytól D-re, 
a Vezuvtól Ny-ra, a tengerhez közel fekvő 
városa, római telep, amelyet a Vezúv Kr. 
u. 79-ben lávával temetett el. Ásatáskor ér
dekes leletek kerültek elő, kül. remek bron
zok. 
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Herczeg ι. Béla, * 1874, országgy. képv. 
— 2. Ferenc, * 1863, iró, az Uj Idők szerk., 
a magyar uri osztály ábrázolója, vezető alakja 
a mai magy. irodalomnak. Számos regényén 
és elbeszélésén (Mutamur, Gyurkovics-leányok, 
Simon Zsuzsa, Napnyugati mesék, Szabolcs 
házassága, Pogányok, Idegenek közt, Arianna, 
A honszerző, Lélekrablás, A királyné futárja. 
Szelek szárnyán, A fehér páva) kivül a fő-
városi színházak állandó szerzője (A három 
testőr, Honthy háza, Bizánc, A Gyurkovics-
leányok, Ocskay brigadéros, Balatoni rege, 
Déryné ifiasszony. A kivándorló, Éva boszor
kány, A holicsi Cupido, Árva László király. 
Az aranyborjú, Hék róka, Sirocco, A költő 
és a halál, Tilla, A hid, Szendrey Julia). A 
konzervatív irodalom és társadalmi éleslátás fi-
nomtollu képviselője; felsőházi tag. — 3. 
Gábor, * 1900, szlovenszkói iró és újságíró; 
Farkas, Hiénák (reg.). — 4. Géza, * 188S, 
hírlapíró, bécsi lapokba dolgozik. — 5. Mihály 
(1840—1926), a bp.-i egyet, a polg. perjog 
tanára. 

Herczel Manó báró (1861—1918), sebész, 
egyet, tinár, a Rókus-kórház főorvosa. 

Herder, lohann Gottfried (1744—1803), protes
táns pap, költő és tudós. Elméleti müvei je
lentős hatással voltak a német kultúra fej
lődésére. Müvei: Volkslieder. Cid-románcok, 
Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit. 

Heréd kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 2054 
1., telefon, posta. 

Heredia, José Maria de (1839—1897), fran
cia költő, a Parnasse egyik dísze, a Tro
phées c. szonett-gyűjtemény szerzője. 

Hereditas (lat.) a. m. öröklés (1. ο), örök
ség. 

Hereditér (franc.) a. m. öröklékeny, örö
költ. 

Hereford, angol város a Wye mellett, 
23.000 1. 

Héreg nagyk., Komárom vm., tatai j . , 1336 
1., ut. és up. Tarján. 

Herék, 1. a him ivarmirigyek, a here
zacskóban a megtermékenyítéshez szükséges 
ondót választják el. — 2. A méhkasban a 
hímek, melyeknek egyetlen feladata a nős
tény megtermékenyítése. Ennek megtörténte 
után elpusztulnak. 

Herélés, 1. Kasztrálás. 
Herencsény kisk., Nógrád vm., balassagyar

mati j . , 1107 1., ut. Magyarnándor, posta. 
Herend kisk., Veszprém vm., veszprémi j . , 

1133 1., Porcellángyár, vasút, távíró, .posta. 
Herendi László, * 1891, a Hitelbank cég

vezetője, több idegennyelvü bank-szakmunka 
szerzője. 

Herény kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 875 
1., ut. Szombathely, posta. Magán-csillagvizs
gáló és meteorológiai-állomás. 

Herepey-Csákányi Győző, * 1885, orvos, a 
bp.-i egyet, a nyak és mellkas sebészetének 
magántanára. 

Herero, a bantu-négerek D-i törzse DNY-
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Afrikában. Pásztornép. Az 1904-i fölkelés folya
mán a németek teljesen tönkreverték. 

Heresznye kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 
809 I., ut. és up. Vízvár, 

Herezis (gör.) a. m. eretnekség, tévhit; he-
retíkus a. m. eretnek, 

Herford, város Westfaliában, 36.000 1. 
Hergesheimer, Joseph, * 1880, az uj ame

rikai regényíró-gárda kiváló tagja, néhány 
regénye magyarul is megj. 

Hering, kb. 30 centim, hosszú, ezüstös 
szinü, oldalt összenyomott testű hal. Az E-i 
Jeges-tengerben él, ahonnan íváskor milliárd
nyi tömegekben vonul dél felé jól ismert 
utakon, amikor is a halászbárkák ezrei va
dásznak rá. Az évenkint kifogott heringek 
számát 10—12 milliárdra becsülik s még ez 
sem okoz észrevehető apadást. 

Herkules, 1. Herakles. 
Herkules, közel 300 jól látható csillagból 

álló csillagkép az északi égbolton, melybe 
egy szép csillaghalmaz is beletartozik. A szin-
kép-elemzés valószínűvé teszi, hogy egész 
naprendszerünk mp.-kint 16 km. gyorsaság
gal a H. felé rohan tova a világűrben. 

Herkulesfiirdö, kisk., Krassó-Szörény vm,, 
orsovai j . , a Cserna-folyó mellett, 500 1. 
Gyógyfürdő, hévforrások. Trianon óta Romá
niáé Baile Herculane néven. 

Herma, négyszögű kőpillér, mely Hermes-
fejben végződik. 

Hermafrodltizmus (gör.) a. m. himnőség, 
a him és női ivarszervek előfordulása egy 
egyénen. 

Herman, 1. László, * 1890, hegedűművész és 
zeneszerző. — 2. Lipót, * 1884, festőművész; il
lusztrációk, tájképek és portrék, azután aktos 
kompozíciók. — 3. Ottó (1836—1914), termé
szettudós és politikus. Az állattan különböző 
ágaival (főleg a madarakkal és pókokkal) 
foglalkozott, kutatója volt a magyar ősfog-
lalkozásoknak és a magyar néprajznak is. 
Az antropológia terén különösen a kőkori 
ősember magyarországi nyomait kutatta sike
resen. Nagyobb művel: Magyarország pók
faunája, A magyar halászat könyve, Az 
északi madárhegyek tájáról, A magyar nép 
arca és jelleme, A madarak hasznáról és ká
ráról, A magyarok nagy ősfoglalkozása, A 
magyar pásztorok nyelvkincse. — 4. Ottóné, 
* 1859, gyermekverseket és meséket irt. —-
5. Pál, * 1902, csellómüvész, a berlini Volks
musikschule tanára. — L. még Herrmann. 

Hermandad (szent), spanyol városok vé
delmi szövetsége 1282 óta, a 16. sz. az or
szágúti rendőrség neve. 

Hermánszeg kisk., Szatmár vm., csengeri 
j . , 419 L, ut. Jánk, up. Szamossályi. 

Hermant, Abel, * 1862, francia regényíró. 
Stendhal termékeny örököse; mulatságos sza
tírákat, erkölcsrajzokat, korképeket irt, minta
szerű stílusban, metsző pszichológiával. (Magy. : 
Egy hires színésznő.) 

Hermaphrodites, Hermes és Aphrodite sen. 
fiu-, sem leánygyermeke. 

Hermelin, a menyéttel rokon apró raga-
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HERMENEUTIKA HERRIOT 

dozó emlős. Egész Középeurópában honos. 
Bundája nyáron vöröses-barna, télen hófehér 
s ez utóbb't igen nagyra be sulik. 

Hermeneutika (gör.), a Szei.tirás helyes ma
gyarázatára vonatkozó muszabályok tudománya. 

Hermes (Men_urius), Zeus és Mala fia, a/, 
istenek hírnöke, ő vezeti a meghaltak lel

keit az alvilágba, az utak, utazások s tx 
kereskedelem védője. Szárnyas lábakkai és 
sisakkal s kigyóspálcávai ábrázolják. 

Hermes Trismegistos, a görögök által az 
egyiptomi Thot-tal azonosított H. a vallási 
és profán tudomány mondaszer α megalapí
tója. 

Hermetikus (gör.) a. m. légmentesen el-
zárt. A monda szerint Hermes Trismegistos, 
az a'.chimisták egyiptomi patrónusa készített 
kincsek őrzésére mágikus pecséteket, innen 
a szó. 

Hernád, folyó, a Kirá'yhegyből ered, a Sa
jóba ömlik. 

Hernádbiid kisk., Abauj-Torna vm., abauj-
szántói j . , 354 1., ut. Abaujszántó, up. Gi-
bárt. 

Hernádfa kisk., Baranya vm., szentlőrinci 
j - , 145 1., ut. Magyarszontií án-Gusztásmüve, 
up. Magyarmecske. 

Hernádkak kisk., Zemplén vm., szerencsi 
j . , 868 1., ut. Onga, up. Gesztely. 

Hernádkércs kisk., Abauj-Torna vm., abauj-
szántói j . , 594 1., ut. és up. Felsődobsza. 

Hernádnémeti nagyk., Zemplén vm., szerencsi 
]., 2596 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Hernádpetri kisk., Abauj-To rna vm., en;si 
]·, 436 1., up. és ut. Hernádvécse. 

Hernádszentandrás kisk., Abauj-Torna vm., 

szikszói j . , 547 1., ut. Felsődobsza, up. Cs-o-
bád. 

Hernácíszurdík k:sk., Abauj-Torna vm., gönci 
j . , 389 1., up. és ut. Hidasnémeti. 

Hernádvécse kisk., Abauj-Torna vm,, enrsi 
j . , 1186 1., vasút, telefon, posta. 

Hernals, Bécs egyik külvárosa az Alser-
bachnál. 

Herne, város Westfaliában, 68.000 L, szén
bányászat. 

Hernfeld Panni, * 1904, hegedümüvesznő. 
Hernia ('a:.) a. m. sérv. 
Hernyéfc kisk., Za'a vm., novai j . , 36/ 1., 

ut. Páka, up. Csömödc'r. 
Hero, Aphrodite papnője Sestosban, akibe 

beleszeret Leander, abydosi ifjú s éjjelenkint 
átussza a Hellespontost, hogy kedveséhez 
jusson. Egy éjjel a vihar kioltja H. út
mutató lámpáját, mire Leander a tengerbe 
fui, H. pedig kétségbeesésében öngyilkos 
lesz. H. és Leander történetét bájos ver
sekben fölclo gozta Musaios grammatikus (Kr. 
u. 6. sz.). 

Heródes, e néven több zsidó uralkodót is
mer a történelem, 'kik ke -t legkiválóbb Nagy 
Heródes (37. Kr. e. — 4-ig Kr. u.) Az evan
géliumokban H. Antipas (4. Kr. u. — 39, 
Kr. u.) szerepel, Kr. u. 20-tóí Galilea és 
Perea tetrarchája és igy Jézus fejedelme, aki
hez Pilátus elküldte. Második felesége mos
toha testvérének felesége volt, Herodiás, aki 
Keresztelő János 'kivégeztetésére birta rá. 

Herodotos (484—425 Kr. e.), a legrégibb 
görög történetíró. Rengeteget utazott s óriási 
adathalmazt gyűjtött, amelynek alapján meg
írta a világ történetét koráig. 

Heroikus (gör.) a. m. hősies. 
Heroin, a morfin módosulata, mérges ká

bítószer. 
Heroina (gör.) a. m. hősnő. 
Herold (ném.) a. m. kikiáltó, hirnök. 
Heron, alexandriai mérnök Kr. e. 120 kö

rül, aki számos munka: irt a hadigépekről 
és az automatákról. Kísérletezett a gőz fe
szítő erejével is (H. labdája). 

Heros (gör.) a. m. hős. 
Herostratos, ephesosi ember, aki, hogy ne

vét híressé tegye, felgyújtotta Artemis hires 
ephesosi templomát. 

Herrer Cézár (1868—1919), spanyol szárma
zású, magyarrá lett festőművész. Nagybányán 
Hollósynál tanult. 

Herrera, 1. Francesco (idősebb), spanyol 
festő (1576—1656), sevillai iskola; erőteljes 
színezés, realisztikus törekvés; vallásos tárgy 
és genre. — 2. Fia, Francesco (ifjabb), 
spanyol festő, építész (16:2—1685), vallásos 
tárgy, virág és hal ábrázolás; saragossai 
templom. — 3. jüan de, spanyol építész 
(1530?—1597), befejezte az Escortait; a t> 
lcdói alcazar déli homlokzata, az aranjuezi 
kastély, a sevillai tőzsde, a valladolidi szé
kesegyház terveit. 

Herrioí, Edouard, * 1872, francia radiká-
lis-szo:ialistapárti politikus; egyet. tanár, 
lyoni polgármester, képviselő, radikális-szoc. 
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szenátor, közélelmezési miniszter, 1924. mi
niszterelnök. H. kezdte meg a Macdonald-kor-
mánnyal a tárgyalásokat a német jóvátételi 
kérdésben, ő kötötte meg a londoni megál
lapodásokat. 1925. ápr. lemondott s a kép
viselőház elnöke lett. 1926 nyarán két napra 
ismét min.-elnök, majd 1926—28. közoktatási 
min. a Poincaré-kormányban. 

Herrmann, 1. még Hermann. 
Herrmann ι. Antal (1851—1926), etnográ

fus, egy. tan., főként az erdélyi népélettel 
és a cigányokkal fogla'ozott. Német irod. 
tört. müveket is irt. — 2. Miksa, * J868, 
a gépszerkezettan műegyetemi ny. r. tanára, 
országgy. képv., 19:6—9. keresk. miniszter. 

Herrnhutiak, Húsz híveinek, a régi cseh 
testvéreknek maradványai. 

Herschel, 1. William (1738—1822), német szár
mazású angol csillagász. Maga készítette el 
korának legnagyobb távcsövét s evvel föl
fedezte az Uranus bolygót, a Saturnusnak 
két holdját s ő állapította meg először, 
hogy egyes ködfoltok csupán csillaghalma
zok. — Fia, 2. Sir John Frederick H, (1792 
—1871 ), ugyancsak kitűnő csillagász volt. 

Hertling, Georg, Graf von (1843—l9l9)> Ké
met kat. filozófus és politikus, müncheni prof.. 
a világháborúban bajor min.-elnök, majd 1917 
—18. kancellár. 

Hertwig, 1. Oscar (1849—1922), anatómus, 
egyetemi tanár, számos biológ'ai és Darwin
ellenes munka szerzője. — 2. Richard, Ο. 
Hertwig öccse, * 1850, zoológus, müncheni 
egyet. tan. 

Hertz, 1. Heinrich (1857—1894), német fi
zikus, bonni egyet, tan., a drótnélküli táv
irónak és telefonnak megalapozója, ameny-
nyiben ő fedezte fel az ezek alapját képező 
H.-féle elektromos hullámokat. Igen érdemes 
kutatásokat végzett az elektrooptika és mecha
nika körében is. — 2. Henrik (1798—1870), 
dán iró, főművei: társadalmi drámák. — 3. 
Wilhelm (1835—1902), német költő, epikai 
költ. és mesekutatásai nevezetesek. 

Hertzka Tivadar (1845—1924), pesti szüle
tésű közgazd. iró. Jórészt külföldön élt mint 
tekintélyes német újságíró. Nagy feltűnést kel
tett »Freiland« c. utópiába, amelynek hatása 
alatt (1894) egy 154 tagú Freiland-egyesület 
ment Afrikába, hogy H. szocjál.s reformter
veit keresztülvigye. Az angolok meghiúsították. 

Hertzog, James Barry Munnik, * 1866, bur 
tábornok, 1911 óta a délafrikai nacionalista 
párt vezére, 1914—5. a fölkelés egyik veze
tője. 1924. pártja a választásokon többségbe 
került és H. alakította meg a munkáspárttal 
a délafrikai kormányt. 

Hervay 1. Frigyes, * 1780, '.ró és újságíró. 
Sok ötletes bohózaton és operettlibrettón kí
vül verseket és novellákat irt. (Kavicsok.) — 
2 István, * 1862, ny. aüspán, Csanád vm. 
képviselője a felsőházban. 

Hervé, Gustave, * 1871, franc, politikus és 
iró, a háború kitörésekor elszakadt a szoc. 
párttól és Victoire c. lapjában a nacionalis
ták egyik vezérharcosa. Megírta Franciaorsz. 

tört.-ét szocialista szempontból és a világ
háború történetét. 

Hervey-szigetek, v. Cook-szígetek, szigetcso
port az Ausztráliai-óceánban, összesen 725 
km2, 12.000 1.; Cook fedezte föl 1777-ben. 
Ang. birtok. Fősziget Raratonga. 

nervieu, Paul (1857—1915), francia iró és 
drámaíró. 

Herwegh, Georg (1817—1875), német forra
dalmi költő. 

Herz 1. Lili, * 1909, zongoraművésznő. — 
2. Ottő, * 1894, zongoraművész, kamaranm-
zsikus, zongorakísérő. · 

Herzberg, Martin, * 1913, dán gyermek-
filmszínész. 

Herzen, t Alexander Ivanovics (1812—1870), 
orosz forradalmár és publicista. Párizsba, majd 
Londonba ment, hol kiadta Kolokol (Harang) 
c. lapját. 

Herzfeld Viktor (1856—1919), zeneszerző, 
esztétikus és zenetörténeti iró. 

HerzI, Theodor, * i860, Budapesten, t 
1904, iró, ujságiró. A cionista mozgalom egyik 
megindítója, fő előharcosa. Főműve: Alt-Neu-
land (magyarul is megj.) és memoárjai: Ta
gebücher. 

Herzog ι. Ferenc, * 1879, a bp.-i egyet, 
a belgyógyászat ny. r. tanára. — 2. Rudolf, 
* IC69, népszerű ném. regény- és drámaíró 
(Die Wiskottens, Das Lebenslied stb.). 

Hesiodos, (Kr. e. 700 körül élt), görög 
didaktikus költő, két müve ismeretes: Mun
kák és napok és Az istenek eredete (Theo-
gonia). 

Hesperidák, Hesperus király leányai: Aigle, 
Arethusa, Erytheia, akik az aranykert arany
a lmákat őrzik, amelynek gyümölcsét csak 
Heraklesnek s került megszereznie Atlas se
gítségével. 

Hesperus, a Föld nyugati szélén, az Oke-
anos partján fekvő Hcsperia királya. 

Hess András, német nyomdász, az első ma
gyarországi nyomda alapítója (Buda 1472). 

Hesse, Hermann * 1877, német író és 
festő; müvet: Peter Camenzind, Unterm Rad, 
Rosshalde, Diesseits stb. 

Hessen, német állam, 7693 km2, 11/3 millió 
1. Két össze nem függő darabból áll: Ober-
hessen Poroszországba ékelve és Rheinliessen 
meg Starkenburg tartományok. A két utóbbit 
csak a Rajna választja el egymástól. Földmü
velés, bortermelés, kertészet, állattenyésztés, er
dőgazdaság. Barnaszén, tőzeg, vasérc, só. Vas
kohászat, fa-, fém-, gép- és vegyészeti ipar. 
Fővárosa Darmstadt. 

Hessenî légy, a gubacslegyekhez tartozó 
apró légy, a búzának és rozsnak pusztítója. 

Hessen-Nassau, porosz tartomány Közép-
Németországban, 15.700 km2, 2.4 mi.lió 1. Föld
müvelés, bortermelés, erdőgazdaság, állattenyész
tés. Barnaszén, vas, cink. Ipara csekély. Ke
reskedelme, hajózása jelentékeny. Fővárosa Kas
sel. 

Hestia (Vesta), istennő, Kronos és Rhea 
leánya, a házi tűzhely istennője, jelképe a 
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szent tüz, amelyet Rómában a Vesta-szüzek 
őriztek. 

Hét kisk., Gömör vm., putnoki j . , 352 1., 
ut. és up. Putnok. 

Hetaira (gör.) a. m. barátnő, a görög mű
veltebb, finomabb, szel'emesebb kutizánok neve. 
A H.-k közül sokat nagyon megbecsültek, sőt 
szobrokkal is megtiszteltek. A leghíresebbek 
voltak: Aspasia, Thais, Lais, Phyrne. 

Hét, A, 1. A Hét. 
Hete kisk., Bereg vm., vásárosnaményi j . , 

444 1., ut. és up. Tarpa. 
Hetényi-Heidelberg Albert, * 1875, zene

szerző. Népszerű és kiváló müvelője a ka
baré-zenének. Ady verseiből sokat németre 
fordított és megzenésített. 

Hetero- (gör.) a. m. eltérő, (különböző ösz-
szetételekben). 

Heterodoxia (gör.), az ortodoxia (igazhitü-
ség) ellentéte. 

Heterodyn-fcapcsoíás (gör.), a rádiónál abban 
áll, ^ogy az antenna által felfogott rezgés-ék
hez a készülékben termelt hasonló számú rez
géseket kapcsolunk. 

Heterogén (gör.) a. m. másfajtáju, kevert. 
Ellentéte: homogén. 

Hetercinorf izmus (gör.) a. m. többalakuság, 
pl. ugyanazon vegyület több kristályformában 
található. 

Hetes kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 997 
I., táviró, posta. 

Hétéves háború, 1756—1763-ig tartó háború 
II. Frigyes porosz király és az ellene szövet
kezett Ausztria, Oroszország. Franciaország, 
Lengyelország és Svédország között. A huber· 
tusburgi békével (1763 II. 15.) ért véget. 
Eredménye: Szilézia II. Frigyes kezén maradt. 

Hetiták (Hittiták), hatalmas nép Kisázsiá-
ban, amely Kr. e. 2000 körül a szemitákat 
leigázta, 1500 körül az egyiptomiakkal har
colt, 1200 körül a H. birodalma megsemmi
sült. 1906. Bhogazkői romja között megtalál
ták a H. királyainak levéltárát, több ezer 
agyagtáblán. 

Hét magyar, törzsfőnökök, akik a fejede
lemmé választott Almossal vérszerződést kötöt
tek, hogy ők és utódjaik tagjai lesznek a fe
jedelem tanácsának. Névsoruk a különböző kró
nikák szerint változó. 

Hetman (orosz), a doni és ukrajnai ko
zákok főnöke. II. Katalin óta a cár viselte 
a H. cimet. 

Hétszemélyes tábla, az 1536: XVI. t.-c.-en 
alapul; 1723. újjászervezték és ettől fogva ügy
forgalma szerint szaporították tagjai számát. 
Az i863. LIV. t.-c. a mai kir. Kúriát tette 
helyébe. 

Héttorony (törökül Jedikule), Konstantiná
poly szomszédságában épült, állambörtönül szol
gált. 

Hettyey Aranka, * 1881, színésznő, a Nemz. 
Szinh. örökös tagja. 

Hetvehely kisk./ Baranya vm., hegyháti ]'., 
703 1., vasút, ut. Abaliget, posta. 

Het Volk, a hollandiai szociáldemokratapárt 
napilapja. 

Hetyefő kisk., Zala vm., sümegi j . , 211 L, 
ut. és up. Gógánfa. 

Heureka, megtaláltam, megvan I Állítólag 
Archimedes mondta, amikor hirtelen rájött hid
rosztatikai alaptételére (Archimedes törvénye). 

Heurisztika (gör.) a. m. a feltalálás művé
szete. 

Heurisztikus tanítás, az oktatásnak az a 
módja, amely arra törekszik, hogy a tanulók 
maguk jöjjenek rá az uj v. helyes fogal
makra. 

Heveder, ácsmunkában: vízszintes támasztó 
gerenda. 

Heves nagyk., Heves vm., hevesi j . , 9904 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Hevesaranyos kisk., Heves vm., pétervásári j . , 
877 1., ut. Egerbakta, up. Bátor. 

Hevesi 1. József, * ,1857, iró, a Magyar 
Szalon, Magyar Géniusz alapitója, irt verseket, 
regényeket, elbeszéléseket és színdarabokat. — 
2. Lajos, (1843—1910), iró, főleg németül 
irt; ismert müve: Jeíky András kalandjai. 
— 3. Sándor, * 1873, a Nemzeti Színház 
igazgatója. Számos színdarabot és dramaturgiai 
munkát irt. — 4. Simon, * 1868,. bp.-i fő
rabbi, főműve: Ethika a talmudban. 

Hevesugra kisk., Heves vm., gyöngyösi j . , 
575 1., ut. Ludas, up. Detk. 

Hevesvezekény kisk., Heves vm., hevesi j . , 
846 1., ut. és up. Tarnaszentmiklós. 

Heves vm. 3761 km2, 297.000 1. Székhelye 
Eger. 

Hevesy 1. György, * 1885, vegyész, Ko-
penhágában ad elő, felfedezte a Hafnium nevű 
elemet. — 2. Iván, * 1893, művészeti iró 
és filmesztétikus. Több müve jelent meg, a 
legújabb egy összefogl. művészettörténet I. 
köt. 

Héviz fürdő, iszapos melegfürdő Keszthely 
mellett. Csak nyáron: posta, táviró, telefon, 
télen: up. és ut. Hévizszentandrás. 

Hévizgyörk nagyk., Pest vm., aszódi j . , 
2169 1., vasút, ut. Aszód, posta. 

Hévizszentandrás kisk., Zala vm., keszthelyi 
j . , 398 1., telefon, posta. 

Hewlet, Maurice Henry (1861—1923), angol 
regényíró. 

Hexaeder (gör.) a. m. hatoldalu; kocka. 
Hexagonális (gör.) a. m. hatsarku. 
Hexameter (gör.), hatlábu daktilusi verssor, 

a 3. láb első szótagja után sormetszettel. 
Hexateuch (gör.), a teol. tudományban Mó

zes öt és Józsua egy könyvének neve. 
Heyduk, Adolf (1835-1923), cseh költő. Kö

tetei: Cymbal a husle, Slovensku, Od Tater 
a Dunaje. 

Heyer Artúr, * 1872, festő és grafikus; 
állatképek. 

Heyking, Elisabeth (1861—1925), német iró, 
ismert müve: Briefe die ihn nicht erreichten. 

Heyse, Paul (1830—1914), német iró, fő
ereje: novellái. 

Hézser Aurél, * 1877, geográfus, pécsi egyet, 
az emberföldrajz m. tanára. 
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HI HIDROPLÁN 

Hi alatt nem talált szavakat I. Hy alatt. 
Hiador (Jámbor Pál, 1821—1897), kat. pap. 

a negyvenes évek dagályos költője. 
Hiatus ('at.), a szó .végén s a következő 

szó elején álló magánhangzók összetorlódása. 
Az antik költészet erősen kerülte. 

Hibernia, Írország neve a rómaiaknál. 
Hibrid, 1. Hybrid. 
Hic lacet (Jat.) a. m. itt nyugszik. 
Hic Rhodus, hic salta (lat.) a. m. itt 

Rhodus, itt ugorj, vagyis: most mutasd meg, 
mit tudsz. 

Hidak, oly építmények, melyek va1 amely vizi 
közlekedési vonal vagy más ut egyik olda
láról a másik oldalára vezetnek át. A hid a 
pillérekből és más támaszokból (hídfőkből, jár
mokból) álló alépítményből és a tultíjdonképeni 
átvezető pályát alkotó felszerkezetből ál , mely 
a pálya terheléseit az alépítményre vszi át. 
Viadukt az oly hid, mely főleg szárazföldi 
(mély völgy fölöttit áthidalásra, szolgál. 

Hidalgo, spanyol köznemes. 
Hidas, a komp magyar neve. 
Hidas kisk., Baranya vm., pécsi j . , 2438 

L, vasút, távira, posta. 
Hidashollós kisk., Vas vm., körmend—-német-

újvári j . , 657 1-, ut. Rábamolnári, up. Egy-
házashollós. 

Hidasnémeti kisk., Abauj-Toma vm., gönci 
j . , határállomás Csehszlovákia felé a m's-
kolc-k&ssai vonalon, 722 1., vasút, távíró, te
lefon, posta. 

Hidegség kisk., Sopron vm., soproni j . , 532 
L, vasút, ut. és up. Nagycenk. 

Hideg tü (poiute sèche), amidőn a réz> 
v. acéllemezbe az ábrázolást finom acéltűvel 
karcolja a művész. 

Hidegvérüek, helyesebbet változó hőmérsék
letűek, azok a (gerinces) állatok, melyeknek 
testhőmérséklete teljesei a környezet hőmérsék
letéhez alka'mazkodik. Ilyenek a hüllők (kí
gyók, krokodilok), kétéletüek (békák) és a 
halak. 

Hidegvizgyőgymód, a hideg viz alkalmazása 
betegségek esetén, fürdők, leöntések, tussok, 
nedves pakkolások stb. alakjában. Cél'a az 
anyagcsere élénkítése, edzés, a hőmérsék íesjzáU 
litása. Már az ókorban ismerték. 

Hidfő, félkörben elrendezett megerősítés^ a 
folyókon való stratégiailag fontos átkelési pon
toknak. 

Hídmérleg, emeiíyiis mérleg nagy terhek 
mérésére. -

Hidor kisk., Baranya vm., pécsváradi j v 
340 1., ut. Németbóly, up. Szederkény. 

Hidpiílér, a hidat alátámasztó közbeeső épít
mény. 

Hidra, egyike a legegyszerűbb szervezetű 
többsejtű lényeknek. Teste két sejtrétegü tömlő, 
melyen a szájnyílás körül tapogatók vannak. 
Petékkel v. bimbózás által szaporodik. 

Hidráiig, hidrogén hozzáadása vegyületekhez, 
pl. így 'keményítik a lágy zsírokat. 

Hidrans (gor.-lat.), nagyobb vízvezetéki 
'.sap tűzoltás vagy uccai öntözés céljaira. 
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Hidrátok (gör.), olyan vegyületek, amelyek
ben a hidrogén és oxigén aránya ugyanolyan, 
mint a vízben. 

Hidraulika (gör.), gyakorlati vizmütan, az a 
műszaki a'aptudomány, mely az elméleti ide
ális folyadékok törvényeinek vizsgálatából ki
indulva, a valóságos folyadék vizsgálatával fog
lalkozik s ehhez képest figyelembe veszi a 
folyadékokrak az azokat körülvevő falakon 
való súrlódását is. A H. a hldrogépek (vi-
zigépek) szerkezettanának segédtudománya. 

Hidraulikus (gör.), viznyomással dolgozó (pl. 
gép)· \ 

Hidraulikus habarcs, a vízben megszilárduló 
habarcs, pl. cement. 

Hidrodinamika (gör.), a cseppfolyós testek 
mozgásával, a vizierővel foglalkozó tudomány. 

Hidrofobia (gör.) a. m. víziszony, veszettség. 
Hidrogén (gör.), a viz egyik alkotó eleme, 

színtelen és szagtafan, vaíanietinyf elem között 
a legkönnyebb. Elektromos árammal állitható 
elő a vízből. Léghajók töltésére használják. A 
világító gáznak is majdnem felét teszi. 

Hidrogénszuperoxid (gör.), hidrogén és oxi
gén olyan vegyülete, amely fölös oxigénjét 
könnyen elbocsátja s így erősen oxidáló ha
tású. 

Hidrográfia (gör.), a földrajznak az a része, 
amely a felszíni vizekkel foglalkozik. 

Hidrolízis (gör.), a víz változtató hatása a 
benne oldott anyagokra. 

Hidrológia (gör.) a. m. a ' víz fizikája. 
Hidrometria (gor.) a. m. vizmérés, vagyis 

mozgó vizek mennyiségének megállapítása. 
Hidroplán, a. m. vízi repülőgép, mely víz

felületről felszállani és vizre leereszkedni képes 
és ezen célból uszótalpakkal van ellátva. Nagy 
előnye, hogy a nekiszaladáshoz v. a leszálláshoz 

Hidrosztatikus mérleg 
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HIDROSZTATIKA HILLE 

nem kell külön repüiőpálya. Ha még futókerék-
Jscl is el van látva, akkor szárazföldi és vi?i 
közlekedésre egyaránt alkalmas (egyetemes 
aeroplán). 

Hidrosztatika (gör.), a fizikának az a része, 
me'y a nyugalomban levő folyadékok egyen-
suh i viszonyaival foglalkozik. 

Hidrosztatikus mérleg, egyenlő kani mérleg, 
melynek egyik karjáról lelógó testet folyadékba 
márthatjuk, hogy így meghatározhassuk a tér
fogatát s közvetve a fajsulyát. 

Hidrosztatikus nyomás, az a nyomás, melyet 
valamely nyugvó folyadék gyakorol az edénv 
fakora. Pascal állapította meg, hogy a H. 
a folyadék egész tömegében egyenlő. 

Hidrosztatikus sajtó (v. hidraulikus), oly gép, 
melynek segélyével tárgyak;: t vagy anyagokat 
sokszorozott viznyomással müködtete'.t sajtoló-
dugattyu révén préselünk. 

Hídvégardó kisk., Abauj-Torna vm,, bóciva-
sziJasi ;., 83o ]., telefon, posta. 

Hiénciélék, a kutyához hasonló ragadozó 
emlősök. Mellső lábaik hosszabbak, mint a 

hátsók. Dögökkel vagy más állatok által ott
hagyott csontokkal táplálkoznak. Éjjel vadász
nak. Afrikában és Dél-Ázsiában honosak. 

Hienczek, ba:or eredetű Ny-magyarországi 
németek Vas vármegyében és Sopron D-i ré
szén. 

Hierarchia (gör.) a. m. szent uralom, a kat. 
egyházi hatalom belső tagozása alárendeltség 
tekintetében. De épugy beszélünk katonai, hi
vatalnoki H.-ról. 

Hieroglifek (gör.), az egyiptomi Írásrendszer, 
élőlények és mindenfajta tárgyak képeiből áll. 
Champollion (f 7832) fejtelts meg a ro-
setíe-i kő segítségével. 

Hieromantfa (gör.) a. m. jóslás áldozati ál
latokból. 

Hieron, syrakusai-i tyrannos, a Syrakusai-
béli egyeduradalom fénykorának uralkodója (Kr. 
e- 5. sz.). 

Hieronymi Károly (1836—rou), 1892—9;. bel
ügymin., az cgyházpo'it. reformok egyik meg
teremtője, 1910—11. keresk. miniszter. 

Hieronymus, 1. Sophromus Eusebius H.s 
szt., * 330 körül Dalmáciában, t 420., szer
zetes, lefordította az ószövetséget latinra (Vul-
gata). — 2. Prágai Η., τ 15 ιό., huszita, 

Wiclif iratait hozta Prágába. Máglyahalált halt 
Konstanzbars. 

Higany (kéneső), az egyedüli fém, amely kö
zönséges hőmérsékletnél folyékony és csak 
—390 C.-nál fagy szilárd halmazállapotúvá. 
Λ természetben szinállapotban is előfordul, a 
a legnagyobb tömegben azonban cinóber nevű 
vegyületében. Ebből választják ki. Fémek
kel foncsorokat képez. Kémiai és fizikai sze
rek készítésére, az arany- és ezüstkohászatnál, 
tükörgyártásnál és hőmérőkészitésnél használ
ják. Gyógyszerül használt vegyületei közül 
legfontosabb a szub'imát v. higanyklorid, mint 
kenői söt v. ujabban mint befecskendezhető 
oldatot főként a lues gyógyítására használják. 

Higanyiámpa, higanygőzzel működő villamos 
ívlámpa, használják ibolya- és ibolyántúli su
garakban való gazdagsága miatt bőrbeteg
ségeknél, tuberkulózisnál stb. (Kvarclámpa, mes
terséges napfény.) 

High Church (ang. : magas egyház), az angol 
ál'amegyháznak a kat. egyházzal rokonszen
vező pártja. 

Híghh'íe (ang.) a. m. előkelő világ. 
Higiéné, 1. Egészségtan. 
Higrométer, 1. Hygrometer. 
Hikisch Rezső, * 1876, építész, tervezte a 

bp.-i Astoria-szállodát. 
HikSzoszok, valószínűleg sémita nép, amely 

Kr. e. 2oeo körül Alsóegyiptomot meghódította 
és ott mintegy 300 évig uralkodott. 

Hílarsus, szent (Kr. u. 320—366), himnusz
költő. 

Hubert, David, * 1862, matematikus, göt-
tingei egyet, tanár. Főműve: Grundlagen der 
Geometrie, mely Bolyaival is részletesen foglal
kozik. Az Akadémia 1910. évi Bolyai diját ő 
nyerte el. 

Hild József (1789—1867), építész: számos pesti 
palota (Lloyd, Diana-fürdő), az egri székes
egyház, a pesti lipótvárosi templom s az 
esztergomi bazilika a legszebb müvei. 

Hildebrand, 1. Adolf (1847—1921), német 
szobrász, müvei anyagszerüség, józan egyszerű
ség tekintetében példaadók; művészi felfogá
sát Das Problem der Form c. müvében irta 
meg. — 2. Johann Lukas (1668—1745), oszt
rák építész; bárok; főműve a bécsi Belvedere-
palota. 

Hildesheim, város Hannoverben, P,-Német-
országban, \ζ8.οοο 1. Terménykereskedelem, ipar. 
0-, közép- és renesszánszkori emlékek. 

HiJferding, Rudolf, * 1877, német szocia
lista politikus, a függ. szoc.-hoz csati., de 
aztán ő vezette az egyesítést a régi párttal. 
1923. és 1928—30. bírod, pénzügyminiszter. 
Könyve: Finanzkapital. 

Hiigenfeld, Adolf (1823—1907), jenai teol. 
tanár, az újszövetségi kritikai irány vezérhar-
00 sa. Megírta az eretnekségek történetét. 

Hilgermann Laura, * 1869, operaénekesnő. 
1890-től a bp.-i, 1918-ig a bécsi Opera tagja, 
1920-tól a bp.-i Zeneművészeti Főiskolán éne
ket tanit. 

Hil'.e, Peter (1854—1904), német költő, re
gény- és drámaíró. 
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Hiüebrand Jenő, * 18S4, archeológus, bp.-i 
egyet, a kőkori embertan, m. tan., nemz. mú
zeumi őr. Főműve: Az őskor embere és 
kultúrája (Bella Lajossal). 

Hil"eh, város Irakban, 20.000 1. 
Hillel, zsidó rabbi Jézus idejében (f 10. 

Kr. u.). 
Hillquit, Morris, * 1869, rigai zsidó szü

letésű amerikai szocialista, megírta a szoc. 
tört.-ét az Egyes. All.-ban. 

Hilscher Rezső, * 1890, az alkalmazott szo-
ciálpo'itika m. tanára a közgazd. egyetemen. 

Hilversum, holland város Ho'landia É-i ré
szén, 46.000 1. Textil- és tapétaipar. 

Himalája, a Föld legmagasabb hegysége Elő-
India és Tibet határán. 2400 km hosszú, 
200—350 km széles, legmagasabb csúcsa 8840 
m (Mount Everest). 

Himba, vízszintes tengely körül mozgó nagy 
emeltyű (gőzgépeknél). 

Hímen, 1. Hymen. 
Himesháza kisk., Baranya vm., pécsváradi 

f., 1630 1., ut. Mohács, posta. 
Himlő, hólyagos H., fertőző betegség, ma

gas lázzal, a bőrön elgenyedő hólyagok, ame
lyek gyakran heg hátrahagyásával gyógyul
nak. Ha a hólyagokba vér ömlik, fekete H. 
Régebben pusztító betegség volt, ma civilizált 
országokban a himlőoltás bevezetése óta, ritka. 

Himlőoltás, Edward Jenner angol orvos ta
lálmánya (1796). Borjúra oltott emberi himlő 
hólyagában lévő nyirok emberre oltva enyhe 
megbetegedést okoz, kiállása 8—10 évre men
tességet ad himlőfertőzés ellen. 

Himnolőg'a (gör.), a himnuszköltészettel fog-
la'kozó tudományág. 

H'mnusz (gör.), dicsőítő ének, vallásos óda, 
szűkebb ért. nemzeti fohász. 

Himod kisk., Sopron vm., kapuvári j . , 1666 
]., ut. Kapuvár, posta. 

Hinc Hlae lacrimae (lat.) a. m. innen van
nak azok a könnyek (Terentius). 

Hindenburg, Paul von Benckendorff u. H. 
* 1847, német vezértábornagy. A háború 
kitörésekor a keletporoszországi kudarcok után 
a 8. hadsg. par.-val bízták meg. A tannen-
bergi győzelem (aug. 28—30) és a mazuri 
csata után (szept. 8—11) fölszabadította Kelet
poroszországot az orosz betörés alól s szept. 
14. átvette a parancsnokságot az egész keleti 
fronton. 1916. nevezték ki a német hadsg. 
vezérkari főnökévé s itt is, mint a keleti 
fronton, Ludendorff állott az oldalán. H. 
vo't a német hadsereg legnépszerűbb tábor
noka. 192;. Ebért halála után birodalmi el
nökké választották. Emlékiratai: Aus, meinem 
Leben. 

Hindhede, Mikkel, * 1862, dán orvos, táp-
lálko7ási kísérletekre berendezett laboratórium 
vezetője. Főműve táplálkozási rendszeréről irt 
könyve. 

Hindosztán, a Gangesz és mellékfolyóinak al
földje a Himalája és Dekán közt. Éghajlata 
forró és igen nedves, földje rendkívül ter
mékeny, lakossága sűrűbb, mint Európáé. 

Hindu, árja nép. Elő-India lakosságának 

zömét alkotja. Számuk kb. 200 millió. Brahman 
vallásúak. A 18. sz. angol uralom alá kerültek, 
de nem szűntek meg függetlenségükért küzdeni. 

Hindukus, magas .hegység a Himalájától 
Ny-ra, India és Afganisztán határán. Legma
gasabb csúcsa a Tiracs mir 7750 m. 

Hiőb (héber, a. m. az üldözött), egy ótesta
mentumi tanköltemény neve; keletkezési kora 
ismeretlen. — H.-posta, a. m. gyászhír. 

Hiper . . . (v. hyper, gör.), összetételek
ben a. m. tul, fölött. 

Hiperbola (gör.), olyan görbe, amelynek 
minden pontja azáltal van meghatározva, hogy 
két adott ponttól (a fókuszoktól) való távol
ságai különbsége állandó. 

Hiperémia (gör.), a véredények normálisnál 
nagyobb teltsége vérrel. 

Hiperesztézia (gör.) a. m. kórosan fokozott 
érzékenység. 

Hlpertrôîia (gör.) a. m. tultáplálás, valamely 
szerv megnagyobbodása. 

Hipnózis (gör., a. m. igézés), mesterségesen 
felidézett álomszerű öntudatlansággal járó lelki
állapot. 

Hipochondria (gör.), a figyelemnek állan
dóan az egyén egészségi állapotára való tere
lése azzal a hajlammal, hogy saját magán 
minden objektív alap és elváltozás nélkül 
különböző betegségeket vél felismerni. 

Hipokrita (gör.) a. m. álszenteskedő. 
Hipotéka (gör.), jelzálog, ingatlanra folyó

sított kölcsön. 
Hipotézis (gör.) a. m. föltevés. Egy elv 

előleges felállitá'-a valószínű következtetések 
alapján. A H. igazolás által elméletté lehet. 

Hipparchos (Kr. e. 160—125 körül), ale
xandriai görög csillagász. Meghatározta a Nap 
és Hold távolságát a Földtől, ő vezette be a 
földrajzi hosszúság és szélesség fogalmát is 
a helvmeghatározásoknál. 

Hippodrom (gör.), az elisi Olympíában épült 
hatalmas cirkusz lófuttatás és kocsiversenyek 
céljaira. Mai értelmében H. fedett lovarda. 

Hippokrates (Kr. e. 460—377), az orvostudo
mány görög megalapítója. Kos szigetén majd
nem négy évtizedig volt a hires orvosi iskola 
vezetője. ν 

Hippolőgia (gör.) a. m. lóismerettan. 
Hippotherium (gör.), a lónak egyik 3 ujjú 

őse a felsőharmadkorban. 
Hippursav, a növényevő emlősök vizeletében 

található szerves vegyület. 
Hir Sári (Molnár Imréné), * 1899, zongora

művésznő, a Nemz. Zenede tanárnője. 
Hiram, Tyrus királya, Dávid é= Salamon 

kortársa és barátja, aki hires volt nagyszerű 
építkezéseiről. Jeruzsálembe is ő szállította 
a cédrusfát s küldött építészeket és művé
szeket. 

Hird kisk., Baranya vm., pécsi j . , 575 I., 
vasút, ut. Somogyvasas, posta. 

Hirics kisk., Baranya vm., siklósi j . , 563 1., 
ut. és up. Vajszló. 

Hirlap, rendszeres időközökben (többnyi 10 
naponta, esetleg többször is) megjelenő nyom
tatvány, napi események közlésérc. Az első 
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HIROHITO HIÚZOK 

H.-ok a 15. sz.-ban jelentek meg; az első 
magyarnyelvű H. a Magyar Hírmondó, 1780., 
Pozsony. 

Hirohito, * 1901, japán császár, 1926 óta 
uralkodik. 

Hirosige (1797—1858), japán festő, a szincs 
famerszés mestere. Hokusai tanítványa. 

Hirosima, japán kikötőváros Nippon-sziget 
D-i partján, 196.000 I. Iparművészet. 

Hirsch, 1. Moritz báró (1831—1896), a keleti 
vasutak építéséből szerzett vagyonát orosz és 
román kiüldözött zsidók segélyezésére fordí
tóra. — 2. Nelly (Radó S.-né 1869—1915), 
festő. Illusztráló, arcképező. 

Hlrschfeld, 1, Georg, * 1873, német natura
lista iró, több regény és színdarab szerzője. 
— 2. Magnus, * 1868, berlini orvos, különö
sen szexuális problémákkal foglalkozik. 

Hirschler József, * 1874, gyulafehérvári ka
nonok, pápai prelátus, egyházi iró. 

Hiskias (Kr. e. 728—697), Juda királya. 
Hispánia (lat.), a Pireneus-i félsziget peve 

a rómaiaknál. 
Hispaniola, Haiti sziget neve Kolumbus 

fölfedezése utón. 
História (gör. és lat.), a. m. történelem, 

történet. 
Históriás ének, történeti tárgyú elbeszélő ver

seink neve a 16, és 17. századból. 
Historizmus (lat.), a történelmi szempontok 

túlzó érvényesülése a dolgok értékelésénéi. 
Hiszekegy, 1. Credo. 
Hiszterézis (gör.), a vas mágnessé válásakor 

fellépő belső súrlódás. 
Hisztéria (gör.), u. n. ideges betegség. Típusos 

tünetei: az érzelmek, indulaíok labilitása, fo
kozott szuggesztibilitás, eszméletlenségi és kö
dös ál'apótok emlékezéskieséssel, érzéstelen fol
tok a bőrön, túlérzékenység, fájdalmak szervi 
megbetegedés nélkül; bénulások, görcsök stb. 
A H. minden szervnek a működését befolyá
solni tudja. Kezelése pszichoterápia: 1. nevelő 
eljárások, 2. szuggesztív eljárások (ide tartoz
nak az összes gyógyszeres, villanyos, vizkurás 
kezelések), 3. hipnózisban adott szuggesztick, 
és 4. a pszichoanalitikus kezelés. 

Hiszteron protcron, I. Hysteron proteron. 
Hisztolőgia (gör.) a. m. szövettan. 
Hisztrió (!at.), színész a régi Rómában. 
Hit, _ az ember Istenhez való viszonya. Kat. 

egyházi felfogás szerint: az egyház kijelentésen 
alapuló tanításainak, dogmáinak összessége, me
lyet a hivő az egyház tekintélyében bízva 
hinni tartozik. A H. lényeges tartalma a bibliá
ban foglalt kijelentéshez való ragaszkodás a 
prot. egyházak szerint is. A H. világnézeti kérdé
sek kutatása során elért meggyőződésünk ösz-
szessége, melynek életünkkel, érzéseinkkel és cse
lekedeteinkkel tökéletes összhangban kell lênnié. 

Hitbér, a feleségnek a házasság elhalásáért 
és _ hűsége jutalmáért a magyar jog szerint 
férjétől járó ajándék. írott H.: szerződéssel 
kötött, törvényes H., melyet a törvény rendez. 
Ma> polgári törvénykönyvünk a törvényes H.-t 
" H - I M a s z e r z ő d . é s e s t fenntartja. 

«litbizomány, lényege: egy vagyonnak az a 

rendeltetése, hogy egyéni örökösödés utján 
osztatlanul egy családban maradjon. Célja az 
udvarhü arisztokrácia jutalmazása, állandósítása. 
Nálunk 1867. honosodott meg. A világháború 
kitörésekor Magyarországon 92 H. volt, 
2,314.200 kat. holdon. A legtöbb H.-t Ferenc 
József engedélyezte. 

Hiteles helyek, a káptalanok és konventek, 
amelyek jogi cselekményekről hiteles bizony
latokat adtak, iratokat megőriztek. Mintegy 
a közjegyzőségek elődei. 

Hitelintézet, a tőke forgalombahozatalá-
val foglalkozik azáltal, hogy meghatározott fel
tételek mellett hiteleket folyósít. H.-ek a ban
kok, hitelszövetkezetek és a takarékpénz
tárak. 

Hitlevél, a személyazonosság bizonyítására 
szolgáló hatósági okmány és a követeknek 
adott megbízólevél. — A koronázási H. (dip
loma inaugurale.) III. Endre óta a koronázás 
alkalmával kiadott, a nemzet szabadságait és 
jogait biztosító oklevél, ami 1687 óta az örökös 
királyra kötelező. 

Hittler, Adolf, * 1889, nemet fajvédő po
litikus, az 1923. müncheni puccs szervezője. 

Hittudomány (lat.: teológia). A vallásos élet 
általános megnyilvánulási formáinak, a vi
lág valamennyi vallásának a megismerésével, 
összehasonlításával és jelenségeik rendszerezé
sével foglalkozik az általános és összehasonlító 
vallástörténet, a vallás lelki előfeltételeivel és 
az egyéni vallásosság problémáival a vallás-
lélektan. Minden vallásnak megvan a saját 
H.-a, amelynek feladata saját vallási tételei
nek az igazolása, bizonyítása, megvédelmezése 
és terjesztése. A ker. hittudomány a szentirás-
magyarázatból nőtt ki. A bibliai fogalmak 
rendszerezésével a bibliateológia, az egyház 
történetével az egyháztörténet, a vallás hit
tételeivel a dogmatika, a világnézetével az 
etika, a szertartásokkal a liturgika, az egy
házszónoklattannal a homiletika, a különböző 
(ker.) egyházak tanainak az összehasonlításá
val a szimbo'ika foglalkozik, az ellentétes 
tanok megcáfolására a po'emika, az egyházi 
hit megvédelmezésére az apologetika tanít. 

Hitvallás, az egyházak hittételeinek összefog
lalása. A kat. egyház szerint az ő hitvallását a 
Szentlélek sugallja, a csalhatatlan egyház és 
a pápa garantáljak igazságát. Legújabb H. 
a Codex iuris canonici elején levő,, minden 
egyházitól eskü formájában megkövetelt anti
modernista H. A prot.-ok a kat.-okkal közö
sen megmaradtak a három egyetemes hitval
lás, az apostoli, a niceai és athanasiusi 
H. mellett, ezenkívül az ev.-ok jogilag az ágos
tai H., az Apológia és a schmalkaldi cikkek, 
a ref.-ok a belga, skót, helvét stb. H.-ok 
és a heidelbergi káté alapján állanak. 

Hiúzok, a macskafélékhez tartozó vérengző 
ragadozók. Testük hosszuranyult, farkuk igen 
rövid. Ausztrália kivételével mindegyik föld
részen megtalálhatók. A legnagyobb és leg
erősebb a közönséges hiúz (Lynx lynx), mely 
nagyritkán nálunk is előfordul. Préme becses. 
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H I V A T A L H Ó E K E 

Hivatal József, * 1882, kat . hitoktató, hírlap
író. 

Hivatalos hatalommal való visszaüés, tör
vényünk szerint bűnte t t : a) fegyveres erő jogos 
ok nélküli a lkalmazása; b) ár tat lanok tudva 
bünvizsgálat a lá helyezése bíró á l ta l ; c) tör
vénytelen eszköz a.kalaiazása v a i b m á i kicsikará
sá ra ; d) büntető eljárás körül hivatalos kö
telesség elmulasztása, hogy valaki büntetése 
alól elvonassék. A H . vétségét követi el, aki 
vkit tettleg bántalmaz hivatala gyakorlásában, 
mint közhivatalnok megtagadja hivatalos köte
lessége teljesítését. 

Hivatalvesztés, büntetőtörvényünk szerint a 
szabadságvesztés, mint főbűn'.etés mellett alkal
mazni szokott mellékbüntetés. A H. - re itélt 
elveszti hivatalát, nyugdiját, ügyvédi, közjegy
zői, nyilv. tanítói állását, gyámságot, gondnok
ságot, örökösre nem szálló címét, rendjeleit. 
Mindezt a bíróság által megszabot t időtar
tamra (1—10 év). 

Hlinka András , * 1864, kat. pap, szlovák 
politikus, a szlovák néppár t elnöke, a szlovák 
autonomisztikus törekvések vezetője. 

H . M., His (Her) Majesty (ang.) a. m. 
őfelsége rövidítése. H . M. S. (Ship) a. m. 
őfelsége hajója. 

Hó, légköri csapadék, ugyanúgy keletkezik, 
mint az eső, csak megfagyott állapotban, hat
szöges kristályos pelyhekben hull le. 

Hoangho v. Sárga folyó, É-Kina legnagyobb 
folyója, 4200 km hosszú. A Küen Lün-hegység
ben ered és a Pecsili öbölbe ömlik. 

Hobart, Tasmania fővárosa és kikötője, 
56.000 1. 

Hobbema, Mcindert (1638—1709), holland 
festő, Ruisdael tanítványa; keresetlen egy
szerűség, a napfény varázsa, természethüség. 

Hobbes, Thomas (1588—1679), angol filozó
fus, Bacon követője. Allambölcselete szerint 
a természetes állapotban a kíméletlen önzés 
uralkodott : mindenki háborúja mindenki ellen. 

Hoboken, város az Egyes . All. New Jersey 
ál lamában a Hudson-folyó mellett, szemben 
New York-kai, 68.000 1. Műegyetem, kikötő. 

Hobol kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 853 
1., ut . és up. Szigetvár. 

Hoch! (ném.) a. m. éljen! 
Hock János, * 1859, r. kat. pap, kőbányai, 

majd józsefvárosi plébános, függetlenségi képv. 
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Az októberi forradalomban a Nemzeti Tana s 
elnöke. Jelenleg külföldön él. 

Hockey, Angliából származó játék, gyepen 
labdával, a jégpályán pedig labdává' vagy 
koronggal játsszák. ' A törekvés arra irányul, 
hogy a H . -ütővel a labdát vagy a korongot 
az ellenfél kapujába juttassák. 

Hodács Agojt , * 1879, kat. pap, egyházi író 
és műfordító. 

Hodász kisk., Szatmár vm., mátészalkai j . . 
747 1., vasúi, távíró, posta. 

Hodegetika (gör.) a. m. útmutató, beveze
tés valamely tudomány tanulmányozásához. 

Hódfélék, a legnagyobb rágcsáló-állatok. Vi
zek mentén élnek, lábaik uszóhártyások, far
kuk pikkelyes. Szibéria déli részén és Kana
dában élnek. Bundájuk igen becses prém. 

Hód 

Hodle mihi, eras tibi (lat.) a. m. ma nekem, 
holnap neked. 

Hodinka Antal, * 1864, történetíró, a pécsi 
egyet, az egyet. tört . ny. r. tanára. Főként 
a magyar tört. szláv vonatkozásaival fogl. 

Hódmezővásárhely sz. kir. város, Csongrád 
vármegyébe ékelve. 761 km2 , Ó0.854 1. Ref. 
gimn. Lakóinak túlnyomó része föklmives. 

Hodotay Sándor, miskolci polgármester . 
Hodoscsepány kisk., Borsod vm., ózdi ]., 

1957 1., telefon, posta. 
Hódossy Gedeon, * 1868, orvos, országgy. 

képv. 
Hodula István, * 1897, zeneszerző és zon

goraművész; dalokat és hegedű-zongora-szoná
tát i n . 

Hodzsa (török) a. m. mester, tanító. 
Hodzsa 1. Mihály (1811—1870), ev. lelkész, 

1848. Hurbánnal együtt szervezte a szlovák 
fölkelést. — 2. Milán, * 1878, szlovák poli
tikus és pozsonyi egyet, tan., 1905. magyar 
képv. voit, az összeomlás után Bp.-en a 
csehszlovák likvidációs bizottság elnöke, 1919. 
uniiikációs min., majd az első két Svehla 
kormányban földmivelésügyi min., a harmadikban 
közoktatásügyi és unifikációs min. (1926—29). 

Hoeck va.i Holland, hollandiai kikötőváros, 
az Anglia felé irányuló forgalom egyik góc
pontja. 

Hóeke, készülék a hó eltávolítására utak
ról és vasúti pályáról. 
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H O E N S B R O E C H H O L L O 

Hoei isbroerh, Paul, gróf (1852-1923)^, volt 
német jezsuita, aki a jezsuitákat támadta 
müveiben. 

Hoernes , Moritz (1852—1917), a bécsi egye
temen az őstörténet *arára volt. 

Hoetger , Bernhard * 1874, német szobrász. 
Leghíresebb munkája az elberfeldi Gcrech-
tigkeitsbrunnen monumentális csoportozata. 

Hoetzsch, Otto * 1879, a berlini egyetemen 
a keleteurópai tört, tanára, publicista, német 
nádori , képviselő. 

Hof, bajor gyárváros a Saale mellett, 
41.000 1. 

Hófehérke , valószínűleg ke1 'a eredetű mese 
hősnője. 

Hofer , Andreas (1767—ίδιο), tiroli szabad
sághős, N a p o k o n főbelövctte. 

Hoff, Jakobus I lendr ikus van' t (1852—1911), 
kémikus, egyet, tanár Amsterdamban, i8<,6 
óta Berlinben. . A s te reokénra megalapítója. 
1901. Nobe'-clij. 

Hoffer László, * 1891, országgy. képv. 
Hoffmann, 1. Edit , * 1888, művészettörté

nész, a Szépm. Muz. grafikai oszt. vezetője. 
— 2. Erns t Theodor Amadeus , ( 17 )6 -1822) , 
német romantikus iró és komponista. (Elixiere 
des Teufels, Nachtstücke, Lebensansichten des 
Katers Murr, Prinzessin Β ambilla stb.) . — 3. 
Franz , (1814—82), német ifjúsági iró, szám s 
moralizáló clb. magyarul is megj . — 4. Max, 
(1869—1927), porosz vezérőrnagy, 1918. a breszt-
litovszki békctárgyalásokon H . képviselte Né
metországot. 

Hoffmann ν . Fallersüeben, August Heinrich 
(1798—1874), költő, a »Deutschland, Deutsch
land über alles« c. költemény irója. 

Hofmannstíia ' , Hugo von (1874- i929)> új
romantikus osztrák iró. Müvei versek, drámák 
(Der T o r u. der Tod, Der^ Tod des Tizian, 
Elektra , a Jedermann középkori misztérium 
átdolgozása) . 

Hoga r th , William (1697—1764), angol festő* 
a ko 'abel i iondoni élet moralizáló, szatirizáló 
ábrázolója ugy festményeiben, mint rézmet
szeteiben. 

Hohenstaufen (Stauf), sváb eredetű ural
kodócsalád, melyből 1138—1254. német-római 
császárok kerültek ki. 

Hohenzollern, előbb német várgróíok, 1415. 
brandenburgi választófejedelmek, 1701. porosz 
királyok, 1871 —1918. német császárok. 

H é h í r , a bíróság által kimondott halálbün
tetés végrehajtó 'a. 

_ Hoitsy Pál (1850—1929), csil 'agász, publi
cista és a Vasárnapi Újság szerk. 

Hokusai Katsusika (1 )60-1849) , a régi ja
pán festészet és g ra f i ' a utolsó nagy alakja. 
Legkivá 'óbbak színes fametszetei és joo lapból 
álló roroza 'a a Fuzsijáma hegyről. 

Holbach, Paul Heinrich Dietrich, báró (1723 
— '789), francia bölcsész, szabadgondolkodó, 
materialista. Főműve: Système de la "nature 1770. 

Holbein, ι. Hans (idősebb 1460?—1524?), r é 
met festő; németalföldi s ο'asz ha fás alatt 
vallásos tárgyakat és arckéneket festett. — 2. 

Ha ns (ifjabb 1497—1543), német festő; arc
kép, dekorat ív freskó, val'ásos kép, fametszet. 

Holberg , Ludwig (684—1754) , dán iró, a 
vígjáték megteremtője a dán ir .-ban. Nevét 
világhírűvé a Niels Klim (Klimius Miklós 
földalatti utazása) tette. 

Hold , Földünk egyetlen bolygója. Átmérője 
1740 km., tömege i / 8 L része a Föld tömegé
nek, sűrűsége pedig csak 3.3 (a. Földé 5.5). 
Középtávolsága tőlünk 385.000 km. A Föld 
körüli keringésének időtartama az. amit hó
n a p r a k nevezünk. Saját tengelyforgása van, de 
ennek tar tama véletlenül egybeesik keringésé
nek tartamával s igy mindig ugyanazon olda
lát /ordítja felénk. — A H . teljesen kihűlt égi
test. — A H . felületén viz nincs, a rend
kívül alacsony hőmérséklet miatt nem is le
het ; de nincs levegő-burkolata s-m. — A H . 
vonzásával előidézi az árapály tüneményét. 

Hold, területmérték, 1 kat. H . = 1600 Q -öl 
— 0.57 hektár, 1 magyar ff. = 1200 Q"-öI 
= 0.43 hektár. 

Holdfogyatkozás, a holdkorong eltűnése, ha 
a Föld éppen a Hold és a Nap közp fut, 
ezekkel egyenes vonalban, ami h ^ o m é v e r k é n t 
átlag ötször következik be. 

Holdkórcsság , igy n e - ^ i k köznyelven az alva-
járást. Különösen hisztéria soknál és epilepsziá
toknál szokó« előfordulni. 

Yíoláusirat, a Hold körül néha megjelenő 
fehéres v. színes gyürü. A kisebb H.-ok oka, 
hogy a fénysugarak a üégkerben megtörnek; a 
nagyobbaké, hogy a fénysugarak a levegő felső 
rétegeiben lebegő jégtükben tükröződnek. 

Holies (Holte) nagyk., Nyitra vm., 5522 L, 
kir. kastély, 1746—1825. hires majolika- és 
kőedénygyár. Tr ianon ó a Csehszlovákiáé. 

Höll ischer, Ar thur * i r 6 j , Bç·.-en, német 
iró. Nevezetesek Kanadáról , Palesztináról óo 
Oroszországról s/óló útleírásai és önéletrajra. 

Hollád kisk., Somogy vm., mar ah j . , 757 
1., ut. Balatonszentgyörgy, up. Vürs. 

H o l l ' n E rnő , (1824—1900), al tábornagy, 1848. 
Pé te rvárad hadmérnöki főnöke volt, mega 'a-
pitotta a Magy. Mérnökök és Építészek Egy.-ét . 

Hol länder , Felix * 1867, német naturalista 
regényíró, a berlini Reinhardt-szinházak ve
zetője. 

Hollandia, 1. Németalföld. 
Hoí 'and nyelv, az alnémet nyelveknek egy ;k 

á ga ; legközelebbi rokona a flamand nyelv 
Belgiumban. 

Hol lar , Vaclav (1607-1677) , cseh grafikus, 
munkásságának !a a londoni tar tózkodására esik; 
egyaránt kiváló" a rézkarcban és a rézmet
szetben. 

Hollendoniier Ferenc, * 1882, az összehas. 
növényszöveitan bp.-i egy. m. tanára. 

Holló, a varjúval rokon, de annál nagyobb, 
ma már nálunk ritka madíir. 

Holló 1. Barnabás , (1866—1917), szobrász, 
tárgyában történeti, felfogásában festői, tech
n i k á d b a n kivá'ó mintázó. Nevesebb reliefjei: 
Széchenyi megalapítja az Akadómiát, Wesselé
nyi csónakon ment1 árviz idején, Erzsébet Ui-
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rályné Deák ravatalánál. — 2. Béla, kis
kunfélegyházi polgármester. — 3. Ferenc, 
* 1877, szlovenszkói iró és újságíró. — 4. 
Lajos, (1859—Γ918), függetlenségi pol., kép-
viselő, 1893. megalapította a Magyarországot, 
amelynek főszerkesztője volt. —_ 5. László, * 
1887, festő; mélytónusu kompozíciók. 

Hollóháza kisk., Abauj-Torna vm., gönci- ]'., 
641 1., ut. Pálháza, posta. 

Hollókő kisk., Nóerrád vm., szécsényi j . , 
521 L, ut. é> up. Nagylóc. 

Hollósy 1. Kornél, » 1890, zeneszerző. — 2. 
Kornélia (1827—1890), énekesnő, a bp.-i Nem
zeti Színház tagja. — 3. Simon, (1857—1919), 
festőművész. Münchenben festőiskolát nyitott, 
amelyben az uj magyar impresszionista festő
nemzedék legnagyobb része nevelkedett. Isko
láját Nagybányán folytatta. Leghíresebb a 
Tengerihántás c. képe. 

Hónaposok, az 1908. alakult nagyváradi Hol
nap-Társaság írói: Ady Endre, Babits Mi
hály, Juhász Gyula, Dutka Ákos, Balázs Béla, 
Ernőd Tamás, Miklós Jutka. Két antológiát 
fcdtak ki. 

Holotín (gör.), a Föld jelenkora. 
Holofernes, ««S2ir hadvezér, aki Bethuliát el

foglalta, de Juditu megölte. 
Holstein, régebben ön<U'ó hercegség, majd 

dán, 186S óta porosz tartotnáQy Ε-Németor
szágban, a Jutland félsziget D-i részén. 
8453 km2, s/i millió 1. 

Holt kéz, kül. az egyház, de ált. míMen 
jogi személy, amely ingatlanait el nem ide
genítheti. 

Holt pont, dugattyús gépeknél a dugattyú 
utjának két végpontja, amelyeken a lendítő-
kerék segíti át a .tengelyt. Átvitt értelemben 
is használják. 

Holttányilvánítás, birói eljárás annak meg
állapítására, hogy eltűnt személy, kinek halála 
nem bizonyítható, bizonyos időponton tuí nem 
élt. 

Holt-tenger, lefolyástalan sóstó Palesztiná
ban. Sótartalma több mint 200/0, szerves élet 
nincs benne. Területe 1283 km2, másfélszer 
akkora, mint a Balaton. Felszíne 394 m.-rel 
alacsonyabb, mint a tengeré. Mélysége 400 
m. Legnagyobb folyója a Jordán. 

Holtviz, folyóvizeknél a kiágazásokban meg
rekedt víz. 

Holub József, * 1885, történész, pécsi 
egyet, a magy. tört. ny. r. tanára, 

Ho'z, Arno (1863—1929), német naturalista iró, 
regényeket, drámákat, verseket és esztétikai 
müveket irt. 

Holzwarth, Ha is * 1877, német mérnök, a 
gázturbina feltalálója. 

Hóman Bálint, * 1885, történetíró, a M. 
Nemz. Múzeum főigazgatója, a bp.-i egyet. 
az 1526-ig terjedő magy. tört. ny. r. ta
nára. 

Homár (franc), a hosszufarkuak családjába 
tartozó igen nagy rák, ehető. 

Hombár, raktárhelvis<%· 
Homburg. ^«jsüa, fürdő és üdülőhely Po-

i-oi>x,urszág Hessen-Nassau tartományában, 16.000 1. 

Home (ang.) a m. otthon. 
Home, Elias (1819—186.'), a varrógép felta

lálója, amerikai. 
Homeopátia (gör.), S. Hahnemann német 

orvos tana. Szerinte a betegségeket azok a 
gyógyszerek gyógyítják, amelyek az egész
séges szervezetben hasonló tüneteket hoznak 
létre, mint az illető betegség. 

Homeroe, a két legrégibb görög irodalmi 
mii, az Ilias és Odysseia szerzője, aki a ha

gyomány szerint csak vándor énekes volt. 
Születéshelyét hét város követelte magának. 

Home rule (ang.) a. m. önkormányzat, az 
angol politikában az ir nemzeti párt által 
követelt önkormányzat Írország számára. 

Homespun (ang.) a .m. házi szőttes vászon 
vagy durva gyapjúszövet. 

Homiieííka (gör.), egyházi ékesszólástan, az 
igehirdetés szabályaival és elméletével fogl. 
teológiai tudományág. 

Homilia (gör.); formákhoz nem kötött be
szélgetés válási kérdésekről. 

Homlokzat, minden építmény elülső olda'a. 
Homme d'affaires (franc), a. m. üzlet

ember. 
Homme de lettres (franc), a m. irodalmi 

ember. 
Homme d'esprit (franc), a. m. ötletes, 

eszes ember. 
Homo (lat.), a. m. ember. 
Homo . . . (gör.), összetételekben a. m, 

egyenlő. 
Homofon (gör.), az olyan zînei melódia, 

amelynél egy hang viszi a melódiát, a többi 
csak ezt kiséri. 

Homofon'a, 1. Polifónia 
Homogén (gör.), a. m. egynemű. 
Homo Inmini lupus (lat.), a. m. az ember 

embernek farkasa. 
Homoiusios, 1. Ariánusok. 
Homok, Cserzy Mihály álneve. 
Homok, laza üledékes kőzet. Anyaga a 

legkülönbözőbb ásványok elaprózódásából ered. 
A H.-nak a technika különböző ágaiban van 
igen fontos szerepe (üveggyártás, üvegcsiszo
lás, építés, stb.). 

Homokbödöge nagyk., Veszprém vm., pá
pai j . , 1204 1., ut. és up. Ugod. 

Homoki szőlő. Csak néhány évtizede jöt
tek rá, hogy a szőlő a futóhomokban is 
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nagyon jól megél s ebben nem bántja a 
filloxera; azóta Alföldünk nagy homokterü
leteit beültették szőlővel. 

Homokkomárom kisk., Zala m , nagykanizsai 
j . , 380 1., ut. Nagykanizsa, up. Hosszú
völgy. 

Homokkő, keményre összetapadt homoksze
mekből álló kőzet. 

Homokmégy nagyk., Pest vm., kalocsai j . , 
2858 1., ut. öregcs-ertő, posta. 

Homokóra, két beforrasztott üveggömbből 
áll, amelyek egymással közlekednek. A felső 
gömbben finom homok van, amely határo
zott idő alatt pereg át az alsóba. Utána 
a készülék megfordítható. 

Homokszentgyörgy kisk., Somogy vm., barcsi 
]·> '535 !•» vasút, távíró, telefon, posta. 

Homoktalaj, az olyan, amely legalább 700/0 
mennyiségben tartalmaz homokot. 

Homoktégía, homok és oltott mész keve
rékéből sajtolással készül. Olcsóbb a ren
des téglánál és egész évben gyártható. 

Homokterenye khk., Nógrád vm., salgótar
jáni j . , 1542 1., vasút, távíró, posta. 

Homoiőgia (gör.), 1. a vegytanban: homo
lóg sorok fzok a szerves vegyületek, ame
lyek egymáshoz hasonló szerkezetűek. — 2. 
H. a biológiában azonos bonctani eredetet 
jelent, pl. a halak uszóhólyagja és az em
lősök tüdeje homológ szervek, bár eltérő cé
lokra szolgálnak. Ezzel szemben analógok az 
ugyanazon célokra szolgáló, de fejlődésük
ben más eredetű szervek, pl. a halak kopol-
tyui és az emlősök vagy madarak tüdői. 

Homonim (gör.), egyformán hangzó, de más 
jelentésű szavak, pl. fél (fele az egésznek 
és fél valamitől). 

Homonna nagyk., Zemplén vm., a Laborc-
folyó mellett, 4500 1., 1915. harcok az oro
szokkal. Trianon óta Csehszlovákiáé Humenné 
néven. 

Homonnay Tivadar, * 1888, országgy. képv. 
Homo novus (lat.), a. m. uj ember. 
Homo primigenius (lat.: őseredeti ember), 

a diluviális korszak kezdetén élt emberfajta. 
Jellemző vonása: hátralapitott homlok, erő
sen fejlett szemöldökivek, az állcsucs hiánya, 
hatalmasan fejlett fogak, stb. L. Ősember. 

Homo regius (lat.), a. m. királyi ember 
(a király megbízottja). 

Homo sapiens (!at.), a. m. az értelemmel 
biró ember. 

Homo sum, nihil 'humánum a me aliemim 
puto (lat), a. m. ember vagyok, semmi em
beri hibától nem vélem magam mentesnek. 

Homoszexuális (gör.-lat.), a nemi ösztönnek 
a saját nembelije iránt va'ó rendellenes meg
nyilvánulása. 

Homousios (gör.) a. m. egylényegii (t. i. 
az Atya és a fiu), ellentéte: homoiusios a. 
m. hasonló lényegü (az ariánusok eretnek ta
nítása). 
. Homrogd kisk., Abauj-Torna vm., szikszói 
]·. 808 1., telefon, posta. 

Homunculus (lat.), a. m. emberke. Para

celsus szerint vegyi utón lehetett készíteni 
s aki ilyen H.-t birt, az a legelrejtettebb 
dolgok titkába hatolhatott be. 

Hónap, az az időtartam, amely alatt a 
Hold egyszer megkerüli a Földet. 

Honduras, 1. független köztársaság Közép-
Amerikában, 154.000 km2, 760.000 1. Felszíne 
hegy-völgyes, éghajlata forró és nedves. Ter
ményei kaucsuk, kávé, forróövi gyümölcsök, 
butorfa (mahagóni). Fővárosa Tegucigalpa. — 
2. Brit-Η., az előbbitől Ê-ra, a Karib-ten
ger partján, sík terület, egyébként ugyanazon 
termények. 22.000 km2, 43.000 1. Fővárosa 
és kikötője Belize. 

Honegger, Artúr, * 1892, svájci szárma
zású francia zeneszerző. 

Honett (franc), tisztességes, udvarias. 
Honkong, sziget a D-Kinai tengerben, a 

Szi-Kiang torkolatával s-zemben. 1000 km2, 
8c6.ooo 1. Fővárosa Viktoria, a legforgalma
sabb kikötők egyike. 1824 óta angol birtok. 

Honneurs (franc.) a. m. tiszteletnyilvánitás, 
figyelmességek vendégekkel szemben. 

Honni soit qui mal y pense (franc), az an
gol térdszalagrendnek jelmondata: szégyen arra, 
aki rosszat gondol erről. 

Honolulu, Hawai szigetek fővárosa, 83.000 1. 
Honoráciorok (lat. a. m. tiszteltebbek), a 

legnagyobb tiszteletben álló lakosok. 
Honorálni (lat.) a. m. megbecsülni, meg

jutalmazni. 
Honorárium (lat.) a. m. tiszteletdíj. 
Honoris causa (lat.) a. m. tisztelet okából 

(pl. doktorrá avatni). 
Honosítás v. honfiusitás, az a mód, amely-

lyel a nem született magyarok a magyar 
állampolgárságot megszerezhetik. Mai szabá
lyozója az 1879: L. t.-c. 

Honourable (ang.) a. m. tiszteletreméltó; 
angol képviselők címzése. 

Hont kisk., Hont vm., balassagyarmati j . , 
941 1., vasút, telefon, posta. 

Honter János (1498—1549),, erdélyi szász 
reformátor és író. ö alapította az első er
délyi nyomdát és az erdélyi szász tudós is
kolát. Mint jogász is hatással volt az utó
kor jogi fejlődésére. 

Honthy Hanna, * 1892, operett-szubrett, a 
Városi Színház primadonnája. 

Honti 1. Nándor, * 1878, festőművész és 
grafikus. Az Egyes. All.-ban él. — 2. Rezső, 
* 1879, irodalomtörténész és nyelvész. Olasz, 
spanyol és francia nyelvtanokat és szótárt irt. 

Hont vm., 2513 km2, 117.000 1. Trianon 
óta É-i és Ny-i része Csehszlovákiáé. A 
megmaradt csonka H. 529 km2, 27.000 1., 
székhelye Nagymaros. 

Honvédelmi bizottmány, az 1848—49-i ma
gyar szabadságharcban a detronizációig a 
legfőbb magyar kormányhatóság. 1848 szept. 
21—1849. máj. 2-ig álott fenn. Elnöke Kos
suth Lajos volt. 

Honvédség (48-as), a'apja a rnagy. kormány 
1848. máj. 17. kiadott rendelete és az alsó
ház jul. π . határozata a Kossuth által in
dítványozott 200.000 főnyi hadsereg kiállitá-
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sara. A kiegyezés után 1869. alakalt m:g a 
magvai H., mim a közös hadsereg kiegészítő 
része. 

hioor Karolj'- (1858—1927), szemész, bp.-i 
egyet. ny. r. tanára, felsőházi tag. 

Hoorn-fek, Amerika legD-ibb pontja. 
Hoor-Tempis Móric, * 1867, műegyetemi 

c. ny. rk. tanár. 
Hoover, Herbert Clark, * 1874, amerikai 

politikus, bányamérnök Kínában és Ausztrá
liában, 1917—20. Belgium, az Egyes. Ali., 
Németország és Ausztria élelmezési akcióit 
vezette. 1921—28. a Harding-kormányban ke-
resk. min., 1929 máre. 1. az Egyes. Ali, 
elnöke. 

Hopp Ferenc (1833—1919), műgyűjtő. Cal-
deroninál volt lát szerész-segéd, majd megvá
sárolta volt főnökének ü.'.letét. Sokat utazott, 
útközben sok műtárgyat gyűjtött, ezekből mu
zeumot alapított. 

Hopp Ferenc Keletázsiai Muzium, Hopp 
Ferenc gazdag hagyatékából á'ló múzeum 
(Andrássy-ut 103). Főként a keletázs'a; mű
vészet emlékeit képviseli. 

Hóra (lat.) a. m. óra. 
Hóra, Nirolae (1730-85), az 1784. erdélyi 

román jobbágylázadás vezére, akit a felkelés 
leverése utat kerékbetörtek. 

Hóra fugit (lat.) a. m. repül az óra. 
Hórák, Zeus és Thetis leányai, a.z évsza

kok megszemélyesítői, a termékenység görög
római istennői. 

Horánszky Lajos, * 1871, irodalomtörténész 
és műgyűjtő; irodalmi müve: Bacsányi János 
és kora. 

Horatius, Quintus H. Flaccus (Kr. c. 65—8), 
a legnépszerűbb lain lírai kö'tő. Pártfogója, 
Maecerai, révén Augustus baráti körébe ke
rült s költészetét a császár eszméinek szol
gálatába állította. A magyar iroda'omra nagy 
hatással voit (Virág, Berzsenyi). 

Hóra/ Guszá/, a szemészet m. tanára a 
bp.-i eg\"etemen. 

Hordalék, a mozgó vizek által szállított 
szilárd anyagok (iszap, kavics stb.). 

Hóreb, a bibliában a mózesi istenkinyi
latkoztatás hegye. 

Horgany, 1. Cink. 
Horgászat, a halnak horoggal való fo

gása; Nyugateurópábau, kül. Angliában igen 
népszerű sport. 

Horger Antal, * 1872, nyelvész és folk
lorista, szegedi egyet, a magyar nyelvészet 
ny. r. tanára. 

Horgony, 1. a hajózásban a hajók, bóják 
és a tengeri aknák rögzítésére szolgáló esz
köz. — 2. Hidaknál egyes hidrészeknek a 
hídfőben va'ó megkötésére szolgál. — 3· Α 
mágnes sarkainak szomszédságában alkalma
zott mozgatható emeltyüszerü rés?, amely a 
mágnes vonzó hatása a'att kilengvén, a szük
séges mozgásátvitelt v. kapcsolást végzi. 

Horizont (gör.) a. m. látókör, a látható 
földfelület é; égboltozat elválaszó vonala. 

Hori'.oniá is a. m. a horizonttal párhuzamos, 
vizozintes. 

KR'Í 

Hormûnjk (gör.),, a belső szekré-'iót végző 
mirigyek termékei, amelyek feladati bizonyos 
életműködéseket fenntartani; ig y pl. a mellék
vese hormonja (arlrenalin) a vérnyomást sza
bályozza. 

Horn 1. Ede (1825—1875), közgazdasági 
iró, politikus. Résztvett a 48-i forradalomban, 
mint emigráns Párizsban nagy irodalmi mun
kásságot fejtett ki. 1875. kereskedelemügyi ál
lamtitkár. Kiemelkedők pénzügyi és pénzügy
történeti müvei. — 2. Emil, * 1858, H. 1. 
fia, bankár, Párizsban él. Jókai, Mikszáth. 
Rákosi francia fordítója. 

Horneffer, 1. August, * 1875, német filo
zófus, kiadta Nietzsche hagyatékát. — Bátyja, 
2. Ernst, * 1871, német filozófus, egyet. 
tan. Giessenben. Nietzsche felfedezője, val-
lásbökselő és cgyházkritikus. 

Hornig Károly'' báró (1840—1917), veszp
rémi püspök, bibornok. 

Hornyánszky 1. Aladár, * 1873, α,τ ószö
vetség tanára a pozsonyi teológián. — 2. 
Gyula, * 186), a ibp.-i egyet, a klasszika
filológia ny. r. tarára. Főművei: A görög 
felvilágosodás története, Hippokrates. — 3. 
Viktor (1828—1832), nyomdatulajdonos é. egy
házi iró, i86j. a'apiíotta a hires Η.-nyomda1:. 

Horogkereszt (iia-kcnkreuz), már a bronz
korban előfordult szimbólum, Németországban 
és Ausztriában a fajvédelmi, antiszemita-moz
galom jelvénye. 

Horologium (lat.) a. m. óra. 
Horoszkóp (gör.) a. m. óranéző, az egyén 

jellemére, jövőjére stb. vonatkozó jóslat azon 
az a1 apón, hogy születése pillanatában mi
lyen volt a csillagok, bolygók állása. 

Horovitz 1. Jenő, * 1877, a szociáldemo
krata párt titka-a volt, a Népszava munka
társa, külföldön él. — 2. Lipót (1839—1917), 
festő; arckép, genre (Tisza Kálmán, Jeruzsá
lem pusztulásának emléknapja). 

Horpács kisk., Nógrád vm., nógrádi j . . 
355 1., ut. Nagyoro;z;, posta. 

Horribile dictu (lat.) a. m. még elmon
dani is rettenetes. 

Horribilis (lat.) a. m. rettenetes. 
Horror (lat.) a. m. iszonyat, borzadás. 
Horror vacui (iat: irtózás- az üres tértől), 

régen erre, mint a természet egyik alaptu
lajdonságára vezeíték vissza a viz fölemel
kedését a szivókutbai, míg Torrieelii a 17. 
sz.-bart ki nem mutatta, hogy a viz föl
emelkedésének oka a levegő nyomása. 

Hors con:ours (franc.) a m. versenyen 
kivül. 

Hors d'oeuvre (franc.) a. m. mellékes do
log; előétel. 

Horsens, dán kikötőváros a Keleti-tenger
partján, 28.000 1. 

Hort nagyk., Heves vm., hatvani j . , 4365 
]., vasút, táviró, telefon, posta. 

Horthy 1. Béa, * 1869, festőművész; táj- é; 
arcképek. — 2. Istviín, * 1858, tábornok, felső
házi tag. — 3. M.klös (nagybányai), Magyarország 
kormányzója, * 186', a fiumei haditengeré
szeti akalémiát végezte, Konstantinápolyija 1 
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állomásozott, majd Ferenc József király szárny
segéde le'.t.' A vi 'ágliáboru kitörésekor, mint 
sorhajókapháVy, a Novara cirkálóval Kavenna 
és Medua kikötőjét bombázta. 1917 május 
14-én az Otíanto szorosba l a Novara, Sakla, 
Helgoland cirkálókkal át tör t az ellenséges 
hajóhadon, a \ h a r c b a n H . megsebesült , ekkor 
kapta a Mafia Terézia-rendet , majd alten
gernagy és iqi 8-ban a flotta parancsnoka 
lett. Mint i lyet adta át Károly király pa
rancsára 1918.) október 31-én a flottát a 
f'.orvát nemzeti; tanács kiküldötteinek. Ezután 
Szegedre ment,; ahol gróf Károlyi Gyula kor
mányában hadügyminiszter, majd az ott meg
alakult nemzeti hadsereg fővezére lett. A 
proletárdiktatúra bukása után a Dunántúl ra 
vonult a hadsereggel s α román kivonulás 
után, 1919 nov. 16. a hadsereg élén be
vonult Budapestre . A nemzetgyűlés 1920 márc . 
1. az ország kormányzójává választotta. '930 
márc. 1. nagy ünnepséggel ülte meg az or
szág kormányzósága tizedik évfordulóját. 

Horti Pál (1863—1907), festő és iparmű
vész. 

Horíikultura ( 'at.) a. m. ke- tmüvc'és . 
Hortobágy, a Tisza egykori ár területéhez 

tartozó síkság Debrecen határában, a város
tól Ny-ra, a H . patak mellett. Terüle te kb. 
250 km2 . Sivár talaja a m ïvelésre alkal
mat lan és ezért legelőnek használják. Ma 

A hortobágyi hid 

már vasút szeli át, hatalmas m o d e m halas
tavat is ástak benn-e, de azért délibábja, ti
pikus természeti viszonyai és az ősi pásztor
élet fennmaradt szokásai érdekes látványos
sággá teszik. 

Horus, egyiptomi isten, Osiris és Isis fia, 
fény- és napisten, akit karvalyfejjel ábrá-
zaltak. 

Horvai János, * 1873, szobrász, festői na
turalista i rány; számos Kossuth-, a pécsi 
Zsolnay-szobor stb. 

Horvát (1. Horvá th alatt is) 1. Árpád, 
(1820—1894), a diplomatika tanára a bp.-i 
egyetemen. Petőfi özvegyét, Szendrey Juhát 
vette feleségül. — 2. Boldizsár, (1822-1898) , 
!867—1871. igazságügyminiszter;""" Főrefornva ' : a 
közigazgatás szétválasztása az igazságszolgálta
tástól, a birói működés rendezése. — 3. 
Henrik, * 1877, iró, műfordító. Baudela : re- t 
és a modern magya roka t fordította németre 
(Molnár Ferencet , Móricz Zsigmondot, Adyt, 
Babitsot s tb . ) , a i t o ' óg i á t is adott ki. Brassó
ban él. — 4. István, (1784—1846), történetíró, 
a Széchenyi-könyvtár rendezője, á b r á i d o s nyel-

H O R V A T L Ü V Ö 

vész, aki a szavak véletlen külső hasonló
ságából kiindulva, a nvigYar,. a legősibb népnek 
igyekezett feltüntetni. 

Horvá th (1. Horvát alatt is!) 1. Ádám, (pá-
lóczi, i /6j—1819), népies eposzköltő. ( I lun-
niás, Rudolfíás). A népköltészet hatása alatt 
dalokat irt. — 2. Ákos, * 1888, költő. Kö
tetei: T ü z i n á d á s , A nap felé s tb. — 3. 
Árpád, * 1900, iró, a Nemzeti Színház 
rendezője. — 4. Barna, * 1896, a szegedi 
egyet, a jogbölcselet c. ny. rk. tanára . — 5. 
Cyrill (József), (1804—84), piarista, filozófiai 
iró és egyet, tanár . — 6. Cyriíl, * 1865, 
bp.-i egy. a régi magy. irod. tört. c. ny, 
rk. tan., kiarlt i a régi magy. irodalom ösz-
szefoglaló történetét 1711-ig. — 7. Géza, * 
1847, m i g y . áilatbuvár, a Magy. Nemz. Muz. 
igazga'ója, a Tud . Akad. tagja. A rovarok 
kitűnő kutatója. A 8 > a s években ő vezette 
a íilloxera elleni véJekezést. — 8. Géza, 
* 1879, szobrász és éremmüvész. — 9. Gyu'a 
(1843—1897), publicista, szabadelvüpárt'i kép
viselő, képviselőházi alelnök volt. Alapította 
1891. a Magyar Hírlapot , — 10. János, * 
»878, a bp . - i egyet, a m a g / , irod. tört. ny. 
r. tanára. Adyról és Petőfiről irt könyveket. 
— 11. Jenő (Rónai, 1852—1915), altábor
nagy, ha l tudományi iró. — 12. Jetii), * 1881, 
a bp.-i egyet, a legajabbkori történelem c. 
ny. rk. tanára . Főműve : Diplomáciai t r t . 
— 13. Jenő, * I 8 3 I , a Nemzeti Színház 
tagja, jellemszinész és rendező. — i l . Kálmán, 
Vas vm. alispánja. — 15. La]os, * 1875, Veszp
rém vm. alispánja. — 16. Miháiy (1809—. 
1878), liberális szellemű, ki tűnő történet író. 
Csanádi püspök, a függetlenségi nyilatkozat 
után vallás- és közokt. min. 18 évi emigráció 
után hazakerülve, a t rónörökös tör ténet tanára 
lett. 8 köt. Magyarország tör ténetén kívül 
főművei : 25 é / Magyarország történetéből és 
Magyarország függetl. harcának tört . — 17. 
Mihály, * 1859, orvos, országgy. képv. — 18. 
Mihály, * 186Ϊ, a bp.-i egyet, az orto
pédia c. ny. rk. tanára . — 19. Sándor, * 
1876 Balassagyarmat polgármestere . 

Horváthertelend kísk., Baranya vm., hegyháti 
j . , 250 1. ut. Almamellék, up . Iba ' a . 

Horvát irodalom, a d a l m á i a i városokban 
(főleg Ragusába 1) olasz hatás alatt fejlődik 
(51—18. sz.), főperiódusa Gundulic nevéhez 
fűződik; a tu'ajdonképeni Horvátországban a 
16 - 1 9 . sz.-ban t ő k é i t népies vallásos iratokat 
termel. Az uj H . megindulása a horvát-szerb 
nemzetiségi mozgalom jelentkezésével kapcsola
tos (19. sz.). Főképviselői: az illír mozgalom 
vezére: Ljudevit Gaj (1809—1870); J. ívtazu-
ranic, Senoa, Ivo Vojnovic ( d r á m a ) ; Gyalski 
(regény) stb. 

Horvátjára'u kisk., Mosón vm., rajkai ]'., 
793 1., ut. és up. Oroszvár. 

Horvátkimle kisk., Mosón vm., magyaróvár i 
ív 993 'v vasút, távíró, posta. 

Horvátkút kisk., Somogy vm., marvali ]'., 
832 1., nt. Marca ' i , up. Somogysámson. 

Horvátlövő kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 
397 1., ut. Torony, up. Pornóapát ' . 
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Horvátnádalja kisk., Vas vm., kömend-né-
metujvári j . , 951 1., vasút, ut. Körmend, posta. 

Horvát nyelv, a szerb nyelvnek egyik nyelv
járása, csakhogy latin betűkkel irják, mig 
a szerb nyelvet cirill betűkkel. 

Horvát-Szlavonorazág, Magyarország társor
szága volt, ma Jugoszlávia egy része. A 
Dráva-Száva között és a Quarnero mellékén 
terül el, 42.534 'km3. 21/2 millió lakosból 
kb. 2/3 rész r. k. horvát, 1/4 g.-kel szerb, 
akik egy nyelvet beszélnek, de nem tekintik 
magukat egy nemzetnek. A magyarok és né
metek száma csekély. — Főtermékei a búza, 
kukorica, szilva. Szene kevés, ipara kezdetle
ges. Kereskedelme csekély. Fővárosa Zágráb 
(Zagreb). — Története: A horvátok mai lakó
helyükön 630 k. telepedtek; a 9. sz.-ban meg
szilárdul helyzetük, hercegeik, majd királya k 
840—1091. Tinninben székelnek. Zvoinimir io;6. 
VII. Gergelytől kir. koronát kap, neje I. Béla 
Ilona leánya, ki az uralkodóház kihaltával 
bátyjának, László királynak ajánlotta fel a kir. 
koronát. László átmenetileg, de Kálmán ki
rályunk végleg birtokába vette H.-ot 1102., a 
m. királyok számára, ezentúl kir. hercegek 
kormányozták. 15—16. sz.-ban Velence és a 
török osztoztak rajta. A felszabadulás után 
nagyrészt osztrák katonai uralom alá került. 
A 19. sz. nemzetiségi mozgalmai folyamánya-
ként nemzeti önállóságra törekszenek és 1848. 
a magyarok ellen harcolnak (Jellasics), de 
céljukat nem érték el. Az 1868. létrejött magy.-
horvát kiegyezés autonómiát biztosított nekik, 
azonban a szerb befolyás mindinkább meg
erősödvén, fokozta a magyar- és monarchia
ellenes szellemet és belevitte H.-ot a szerb 
hegemónia a'att álló Jugoszláviába. 

Horvátzsidány kisk., Sopron vm., csepregi 
j . , 1109 1., ut. és up. Csepreg. 

Hosiás, 1. zsidó próféta a Kr. e. 8. sz.-ban. 
2. Izrael utolsó királya, akit Kr. e. 722. szám
űztek. 

Hospitálni (lat.) a. m. vendég gyanánt 
résztvenni. 

Hossz, I. Hausse. 
Hosszuhetény kisk., Baranya vm., pécsi j . , 

2573 1-, vasút, távíró, telefon, posta. 
Hosszúláz kisk., Zemplén vm., sátoraljaúj

helyi j . , 339 1., ut. és up. Sátoraljaújhely. 
Hosszupályi nagyk., Bihar vm., székelyhídi 

j . , 4084 1., vasút, táviró, telefon, posta. 
Hosszupereszteg kisk., Vas vm., sárvári j . , 

1976 1., vasút, táviró, posta. 
Hosszúság. Földrajzi H. valamely hely dél

körének távolsága a kezdő délkörtől, fokokban 
kifejezve. A H.-ot K. felé számítják 36o°-ig, 
vagy K. és Ny. felé kétszer i8o°-ig. A kezdő 
délkör önkényesen választható. Legelterjed
tebb a greenwich-i, katonai térképeink Ferro-t 
használják. 

Hosszúvíz kisk., Somogy vm., marcali j . , 282 
1., posta, ut. Újudvar. 

Hosszúvölgy kisk., Zala vm., nagykanizsai 
j . , 430 1„ ut. Újudvar, posta. 

Hoszpodár (szláv) a. m. ur, uralkodó; egy-

/ HO 

kori fejedelmi cím Romániában é$ Moldová-
ban. ' 

Hosztilitás (lat.) a. m. ellenségeskedés. 
Hosztót kisk., Zala vm., sümegi j . , 391 1., 

ut. és up. Tüskevár. 
Hôtel (franc.) a, m. díszes épület, előkelő

ségek lakóháza; nagy szálloda. ; 
Hôtel de ville (franc.) a. m. városháza. 
Hôtel garnie (franc.) a. m. szálloda, amely

ben csak lakás kapható, étkezési nem. 
Hottentották, testileg és szellemileg igen ke

véssé fejlett népfaj D-Afrikában.) Termetük ala
csony, bőrük világosbarna és j kivált a nők 
testalkata minden más néptől különbözik (zsir-
faruság és nagyon hosszú emlők). Számuk 
30.000-re tehető. Főleg nomád, pásztorkodás
sal foglalkoznak. 

Hottô kisk., Zala vm., zalaegerszegi ) . , 386 
1., ut. Zalaegerszeg, up. Alsóbagod. 

Houdon, Jean Antoine (1741—1828), francia 
szobrász; elfogulatlan természetesség, lélektani 
jellemzés, mellszobrok, portrék; az ülő Voltaire 
közismert. 

House, Edward * 1858, amerikai politikus, 
sosem viselt hivatalt, a demokratapárt egyik 
vezére, s mint ilyen 1914—9. Wilson szemé
lyes megbízottja Európában és ezredesi cím
mel a legfőbb haditanácsban egyike volt a 
béketárgyalások irányitóinak. 

House of Commons, az angol képviselőház 
neve. 

House of Lords, az angol felsőház neve. 
Houssaye, 1. Arsène (1815—1896), francia 

író, 1849. a Comédie Française igazgatója, 
,1856. a szépmüvészetek főfelügyelője. — Fia 2. 
Henri (1848—1911), történetíró és kritikus. 

Houston, város az Egyes. Ali. Texas államá
ban, 138.000 1., gyapot- és gabonakereskedelem. 

Hóvirág, hagymás, egyszikű növény, a tavasz 
egyik legkorábban virágzó növénye. 

Hoyos Miksa gr. * 1874, somogymegyei 
nagybirtokos, az Országos Mezőgazdasági Ka
mara elnöke, az OMGE egyik vezető tagja. 

Hozomány, azok a vagyontárgyak, amelyeket 
a nő ν. β célból más házassági terhek fede
zésére a férj részére leköt. 

Hozsanna (héber), Isten segítségét kérő fel
kiáltás a 118. zsoltárból. 

Hö, a testek bizonyos állapota, melyről ta
pintóérzékünkkel veszünk tudomást s »hideg«, 
»meleg« stb. jelzőkkel nevezünk meg. Mai 
felfogásunk szerint a H. a mozgási energiának 
egyik faja. Ez a felfogás különösen a gá
zokra vonatkoztatva bizonyult termékenynek 
(kinetikai gázelmélet). A H. emelkedése álta
lában kiterjeszti, csökkenése összehúzza a tes
teket. Ezen az alapon mérjük a testek hőmér
sékletét (1. Hőmérő). A H. változása meg
változtatja a testek halmazállapotát is: a szi
lárd test a hőmérsék megfelelő emelkedésé
vel folyékonnyá, majd gázaakuvá, esetleg szi
lárdból egyszerre gázalakuvá lesz. A halmaz
állapot megvá'tozásához minden testnél más
más hőváltozás szükséges. A H. vezetés, 
áramlás vagy sugárzás utján terjed. A H.-
mennyiség egységére vonatk. 1. Calorla. 
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H6eIektron|o8 áram. Ha két különböző fémet 
ugy forrasztknk össze, hogy ezek zárt kört 
képezzenek á a forrasztás helyét melegítjük, 
a körben elektromos áram keletkezik. Ha a 
forrasztás helyét hűtjük, akkor el enkező irányú 
áram keletkezik. Az ilyen készülék a hő-
elektromos eleoi, amelyekből többet összekap
csolva, hőelektfomos oszlopot kapunk. 

Höelem, ο yah áramforrás-, amely az elektr. 
energiát hőenergia átalakításával termeli, pl. 
két különböző összeforrasztott fém melegíté
sénél. ) 

Höelmélet, 1. j Termodinamika, Mechanikai hő-
elmélet és Kinetikai gázelmélet. 

Höfer, Frani, lovag (1861—1918), osztr.-
magy. tábornok;, a vezérkari főnök helyettese, 
mint ilyen 1914. a fővezérségnél H. szerkesz
tette a harctéri jelentéseke*.. 

Höffding, Harald * 1843, dán filozófus és 
pszichológus. Szerinte a tudat alapvető jel
lege egységre való törekvés, szintetikus akti-
vitáe. 

Hőguta, I. Napszúrás. 
Hegyes Endre (1847—i8c,6), orvos, az ált. 

kórtan tanára a bp.-i egyet, megalapította a 
bp.-i Pasteur-intézetet. 

Hőgyísz nagyk., Tolna vm., simontornyai 
]'·> 3734 1·» vasút, távíró, telefon, posta. 

Hőhatás, a vili. áramnak az a hatása, hogy 
a vezetéket fölmelegíti; ezen a'apulnak a vili. 
vasa'ók stb, 

Hölderlin, Friedrich (1770—1843), német 
költő. Klasszikus formájú lírájában a helle-

212 
: i93 

,'isa 
JS2 
«iá 

0 

_ «a 

60 
50 
4 0 
30 
ZO 
10 

0 
10 
20 
30 
éO 

Ír-
iL 40 
L 30 

Ili-eo 

SL 10 
i L 0 
| L ίο 
|L ε° 
IL 30 

nisztikus életfelfogás képviselője. Nevezetes re
génye : Hyperion. 

Hßmerö, olyan készülék, amellyel valamely 
test hőmérsékletét mérhetjük meg. Legelter
jedtebb a higanyos hőmérő, amelynek alap
pontjai a viz fagypontja és forrpontja. Ε két 
pont közötti távolságot Réaumur 80, Cel
sius 100, Fahrenheit 180 fokra osztotta be. 
Anglia és Amerika kivételével (Fahrenheit) a 
legtöbb helyen a Celsius-féle 100-as beosztást 
alkalmazzák, a fagypont alatti hőmérséklete
ket — (minus)-szat jelölik. (Fahrenheitnél a 
viz fagypontja - j - 32°). 

Hörcsög, apró, esetlen testű rágcsáló, pofa
zacskókkal. A gabonaföldeken üregekben él-

Fahrenheit-, Celsius-, Réaumur-
hőmérő fokbeosztása 

Hörcsög 

nek és ott nagymennyiségű gabonát gyűjte
nek össze téli táplálékul. Bundáját prémnek 
használják. 

Hörk József (1848--1910), pozsonyi ev. teoló
giai tanár, egyháztörténe tiró. 

Hörnyék kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
595 1., ut. és up. Sásd. 

Hősköltemény, 1. Epcsz. 
Hőtan, a fizikának az a része, mely a hő

nek mindenféle jelenségeivel s a testeken 
okozott változásaival foglalkozik. 

Hövely kisk., Sopron vm., kapuvári j . , 615 
1., ut. Kapuvár, posta. 

HP. (ang. horse power), a lóerő röv. jele. 
Hradsin, művészileg is értékes fellegvár 

Prágában, ikir. palotával. 
Hsii-Lî-Csang, 1918—1922 a kinai köztárs. 

elnöke. 
Huba, a honfoglaló törzsfőnökök egyike, aki 

Anonymus szerint Zoárddal és Kadocsával elhó
dította a szlávoktól a Felvidéket. A Sze-
mere-nerczettség állítólagos őse. 

Hubay Jenő, * 1858, hegedűművész és zene
szerző, felsőházi tag, a Tud. Akadémia tagja. 
1886. a Zeneakadémia tanára, 1913. vezeti a 
mesteriskolát. 1919· igazgatója, 1925. főigaz
gatója a főiskolának. Müvei nagyszámú he-
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gcdükompoziciók, dalok, a Háborús-, a Dante-
és a Petőfi-szimfónia és operák (Alie.ior, A 
cremonai hegedűs, 1925. adták századszor, A 
falu rossza, Moharózsa, Lavotta szerelme, Ka-
renina An a, Szerelmi éj, Szamárbőr). Mint 
zenepedagógus ;s világhírű. 

Huber, 1. Alfonz (1834—1898), osztrák tör
ténetíró, a Magy. Tud. Akad. tagja, főként 
Ausztria és Magyarország történetével foglal
kozott. Főműve : Geschichte Österreichs ma
gyarul is megjelent. — 2. József, (1777—18.32), 
szobrász; Pesten és Budán dolgozott (Her
mes, Schmidt Karolina síremléke, a Wurm-
ház plasztikai dísze. — 3. Károly, (1828— 
85), hegedűművész és zeneszerző. Mü\eí ope
rák (Székely lány, Víg cimborák, A király 
csókja, Udvari bál), dalok, kórusok, hí-o-edü-
darabok és heg.-:skola. 

Hubermann, Bronislav, * 1884, lengyel he
ged ümü vész. 

Hubert János, * 1870, vajdasági író és új
ságíró, több humoros kötete jelent meg. 

Hubertus, szt., * 72:; k., f mint lüttichj püs
pök s ίηίή,'ί" a 10. században a vadászok pat-
rónusaként tisztelték. 

Huch, Ricarda * 1864, német újromantikus 
regényíró s költő. Jeles a romantikánál irt 
3 kötetes müve. 

Huculo'k, a rutének (kForoszok) egyil; ága 
Galíciában és Bukovinában. 

Huddersfield, angol város, 108.000 I., gyap-
juipar. 

Hudovernig Károly (1873—1928), elme- és 
idegorvos, bp.-i egyet. m. tanár. 

Hudson, 500 km, hajózható folyó É-Am.eriká-
ban. Az Adirondacks-hegységbcn ered és New 
Yorknál ömlik a tengerbe. Mesterséges csa
tornák kötik össze a r.agy tavakkal és a 
Mississippivel. Az Unió gabonatermő vidé
kcinek ez a legkedvezőbb uí'a az Atlanti-
óceán felé. 

Hudson, Henry (1550—1611), angol tengerész, 
a H. folyó, szoros és öböl fölfedezője. 

Hudson-öböl, a Jeges-tengernek É-Amerikába 
mélyen benyúló öb'e. 

Hue, Anam fővárosa franc. Indokínában, a 
Kinai-lengcr partján, 63.000 1. • 

Hae'.va, spanyol kikötővár. ;s az Odiol és 
Rio Tinto torkolatánál, 34.000 1. 

Huet, Paul (1803-1^6)), francia festő; elő
futára a barbizoniaknak. 

Hufeland, Christoph Wilhelm (1,62—1836), 
német orvos, berlini egyet. tan. Müvei: Mak-
robiotik, Aphorismen, önéletrajz. 

Hugenották (Eidgenossen német szóból ered), 
a francia kálvinisták neve. 

Hughes, 1. Charles Evans, * 1Γ62, ameri
kai pol., 1916. mint republ. elnökjelölt meg
bukott Wilsonnal szemben. 1921—25. Harding 
kormányában a külügyet vezette. Harding H.-t 
bizta meg a ikülügyi hivatal vezetésével. — 2. 
David Edward, (1831 — 1900), 1854. a betű
nyomó távírógépet, 1878. a mil.rofoii-t, a te
lefon hangerősítő készüléket és CZ-TCI kapcso
latban az u, ti. indukciós mérleget talál'a 
fel. Figyelemreméltó eredményeket ért el a 

diótta'an távíró körül is. — 3, WifTam Morris, 
, * 1864, Angliából vándorolt ki Ausztráliába, 

évekig mint napszámos dolgozott, 1894. képv., 
1915—1923. miniszterelnök. 

Hugo 1. Károly (ered. Bernstein Η. Κ., 
iSoS —1877), drámaíró. Több nyelven dolgozott 
(magy., ném., franc). Darabjai jközül legismer
tebb a Bankár és báró c. tragédia. — 2. Victor 
Marie (1801—1885), a francia romanticizmus ve
zére. Mint politikus a demokrácia harcosa. 1851. 
kényte'en Franciaországot elhagyni, «ak a 
császárság bukása után tér vissza. Munkái : Odes 
et bal'adcs-, Orientales, Chants' du crépuscule. 
Les rayons et les ombres, Contemplations (lirai 
miiv.), La légende des siècles. Drámák: Crom
well, Hernani, Le roi s'amuse, Lucr. Borgia, 
Ruy Blas stb. Reg.: Notre-Dame de Paris, Les 
miserables, L'homme qui rit stb. 

Hügy, a vesék váladéka, a testnek mindazokat 
a romlási termékeit tartalmazza, amelyek vízben 
oldhatók. Vegyi összetétele fontos útmutatást 
•ad a test működéséről. Napi mennyisége felnőtt 
embernél 1—1.5 liter. 

Hugyag kisk., Nógrád vm., balassagyarmati 
}., 1109 1., vasút, ut. Örha'om, posta. 

Húgycső, a vizelet kivezető cs"ve a húgyhó
lyagból. (Férfinál az ivarmirigyek vá'adéka is a 
H.-n távozik.) 

Húgyhólyag, a vesék által kivá'asztott vizelet 
összegyűjtésére szolgáló hólyag a kis meden
cében. 

Hugysav, a vizelet alkatrésze, amely v. sza
badon v. nátriumhoz és ammóniumhoz kötve for
dul elő. Ha kristályai az izmokban lerakódnak, 
köszvény keletkezik. 

Huligán (ang., ered. î oo'igân, valószínüleg 
személynévből) a. m. trutális, e'vet mü'.t ember. 

Hull (Kingston upon H.), város és tengeri 
kikötő Anglia K-i partján, a Humber folyó 
tölcsér-torkolata fölött, gazdag vasérctelepek 
közvetlen szomszédságában, 297.000 1. Vas-, 
gép-, hajó-ipar, hálás: at. 

Hullám, rugalmas közegben részecskéről-ré
szecskére tovaterjedő rezgés. Pl. ha a kifeszített 
hur egyik pontját megrezditjük, H. keletkezik. 
Fon' os, ! ogy nem maguk a részecskék terjed-
11ck 'ova, hanem csupán a ínozgásál'apot, mely 
a részecskék kapcsola'a folytán a szomszédos 
részecskékkel közlődik. A H. haladó, ha min
den részecske, annál későbben kezdi meg 
mozgását, minél távolabb van a H.-forrástól; 
álló, ha minden részecske ugyanegy időben 
megy át a nyugalmi helyzeten. A H. lehet 
kereszt- vagy hoss-z-H. ; előbbinél a rezgés irá
nya a tovaterjedés irányára merőleges (pl. a 
húrnál, vagy a fénynél), utóbbinál azsal egybe
esik (pl. a levegő sűrűsödésének és ritkulásá
nak váltakozásánál: hanghullám). A viz-H. 
szerkezete igen bonyolult; kereszt- és· hossz-
H.-ok kombinációja. H.-hosszúság = az a tá
volság, ameddig a H. egy rezgés ideje, alatt 
elterjed. A hang a levegő H.-mozgása. Elektro
mágneses H.- mozgások a Röntgen-sugarak, lát
hatatlan és látható fénysugarak, hőrezgések, 
elektromos-hullámok (rádió-hullámok). A külön-
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HULLAMÉREG 

böző clek'roAiágneses H.-ok egymástól a rezgés
számban, illetve a H. -hosszban különböznek. 

Hulíaméreg* fehérjék rothadásinál keletkező, 
a növényi alkaloidákhoz hasonló mérges anyagrk. 

Hullamerevs^, beáll a halál után pár órá
val az izmoi? plazmájának megalvadása kö
vetkeztében. \· 

Kullócsil'ag, 1. Csillaghullás. 
Humaniora (fat.) a. m. a klasszikus ókorra 

vonatkozó tanulmányok. 
Humanista (lat.), a humanizmus terjesztője. 
Humanitás (lat.) a. m. emberiesség. 
Humanité, L', párizsi pol. napi'ap, 19^4. Jaurès 

aîapi'otta, 1922 óra a kommunisták lap;a. 
Humanizmus (lat.), szellemi mozgalom, amely 

a 14. sz.-tól Itáliából indult ki és az antik 
műveltségnek iskolában, életben és irodalom
ban való megújulását tikti ki célul. Cél: az 
egész embernek és minden képességének hir-
monikus kiképzése. Nagy érdeme volt az 
irásreform és könyvnyomtatás felkarolása, a 
görög és később a héber nyelvnek a tudo
mányos vizsgálódás területére való bevonása. 
A magyar H. Mátyás udvarában talált kö-
zéppomra (Vitéz János stb.) s e kultúra 
legszebb emlékei a Korvinák. 

Humánus (lat.), emberséges. 
Humboldt, 1. Alexander von, (1769—1859), 

német természettudós és utazó. 1798—1804. nagy 
utazást tett Délamerikában. 1829. Szibériában 
végzett kutatásokat. Rendkívül sokoldalú és 
alapos tudós volt, ő vetette meg az éghajlattan, 
növényföldrajz és az oceanográfia alapjait, de 
fogla'koTO t csillagászatai, fizikával, tudomány
történelemmel is. Irodalmi munkássága igen 
gazdag s előadásmódját páratlan elegancia és 
finomság jellemzi. Népszerű: Kosmos-a (magy. 
is). — 2. Karl Wilhelm von (1767—Ί835), az 
előbbi bátyja, porosz államférfi, diplomata, 
nyelvtudós, esztétikus. Öccsével együtt a btrl. 
egy. megalapi'ója (1809). 

Humbug (ang.) a. m. szédelgés, csalás. 
Hume, David (1711 —1776), angol filozófus és 

történetíró. Minden tudást a tapasztalásból vezet 
le. A dolgok, jelenségek gyakran visszatérő ösz-
szefüggéseiből szerkesztjük meg az ok és 
okozat viszonyát. Sem az anyag, sem a lélek 
létezése nem bizonyítható. Főművei: Az emberi 
természetről, Angolország története. 

Humor (lat.) a. m. nedvesség, a komikumnak 
jóindulattal, részvétel kevert formája. 

Humoreszk, kisebb humoros elbeszélés. 
Humorista, humoros irod. müvek szerzője. 
Humperdinck, Engelbert (1854—1921), német 

zeneszerző. Irt balladakórusokat és meseoperá-
kat: közülük Jancsi és Juliska a legnépszerűbb. 

Humusz (lat.) a. m. televény, olyan talaj, 
amelyben sok a korhadó, ill. rothadó növényi és 
állati anyag. U;abb vizsgálatok derítették ki, 
hogy a H. keletkezésében nagy szerepe van 
a benne élő egysejtű állat- és növényvilágnak. 
L. Edafón. 

Hunan, kinai tartomány a Jangcsekiang folyó
tól D.-re. 

Hunfaívy t. János (1820—1888), geográfus, a 
magyar tudományos földrajz megteremtője. ·— 2. 

HUNYAD VM. 

Pál (181Q—1891), az összehasonító magyar 
nyelvtudomány egyik megalapítója, finn-ugor 
nyelvész. Később inkább néprajzzal foglalkozott; 
nevezetes munkája: Magyarország etnográfiája. 

Hungara (lat.), a Magyarországból kikerült 
prostituált nő neve külföldön. 

Hungária, Magyarország latin neve. 
Hungaricum (lat.) a. m. magyar vonatkozású 

nyomtatvány, kézirat ítb. 
Hunok, Mongoliában élt, nomád lovasnép; a 

kínaiak nagy háborúkban visszaszorították őket, 
ami egyik okává lett a népvándorlásnak. 1 Ta
talmuk tetőpontján Attila uralkodása alatt vol
tak, birodalmuk központja a Duna—Tisza kö
zén volt (4. sz. Kr. u.). Attila halála és biro
dalmának bomlása után a 7. sz.-ig más nemze
tekbe olvadtak. 

Hunt, William Holman (1827—1910), angol 
festő, prerafaelita. Megírta a prerafacli'a moz-
ga'om történetét és önéletrajzát. 

Hunyadi-csa'ád, e'románosodott délszláv kené.-
zek ivadékai, kiknek Serb nevü őse kap!a a 
magyar nemességet Hunyadvárával (14. sz. 
vége). Fia, Vojk, udvari lovag Zsigmond király
nál, ennek fia H. János kormányzó, atyja H. 
Lászlónak és Mátyás kirá'ynak. Ezek törvényes 
utód nélkül halván el, a családi vagyon 
Mátyás törvénytelen fiára, Korvin János her
cegre szállt, kinek gyermekeiben a H.-aknák 
magva szakadt (1505). 

Hunyadi János, (1387?—1456), Magyarország 
kormányzója 1446—1453 között. A törökökkel 
való lvir:.ai s diadalai kora legnagyobb hadve
zérévé avatják, akinek vezéreszméje voit a 

Hunyadi János 

íörök hatalomnak Európából való kiszorítása 
a keresztény hatalmak segítségével. Magyar 
zsoldos sereg 'oborzásával uj honvédelmi rend
szert 1 onositott meg. 

Hunyad vm., 693? km2, 340 000 1. Székhelye 
Dévaj Triaron óta Romániáé Huncdoara néven. 



HUNYADY HUTYRA 

Hunyady i. Feren: gróf, * 1895, országgy. 
képv. — 2. József gróf, * 1873, felsőházi tag. 

Hunyor, a boglárka-félékhez tartozó növény. 
Gyökere nagyon mérges, a nép állatgyógyitásra 
használja. 

Hur, a húros hangszerek alkatrésze, bélből 
vagy fémdrótból készül. 

Húrban, 1. Jozef Ml'oslav (1817—1888), 
szlovák evang. lelkész, 1848. a szlovák mozgal
mak vezére. Több regényt és elbeszélést is irt. 
— 2. Vo'anslty Svetozar (1847—1916), az 
előbbi fia, a szlovákok egyik legjobb regény
írója. 

Hur?, a mohamedán hit szerint a paradicsom 
gyönyörű leányai. 

Hurokvágány, a vágány nagy köriv3 a vég
állomáson. 

Hwron-tö, egyike az öt É.-amerikai nagy tínak 
az Unió és Kanada határán. 62.000 km2. 

Hurrikán, Nyugatindiában föllépő örvénylő 
orkán. 

Hurtay Lajo3, * 1877, éremmüvész, a bp.-i 
pénzverő int. művésze. 

Hurut, I. Katarus. 
Hús, tulnyomólag fehérjéből áll s az emberi 

gyomor ezt az állati fehérjét sokkal jobban 
tudja feldolgozni, mint a növényit. A H. tar
talmaz még vizet, zsirt és hamut. Néhány hus-
fajta vegyi összetétele o/o-okban: 

Víz 
M=rU./kövér 56'2 
M a r h a \ sovány 75-5 
Borjú 71 — 
Tyúk (eovAny) 762 
Liba (kövér) 38'— 
Ponfy 73 5 

Fehérje Zsir Hamu 
1 8 ' - 25— 0 8 
20-5 2 8 1*2 
20— 8'— Γ— 
197 1*4 Γ4 
16-— 45'6 0'4 
167 8 7 Γ2 

Hűskivonat, bepárolt huslé,_ amelyben táp
anyag (zsir, fehérje stb.) nincs. Amerikában 
és Ausztráliában állítják elő. 

Hűsliszt, hushulladékokból készült poralaku 
disznóeleség v. trágya. 

Huss Richárd, * 1885, a debreceni egyet, 
a német nyelv és irod. ny. r. tanára, az 
erdélyi szász dialektusokkal fogl. 

Husserl, Edmund * 1859, német filozófus-, 
egyet. tan. Freiburg i/Br-ban, a fenomenológia 
megalapítója. 

Húsvét (paszkha), a ker. egyház legrégibb 
örömünnepe, az Ur föl támadásának emlékünnepe, 
márc. 22. és ápr. 25. között a tavaszi napéj
egyen utáni holdtöltére következő vasárnapon. 

Húsz (helyesen: Hus- a. m. lud), Johannes 
(1369—1415), cseh reformátor, prágai tanár, 
Wiclif iratainak hatása alatt beszünteti a bú
csút és a pápaság ellen fordul. 1410. H.-t 
Zbinko érsek kiátkozta, 1414. Konstanzba idé
zik, börtönbe vetik és megégetik. H.-nak egy
házi reformokra való törekvése erős _ cseh 
érzéssel párosul. Ujabban a cseh nemzeti egy
ház tűzte zászlajára H. nevét. 

Huszadik Század, társadalomtud. szemle, 
megj. 1900—19. A Társad. Tud. Társ. hivata
los lapja. Szerk. Jászi Oszkár. 

Huszár, magyar nemzeti könnyű lovasság, 
amely világszerte elterjedt. 1 

Huszár 1. Adolf (1843—1885), szobrász, a 
pesti Petőfi-, Eötvös-, Deák-, a marosvásárhelyi 
Bem-szobor, az aradi Vértanuemlék (Zala tejezte 
be) inkább a korabeli monumentális törekvése
ket mutatják; tehetsége s plasztikai ereje a 
Húzd rá cigány, a Venus és Amor c. márvány
csoportban és portréiban bontakozik ki. — 2. 
Aladár, * 1868, kúriai biró, felsőházi tag. — 3. 
AJadár, * 1885, Esztergom és Komárom vm. 
főispánja. — 4. Dezső, * 1864, országgy. képv. 
— 5. Ilona br., * 1865, festő és iparművész; 
arcképek, lakásberendezés. — 6. Káról/, * Ü882, 
néptanító, újságíró, 1919· a sárvári kerület 
néppárti képviselője, a Hadik-kormányban köz-
okt. min., 1918. nov. Sir George Clerk föl
hívására H. alaki'otta meg a koncentrációs 
kormányt. H. alatt történtek meg a nemzetgy. 
választások, a miután Horthy Miklós kormányzót 
is megválasztották, a H.-kormány lemondott. 
A 2. nemzetgy. alelnöke. Jelenleg a Társadalom-
bizt. Int. elnöke, felsőházi tag. — 7. Károly, * 
1885, színművész, a Nagy Endre-féle kabaré
nak komikusa volt, majd külföldre (Amerika, 
Berlin) ment, abo! Puffy néven filmbohózatokban 
lép föl. — 8. Mihály, * 1874, plébános, ország-
gyü'ési képv. — 9. Vilmos, * 1872, müegyet. 
a román nyelvek és írod. c. ny. rk. tanára, a 
Revue de Hongrie szerk., számos munkát adott 
ki magyar, spanyol és franda nyelven. 

Husziták. Húsz kivégzése kiinduló pontja 
a vallási és nemzeti jellegű háborúknak. A 
legnépszerűbb követelés az Úrvacsora két szin 
alalti ki=zo'gáltatása (utraquisták) volt, az u. 
n. boráldozókkal (kelyhesekkel; szemben, majd 
a kat. egyház több intézményét támadták. 
V. Márton pápa keresztes hadjáratot hirdetett 
ellenük. A H. vezéreik (Ziska, Giskra stb.) 
alatt számo'i kolostort és templomot elpusztí
tottak és hadjáratukat a szomszéd országokra 
is kiterjesztették, főerejük a »szekérvár« vo't. 
Hunyadi Mátyás is harco'.t ellenük. Véglegesen 
csak 1485. csendesedtek le. 

Huszka 1. Jenő, * 1875, m u l · tanácsos, zene
szerző. Eleinte mint hegedüvirtuóz szerepelt, 
később operettjeivel, amelyek közül legnépsze
rűbbek a Bob herceg és Aranyvirág. — 2. 
József, * 1854, iparművész, a magyar orna
mentika úttörője több művel. 

Huszt nagyk., Máramaros vm., a Tisza mel
lett, 10.000 1. Trianon óta Csehszlovákiáé 
Húst néven. 

Husztót kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 222 
1., ut. és up. Abaliget. 

Hutás József, * 1869, kúriai biró. 
Hütten, Ulrich von (1188-1523), német hu

manista, a reformáció előharcosa. Főrésze volt 
az Epistolae obsrurorum virorum c. hires guny-
irat szerkesztésében. 

Huffkay Lriót, * 18^8, történész. 
Hutyra Ferenc, * i860, bp.-i egyet. c. ny. 

rk. tanár, az á'latorvosi főiskola rektora, felső
házi tag. Több európai nyelvre lefordított 
állatgyógyászati kézikönyvet irt Marékkel 
együtt. 
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HUXLE Χ HYSTERON PROTERON 

Huxley, Thomas Henry (1825—1895), angol 
állatbuvár. Lelkes hive és értékes támogatója 
volt Darwin Kínainak. 

Huygens, Christian (1629—1695), holland fi
zikus, aki a "paagakészitette távcsővel fedezte 
fel a Saturnus legnagyobb holdját és számította 
ki pályáját. Tőle .ered a fény hullámelmélete 
s ő magyarázta meg a kettős fénytörést. Föl
találta az ingaórát és a rugós óra szabá
lyozója is tőle ered. 

Huysmans, Jorris Charles (1848—1907), fran
cia regényíró. A naturalizmusból indul ki, ké
sőbb misztikus. 

Huzella Tivadar, * 1886, a debreceni egyet. 
az anatómia ny. r. tanára. 

HUbérrendszer, a középkori állami és társa
dalmi rend alapja. A fejedelmek v. főurak 
vállalataikhoz harcosokat gyűjtöttek maguk 
köré, akik földbirtokot kaptak zsold fejében 
(vazallusok) és akik ezért hűséggel tartoztak 
a hübéruraknak (senior). Ez a földbirtok 
kezdetben csupán személyes haszonélvezeti jog
gal volt felruházva, a 9. sz.-tó! kezdve azon
ban már örökölhetővé vált, áthatotta az egész 
társadalmi rendet, mert az örökbirtokkal bíró 
földesurak is tartottak vazallusokat, ami végül 
is kérdésessé tette a kir. hatalmat. 

Hübner, Alexander, gróf (1811—1892), oszt
rák diplomata és földrajzi utleiró. 

Hüllők v. csúszómászók, a gerinces álla
tok egyik osztálya. Testüket pikkelyek, paj
zsok v. bőrcsontok fedik. Tüdőkkel lélegze-
nek, testük hőmérséklete változó, tojásokkal 
szaporodnak. Ide tartoznak a gyikok, kígyók, 
teknősök és krokodilok. A hideg égövet ki
véve mindenütt megtalálhatók. 

HültI 1. Dezső, * 1870, építész, az újkori 
épitéstan müegy. ny. r. tanára. — 2. Hümér, 
* 1868, a bp.-i egyet, a sebgyógyitás c. ny. 
rk. tanára. 

Hűtlenség, az állam közbiztonsága elleni 
bűntett: 1. szövetkezés egy külhatalom kor
mányával, hogy az állam ellen ellenséges 
cselekményre birassék (büntetés 10—15 évi, 
ha hadizenet származik belőle, életfogyt. fegy
ház). 2. Ellenséges katonai szolgálatba állás 
(5—15 évi államfogház). 3. Háborúban ellen
ség elősegítése, erre való szövetség, felhívás 
(5—10 évi fegyház). 

Hüftl Tivadar, * 1882, a debreceni egyet, 
a sebészet ny. r. tanára. 

Hüvelyesek, a kétszikű növények, termésük 
levélből alakult hüvely, amelyen belül vannak 
a magvak. Virágaik pillangósak. A gyökerei
ken élő baktériumok segítségével a levegő 
szabad nitrogénjét meg tudják kötni s igy 
hüvelyesek termelésével a talaj nitrogénvegyü
leteit gyarapítani lehet. — A legfontosabb 
H. : a lencse, borsó, bab, lóhere, bükköny stb. 

Hüvelyk (coll), régi hosszmérték. 1 láb = 
12 H., 1 H. = 2.63 cm. 

HüvSs 1. Iván, * 1877, zeneszerző. Irt balet
teket és operetteket. — 2. József (1848— 
I9M). a Bp. Vili. Városi Vasút Rt. elnöke. 
— 3· Kornél (1875—1905), iró; elbeszélések, 

színdarabok (A gyermek, Barta Tamás). — 
4. László, * 1883, szobrász. 

Hy alatt nem talált szavakat 1. Hi alatt. 
Hyadok, 1. a nedvesség és termékenység 

nimfái; az istenek hálából az égre helyezték 
őket csillagoknak. 2. Csiliagcsoport a Bika 
csillagképben. 

Hybrid (gör.), különböző fajok keresztező
déséből származó korcsok a növény- és állat
tanban. 

Hydê-park, 1V2 km2-nyi közkert London 
Ny-i részében. 

Hyderabad, 1. Haiderabad. 
Hydra (gör.) a. m. vizíkígyó. Lernai H. : 

többfejti szörnyeteg. Herakles megölte. 
Hygiela, az egészség görög istennője. Askle-

pios leánya, csészével kezében ábrázolják, 
amelyből kigyó iszik. 

Hygrometer (gör.), készülék a levegő nedves
ségek megmérésére. Haj-Η., kifeszített haj
szál, amely a levegő nedvessége szerint vál
toztatja hosszát és mutatót mozgat. 

Hyle, a görög filozófia által föltételezett 
ősanyag. 

Hyiozoizmus, az a fölfogás, hogy az élet
telen anyagnak is van lelke. 

Hymen (Hymenaios), a házasságkötés gö
rög istene. Fáklyával és koszorúval ábrázol
ták. — H. a bonctanban : szüzhártya. 

Hymnos (gör.), 1. Himnusz. 
Hypatia, Theon, alexandriai matematikus leá

nya. Az eklektikus ujplatói iskola híve, különö
sen csillagászatban és matematikában tűnt ki. 
Egy keresztény tömeg megkövezte. 

Hyper . . . (gör.) összetételekben a. m. felül, 
tul. (L. még Hiper . . . alatt is.) 

Hyperaciditas (gör.-lat.), a gyomornedvben a 
sósav mennyiségének a normális fölé emelke
dése. 

Hyperboreusok, mondabeli nép, amely régi 
görög irók szerint az északi szél járásán tul, 
messze É-011 (innen a név) enyhe éghajlat 
alatt él, nem ismeri a háborút, betegségeket. 

Hyperhidrosis (gör.) a. m. kórosan foko
zott izzadás. 

Hyperion, titán, Helios napisten apja. 
Hypnos, a görög mitológiában az álom 

istene. 
Hypnotica (gör.) a. m. altatószerek. 
Hypo . . . (gör.) összetételekben a. m. alul, 

alatt. (L. Hipo . . . a'att is.) 
Hypophysis, babszemnagyságu mirigy (turha-

mirigy) a koponya alapján; váladéka a vér
nyomást fokozza; megbetegedése óriásnöveke
dést idéz elő. 

Hypothermia (gör.) a. m. a test hőmérsék
letének a normális alá csökkenése. 

Hypsometer (gör.) a. m. a viz forráspont
jának csökkenésére alapított magasságmérő esz
köz. 

Hyrtl, Joseph (1811—1894), magyarországi 
születésű anatómus, egyet, tanár, Bécsben. 

Hyeteron proteron (gör.: a későbbi van 
elől), a mondat részei természetes sorrendjé
nek felcserélése a hatás fokozása (esetleg 
tréfa) kedvéért. 
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I 
1 mint római szára = ι. 
Ibafa kisk.j Baranya vm., hegyháti j . , 651 1., 

ut. Almásmeliék, posta. 
Ibanez, Vicente Blas-co (1867—1928), natura

lista spanyol regényíró. Magyarul is megj.: 
Május világa, Nőgyülölők, Vérző aréaa. 

Iberia, Európa DNy-i nagy félszigete, 1. 
Pirénei félsziget. 

Ibidem (lat.) a. m. ugyanott. 
íbisz-félék, a gázló madarak egyik meleg

égövi családja. Főképviselőjük az egyiptomi 
ibisz, amelyet ott régen s :ent madárnak tartottak. 

Ibn (arab) a. ni. fiu. 
Iborfia kisk., Zala vm., novai j . , 145 )., 

ut. és up. Nova. 
Ibrány nagyk., Szabolcs vm., dadái felső j . , 

4844 1., vasút, telefon, posta. 
Ibsen, 1. Henrik (1828—1906), norvég dráma

író. A molcrn dráma fejlődésére legnagyobb 
hatással szociális és pszichológiai problémák
kal fog'a'kozó társadalmi darabjai voltak. Reá
lista irányúak: A kisértetek, Nóra, A társa
dalom támaszai, A népgyülölö, A vadkacsa, 
Ko imerslo'm, A tenger asszonya, Hedda Gab
ler stb. Szimbolista alátámasztásuak : So'ness 
építőmester, A kis Eyolf, Ha mi halottak 
fölébredünk stb. Verses- drámái: a filozófiai 
irányú Peer Gynt és Brand. Nevezetesek még : 
Catijina, Császár és Galileai, A trónkövete
lők stb. Irt költeményeket is. — 2. Sigurd 
(1859—1930), I. fia, norvég diplomata és kon
zerv, polit., 1903—05. miniszterelnök. 

Ibykos, Kr. e. 530 körül, görög lírikus. 
Icce, régi űrmérték = 0.848 1., 1. I. — 

2 meszely. 
Ichneumon, ragadozó emlősállat, egyik leg

ismertebb faja az egyiptomi v. Faraó-patkány 
É-Afrikában. A régi egyiptomiak szent állata. 

Ichthyol, kátrányféleség, amelyet egy Tirol
ban lelhető bitumenes kőzet száraz desztillálá-
sával állítanak elő. Bőrbajoknál, fagyás és 
égésnél, méhüregi folyásoknál gyógyszer. 

Ichíhyológia (gör.), az á'lattaanik a halak
kal foglalk. ága. 

Ichthyosaurus, a jura-korszakban tömegcsen 
élt vizi ragadozó hüllő. 

Ida, 1. 1770 m magas hegy Kis-Azsia Ë-i 
részén, Trója mellett. — 2. 2456 m rmgas 
hegy Kréta sziget közepén. A monda szerint 
itt nevelkedett Zeus. 

Idaho, az Egyes. Ali. egyik Ny-i állama, a 
Snake és Columbia folyók közt. 217.000 km2, 
546.000 1. Nagy juhtenyésztés, ó'ombányászut, 
széntelcpek. Fővárosa Boisé City. 

idea (lat.) a. m. eszme, gondolat. 
Ideál (gör.) a. m. eszmény. 
Idealizmus (gör.), olyan felfogás, amely a 

gondolaínak és széliemnek különös értéket tu
lajdonit az érzékek és az anyag fölött. Meta
fizikai I.-01 azt a világnézetet értjük, amely 
a világ és a dolgok lényege és elveként 
szellemit állit oda. Viszont az ismeretelmé
leti 1. szerint a megismerés tárgyaként nincs 
a dolognak egy tudaton kívüli világa. A meta
fizikai I.-nak két fő történeti jelentkezése 
van: a platonizmus és a német I., amelyet 
legbehatóbban Kant alapoz meg. 

Idegbajok, 1. Neurózisok. 
Idegduc, idegsejtek halmaza. I. igen sok 

van a központi, környéki s főleg a zsigeri 
idegrendszeren. 

Idegen lágió (legion étrangère), idegenek
ből álló francia gyarma i csapat. 1830. a'aki-
totíák. 

Idegrendszer, az a szervrendszerünk, amely az 
összes többi szövetek és szervek működését 
kormányozza. Főközpontja az agyvelő s fő
leg ennek szürke kéregáüománya, amel/ az 
összes tudatos folyamat >k székhelye; mellék
központ a gerincvelő. Miad a kettő csontos 
védőüregekben van elhelyezve. A központi ideg
rendszer székhelye a lelki életnek, érzelmi, 
értelmi, akaratbeli működésnek, a: emberi ön-

Idegsejt 
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WEM I G N O T U S 

. indáinak. Az i . legrenJszcr szabályozza a leg. 
hitványabb kii mirigynek vagy izomnak a 
ímüködését i ; s ko iza a központ tadoaiásái 'a 
ezeknek a rendellenességeit fájdalomérzés a'ak> 
jában. Λζ idegrendszer kezdetleges formáit már 
az állatország- .nagyon alsórendű tagjainál is 
megtalál juk; nyomait ujabban a növényvilág
nál is megtalálni véiik. 

Idem (lat.) a. in. ugyanaz. 
idem per idem (lat.) a. m. ugyanazt ugyan

azzal ; olyan meghatározás·, mely a fogalmat 
magával a fogalommal magyarázza, pl. a ház 
az ház. 

Identifikálni (lat.) a. m. azonosítani. 
Identitás (uj-lat.) a. m. azonosság, teljes 

megegyezés. 
Ideológia (gor.) a. m. eszme tan. A marxiz

mus az i leo 'ógiai (szellemi) képződményeket 
(vallás, tudomány, művészet) a gazdasági ténye
zők hatásainak tekinti. A szé> közkeletű hasz-
aálata szerint I . bizonyos kör elméleti gon, 
do'aíósr-zessége, pl. kapitalista v. szocialista í. 

Ideológus (gör.) a. m. a gyakoria i lehető. 
ségekkef nem törődő ember. 

Idézés, a hatóságoknak v. bíróságoknak a 
törvényes következmények terhe alatti felszó
lítása, hogy előtte bizonyos személyek meg
jelenjenek. 

Idézet, mások mondásainak ismétlése a ma
gunk mondanivalójának tá r iogatására. 

Idill (gör. : a. m. képecske), a természet 
ölén lejátszódó genre-szerü jelenetek költői 
feldolgozásának neve. 

Idióma (gör.) a. m. különös, sajátos- nyelv 
vagy beszédmód, nyelvjárás. 

Idioszinkrázia (gör.), a szervezetnek bizo
nyos behatásokkal szemben való túlfokozott 
érzékenysége; midőn pl. egyesek élelmiszerektől 
(rák) csalánkiütést kapnak. 

Idióta (gör.) a. m. gyöngeelméjü. 
Idiotizmus (gör.) , veleszületett butaság 
Ido, az eszperantó reformálásából eredő 

nemzetközi nyelv. 
Idol (gör.) a. m. kép, bálványkép. 
Időjárás, a légkör áTapota valamely földi 

helyen, adott időben. Főelemei a légnyomás, 
hőmérséklet , továbbá a nedvesség, felhőzet, 
szelek, csapadék. 

Időjóslás, az időjárási elemek eiőre jelzése. 
Az I . az időjárási elemek alapos megfigyelé
sén, térbeli és időbeli összehaso.ilitásán alap
szik. 

időmérés, e célra már a legrégibb idők 
óta az égitestek látszólagos mo igásait, mint 
a legszabályosabban ismétlődő t r.nészeti folya
matokat használják föl. A Napnak két egy
másutáni delelése között lefolyt időt nevezik 
napnak, ^ a Holdnak két egyenlő fázisa kö. 
zöttit hónapnak és végül év i ek azt a ; időt, 
mely eltelik addig, mig a Föld napkörüli 
pályáján ugyanazon pontra ér vissza. A nap
nál kisebb időegységek mérésére szo'gál a z 
óra. 

Idömértékes verse'és, . rövid és hosszú szó, 
tagok szabályszerű váltakozásán a 'aptüó verse-
les. Görög-latin eredetű. 

Időszámítás, 1. Időmérés és Naptár . 
ídrány kisk., Abauj- Torna vm., encsi ]., 

405 1., ut. Gar idna , up. Felsőnovaj. 
ídr"a, városka Krajna Nv-i szélén. Higany-

bánya. 1919 óta Olaszországé. 
Idus ( lat .) , a római naptá rban m á r c , máj . , 

jul. és okt . 15., a többi hónap r-j. napja. 
lOgén-a, 1. Iphigeneia. 
Ifjutörökők, török politikusok pártja, amely 

az alkotmányosságért küzdött . 1918. katonai 
forradalom állal a ; I . ura lomra 13 jut ittak. 
A vi ágháboru után a párt beolvadt a nacio
nalista pártba. 

Iga! kisk., Somogy vm., igali j . , 2154 1., 
távíró, posta. 

Igar nagyk., Fejér v.u., sárbogárdi ) . , 1880 
1., vit. Szilasbalhás, posta. 

Igaz Béla, * 1865, pápai prelátus, felsőházi 
tag. 

Igazoló el'iá'ás, 1. perjogbart a törvényes 
határidők v. a birói határnapok elmulasztásá
nak orvoslására megengedet t eljárás. — 2. Az 
országgyűlési képviselőválasztások alkalmává1 a 
megvá aiztot t képviselők megbízóleveleinek alaki 
szabályszerűségét felülvizsgáló eljárás, amely 
a képviselőház házszabályai szerint folyik. — 
3. A bolsevizmus összeomlása után a kor
mány rendeletére a köztisztviselőkre és számos 
egyesület tagjaira vonatkozólag I. indul·: meg 
annak megállapítása végett, hogy a köztiszt
viselő a pro 'e íárdikta tura idején annak ha 'a-
lo.nbanmaradását támogatta- e ? 

Igényper. H a a végrehajtás során idegen 
személy tulajdonát foglalják le, ez L-t indít 
azért, hogy a lefoglalt ingóság a fog'aiás 
alól felmentessék. 

Iglau (Iglawa), morvaországi város, 28.000 1. 
Ig!ő, város Szepes vármegyében, a Hernád 

mellett, 10.000 1. Rézbánya, szövőipar. Isko
lák. Közép- és renesszánsz-kori műemlékek. 
Trianon óta Csehszlovákiáé Spisská N ö v i Ves 
néven. 

Igüatjev, Nikolaj Popovirs (1832—1898), kon
stantinápolyi orosz nagykövet, ő kötötte 1878. 
a sanstefanoi bekét, később belügymin. 

ígnorabimu? (lat.) a. m. sohasem, fogjuk 
tudni. Du Bois-Reymond német ' t e rmészet 
tudós mondása, az anyag és erő titkaival 
kapcs-.o'atban. 

ignorálni (lat.) a. m. figyelembe nem venni. 
Igrtoraicia (lat.) a. m. tudat 'anság. 

* Ignoráns (lat.) a. m. tudat 'an. 
Ignoíi nulla cup.'do (lat.) a. m. an i rő l nem 

tud ez ember, az utá ι .nem vágyódik. 
Ignotos fállit, notis est derisui (îat.) a. m. 

a tudatlanokat megcsalja, de a hozzáértők 
élőét csak nevetség tárgya. 

Ignotus 1. H u g ó (ered. neve; Veigelsberg) , 
* iü6^, író, publicista, kr i t 'kus . Mint a Nyuga t 
szerk. (1907—30), vezetője és irányítója volt 
az uj irod. törekvéseknek. Jelenleg Bécsben 
é! mint újságíró. Müvei : A Slemil keservei, 
Versek, Vallomások, Olvasás közben, Feljegy
zések, Kísérletek, Színházi dolgok, Egy év 
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IGRICEK ILLOJALIS 

Igló: a róm. kat. templom 
történelem. — 2. Pál, * 1901, iró és új
ságíró, az Esti Kurir munkatársa. 

Igricek (szláv), régi magyar énekmondók. 
Igrici nagyk., Borsod vm., mezőcsáti j . , 

1172 1., ut. és up. Mezőcsát. 
Iguanodon, a Jura-korszakban élt kenguru-

alakú óriási ragadozó hüllő. 
Iharkút kisk., Veszprém vm., pápai j . , 139 

1., ut. Városlőd—Kislőd; up. Bakonyjákó. 
Iharos kisk., Somogy vm., csurgói j . , 1034 

1., ut. és up. Iharosberény. 
Iharosberény nagyk., Somogy vm., csurgói 

j . , 1822 1., távíró, posta. 
Ihász Dániel (1813—1882), Kossuth hadse

géde, honvédezredes. A szabadságharc leve
rése után Kossuth mellett élt haláláig. 

Ihlet, az irónak v. költőinek az a tránsz-
szerü állapota, amikor elfogják az érzések, 
megrohanjak a gondolatok, amelyek azonnal 
irodalmi formákba kívánkoznak. 

I. H. SM Ies-us Hominum Salvator (lat.)* 
rövidítése a. m. Jézus, az emberek megvál
tója. 

Ikaros, 1. Daidalos. 
Ikervár kisk., Vas vm., sárvári j . , 2307 

1., távíró, posta. 
Iklad nagyk., Pest vm., aszódi j . , 1074 *., 

vasút, ut. és up. Aszód. 
Iklánberény kisk., Sopron vm., csepregi j . , 

168 1., ut. és up. Sajtoskál. 
Ikon (gör.) a. m. kép. 
Ikonográ.'fa (gör.) a. m. antik képek és 

szobrok leírása. 

Ikoncklaszták (gör.) a. m. képrombolók, a 
8. sz.-ban elterjedt irányzat Bizáncban, reak
ció a túlzott képtisztelet ellen. 

Ikonosztáz ígör.), a gör.-keleti templomok 
ban a szentképekkel borított fal az oltár 
előtt. 

Ikozaéder (gör.) a. m. húsz egyenoldalu 
háromszögű lap által határolt kristály-alak. 

Ikra, a hal petéje. 
Ikrek, 1. az anyaméhben egyszerre fejlődő 

két magzat. — 2. Az állatkör egyik csillag
képe, 150 szabad szemmel is látható csillag
ból áll, köztük a Castor és Pollux. 

Ilias, Homerosnak tulajdonított nagy eposz, 
tárgya Ilion (Trója) bevétele körül folytatott 
harcok. 

Iliny kisk., Nógrád vm., balassagyarmati 
j . , 248 1., ut. Örhalom, up. Hugyag. 

Ilion vagy Trója, a trójai síkság (Kis-
Azsia ÉNy-i félszigete) legrégibb várcsa, a 
trójai háború színhelye. 

lik kisk., Szatmár vm., mátészalkai j . , 
944 1., up. és ut. Vásárosnamény. 

Illanó olajok (éterikus olajok), legnagyobb 
részüket a virágok szolgáltaták. Növényi ere
detű I.: a citrom-, rózsa-, levendula-, szegfü-
olaj stb.; állati eredetűek: a mósusz, ambra 
stb. A parfümériában, a likőr- és szappan-
gyártáshan használják őket. A legtöbbet mes
terségesen is elő tudják állítani (kátrányter-
mékekból). 

Illava nagyközség, Trencsén vármegye I.-i 
járásának székhelye a Vág mellett, 2400 1. 
Fegyház. 1919 óta Csehszlovákiáé. 

Illegális (lat.) a. m. törvénvtelen. 
Illegitim (lat.) a. m. törvénytelen. 
Illékony, az a vegyi anyag, amely már 

alacsony hőmérsékleten elpárolog (pl. benzin). 
Illés, próféta Achab király idejében a Kr. 

e. 9. sz. A későbbi zsidóság a Messiás elő
futáraként várta vissza. 

Illés József, * 1871, 1917 óta a bp.-i 
egyet. a magy. alkotmány és jogtörténelem 
ny. r. tanára, országgy. képv. 

Illeték, azoktól az egyénektől beszedett szol
gáltatás, akiknek javára v. érdekében az ál
lam v. más közjogi testület szolgálatokat tel
jesít (ellenszolgáltatás). Rendesen bélyegben 
szedik be, de ez csak külső forma. 

Illinois, 1. a Mississippi egyik baloldali ha
józható mellékfolyója. — 2. Az Egyes. AH. 
egyik leggazdagabb állama az I. folyó men
tén, a Michigan és a Mississippi között, 
147.000 km2, 71/2 millió 1. Dus kukorica- és 
búzatermelés, szarvasmarha-tenyésztés, széntele
pek. Vas-, gép- és húsipar. Fővárosa Spring
field, legnagyobb városa Chicago. 

IHHeratus (lat.) a. m. tudatlan, tanulatlan. 
Illocska kisk., Baranya vm., baranyavári j . , 

446 1., ut. Magyarbóly, up. Lapáncsa. 
Illogikus (lat.) a. m. következetlen, logi

kátlan. 
Illojális (franc.) a. m. nem törvényes, nem 

méltányos. 
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ILLŐ OLAJOK IMPRESSZIONIZMUS 

IÎI6 oíaiok, I. Illanó o'ajok. 
Illumináció (lat.) a. m. kivilágítás. 
Iilumináíusok, misztikát és felvilágosodást 

híraető vallási és politikai irányzat hivei a 
18. sz.-ban. 

Illusztráció (lát.) a. m. felvilágosítás, kül. 
könyvben, ábrák segítségével; kép, ábra. 

Illusztris (lat.) a. m. kiváló, előkelő. 
Illúzió (lat.) a. m. képzeletszülte ábránd. 
Illyefalvi T. Lajos, * 1881, a szfv. sta

tisztikai hivatal igazgatója. 
Illyefalvi Vitéz Géza, * 1871, a debreceni 

egyet, a közgazdaságtan és pénzügytan ny. 
r. tanára. 

Illyés Géza, * 1870, a bp.-i egyet, az uro'ógia 
ny. r. tanára. Irodalmi dolgozatai a vese sebé
szeti megbetegedéseivel fogl. 

Illyria, ókori ország a mai Dalmácia és a 
mögöttes területek helyén. Az indogermán illy-
rek lakták. Augustus császár meghódította és 
a római birodalomba kebelezte. Napoleon 
lyezte. 1815. visszakerült a Habsburgok bir
tokába . 

Ilona (f 1146), magyar királyai, II. (Vak) 
Béla felesége. Az 1131. aradi országgyűlésen iz
gató beszédet tartott férje megvakitói ellen, 
amelynek hatása alatt hivei nyomban fel
koncoltak 68 főurat. 

Hosvai Selymes Péter, 16. sz.-i históriás ének
mondó, a Toldi-monda első feldolgozója. 

Iiosvay Lajos, * 1851, az általános kémia 
müeevet. ny. r. tanára, felsőházi tag, nyűg. ál
lamtitkár, a Tud. Akad. igazg. tagja, a 
Természettud. Társ. elnöke, a magy. vegyé
szeti tud. vezető egyéniség?. 

I, L. P. = Independent Labour Party, az 
ango' munkáspárt független szocialista csoportja. 

Imaginárius (lat.) a. m. elképzelhető. 
Imagö, (lat.) a. m. kép; az állattanban a 

téliesen kifeilett rovar. 
Imám (arab) a. m. elöljáró; a mohamedán 

előimádkozó. 
Imbecillis (lat.) a. m. szellemileg gyenge. 
1. M. I. T., az Izraelita Magyar Irodalmi 

Társulat nevének rövidítése; fennáll 1895 óta. 
Imitáció (lat.) a. m. utánzás, utánzat. 
Imitatio Christi (lat., a. m. Krisztus köve

tés-e), Kempis Tamásnak tulajdonított vallá
sos elmélkedések, 5000 kiadása ismeretes. 

Immanens (lat.) a. m. bennelevő, bennema-
radó. Ellentéte: transzcendens. 

Immater'ális (lat.) a. m. anyagtalan. 
Immatrikulá'ni (lat.) a. m. a.z anyakönyvbe 

(matrikula) bevezetni. 
Immerzio (iat.) a. m. merítés; 1. a csi'lagá-

ezatban egy fogyatkozás kezdete, mikor pl. a 
Hold kezdi eltakarni a Napot; 2. I.-s az 
olyan mikroszkópi lencse, melynél a nagyi'.aidó 
tárgy és á lencse között folyadék van a 
zavaró fénytörés eltüntetésére. 

Immlgráciő (lat.) a. m. bevándorlás. 
Immínens (lat.) a. m. fenyegető (veszedelem). 
Immobilis ('at.) a. m. meg nem mozdítható, 

»ngatlan, mozdulatlan. 
Immorális (lat.) a. m. erkölcstelen. 
Immortal's flat.) a. m. halhatatlan. 

Immunitás (lat.), 1. az orvostudományban a 
szervezet csökkent fogékonysága fertőzéssel v. 
mérgekkel szemben. Lehet veleszületett vigy 
szerzett, védőoltások után. — 2. A politikában 
1. Mentelmi jog. 

Imola kisk., Gömör vm., putnoki j . , 372 1., 
ut. és up. Ragály. 

Imparctálts, (lat.) a. m. részrehajlatlan, pár
tatlan. 

Irnpasszábilts (lat.) a. m. járhatatlan. 
Impavidum ferient ruinae, (lat.) a m. ro

mok omlanak reá, de ezek sem félemiitik meg 
(t. i. az igaz embert). (Horatius.) 

Impedimentum (lat.) a. m. akadály. I. pub
l i ce honestatis : a köztisztesség akadálya. 

Impsrativus (lat.) a. m. parancsoló. Katego
rikus I.: föltétlen parancs. 

Imperátor (lat.) a. m. a parancsoló, ural
kodó. 

Imperfektum (lat.) a. m. bevégzetlen, befeje
zetlen. Mint igeidő: fé'mult. 

Imperializmus (lat.), eredetileg a katonai 
erőre támaszkodó császári hatalmi politikát je
lentette, a ig. 3z. közepe óta a. ra. hódításra 
irányuló po'itika. 

Impérium (lat.) a. m. uralom, főhatalom, 
birodalom. 

Impertinens (lat.) a. m. illetlen, szemtelen. 
Impetuoso (oí. zenei műszó) a. m. hevesen, 

szenvedélyesen. 
Impiefás, (lat.) a. m. kegyelet hiánya. 
Implicite (lat.) a. m. beleértve. 
Imoonálni (lat.) a. m. hatást gyakorolni 

(valakire). 
ímponderabfl.'ák (lat.) a. m. míg nem mér

hető dolgok. 
Import fujlit.) a. m. behozatal, beliozott (áru). 
Impcsszibüis (lat.) a. m. lehetetlen. 
ImootPmia (lat.) a, m. tehetetlenség. 
Impotens (lat.) a. m. tehetetlen. 
Impozáns (lat.) a. m. hatást keltő, tekin-

télves. 
Impregnálni (lat.) a. m. átitatni. 
Impresszárió (o1.) a. m. vállalkozó, kül. 

hangversenyeknél. 
Impresszió (lat.) a. m. benyomás, hatás. 
Imore'szionrsta, aki pillanatnyi behatások alatt 

cselekszik. 
Impresszionisták, francia festőcsoport neve, 

akik 1865. léptek fel Manet vezetése alatt. 
Közéiük tartozott még Claude Monet, Camille 
Pissarro, Alfred Sis-ley, Auguste Renoir és ké
sőbb Paul Cézanne. Nevüket a Charivari c. 
vMantól kapták Manet-nek egy Impression c. 
kiál'iott képe után. 

Impresszionizmus, festői módszer, amely a 
tárgyak természetim visszaadását nem aprólékos 
részletezéssel akarja elérni, hanem a tárgyról 
kanott pi hnatnvi benyomásnak, az impresszió
nak gyors és eleven reprodukálásával. Módszere 
formában és vonalban a vázlatosság, színezés
ben a fol'okra bontás, amelvek mind azt szol
gálják, hogy a tárgy képéből egy igen gyor
san érzékelhető kivonatot kanjon a szemlélő 
szeme. Az I. fogalmát a többi művészetre és 
az irodalomra is kiterjesztették. 
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ímpresszu~n (lat.), a π omda je 'zé ,e a nyom
tatványokon. 

Imprimatur ( 'at.) a. m. nyomassák k i ; ezzel 
a kifejezéssel adja meg a szerző vagy a 
ee izor a nyomdának a iiyorcá?ra vonatkozó \ t .> 
si á;át . 

Improduktív ('at.) a. m. terméketlen, meddő. 
Impromptu, ( f ranc) , mint zenei forma rövid, 

szabad fclépité. ü, majdnem improvizált, egy
tételes zenemű, többnyire dal 'ormában és ; ο i-
gorára irva. 

Improvizálni (lat.) a. m. rög tönözd . 
Impulzus (lat.) a. m. ösztön, hajtó.TŰ. 
Imputálni (lat.) a. m. tulajdoni ani valamit 

valakinek, rá 'ogni . 
_ Imre magyar király (i 174.—1204), I I I . Béla 

fia, 1196—1204. magyar király. 
Imre, Szt. (ico;—1031), herceg, Szent István 

és Gizella fii. Önmegtartóztató életet folytatott. 
István hozzáintézett intelmei a Corpus Turis-ba 
is bekerül tek. Az egyház 1083. szent té ' avatta. 
Λζ 1930. szentévet a? egyház az ő emlékének 
szentelte. 

Imre 1. József id., * 1851, a szegedi egyet, 
a szemészet nyűg. tanára, felsőházi tag. — 2. Józs .f 
ifj., * 18841, a pécsi egyet, a szemészet ny. 
r. tanára. — 3. Lajos, * 1888, kolozsvári 
teológiai tanár, pedagógiai író. — 4. Sándor 
id. (1820—1900), a kolozsvári egyetem ta
nára . Nyelvészettel és irodalomtörténettel fogl. 
— 5. Sándor ifj., * 1877, a szegedi egyet 
a pedagógia ny. r. tanára, volt közokt. ál
lamtitkár. Főbb ' m u n k á i : Gróf Széchenyi I . 
nézetei a nevelésről, A nevelés sorsa és a 
szocializmus, Nemzetnevelés. 

In absentia ('at.) a. m. távollétben. 
In abs'.racto (lat.) a. m. elvonatkoztatva, ön

magái an. 
In aeternum ('at.) a. m. mindörökre. 
Irakcepfábilis ( 'at.) a. m. elfogadhatatlan. 
Inaktiv ('at.) a. m. tétlen. 
Ináncs k :sk., Abauj-Torna vin., sz'kszói ]'., 

873 1., ut. Felsődobsza, up. Csobácl. 
Inartikulálí: (lat.) a. m. tagolatlan. 
Inaugurálni ( a t . ) a .m. fölavatni, beiktatni. 
In brevi, ( 'at.) a. m. röviden. 
Ince pápák, nevezetesebbek: III . I. 

(1198—1216). Nagy tudós, a pápai minden
hatóság eszméjének elég sikerrel szerzett ér
vényt. — IV. I . (1243—54). I I . Frigyes csá
szárt eretnekség, ham's eskü és a hűbériség 
megtagadása miatt letette. I I . Frigyes halála 
után an: ak fia't üldözte. — XI . I . (1676— 
1689), mélyen vallásos, szelid természet, aki 
az egyház becsületét és jogait méltósággal vé
delmezte meg. 

Incesíus ('at.) a. m. vérfertőzés. 
Inch (ang.) a. in. hüvelyk: 2.54 cm. 
Incidens ('at.) a. m. véletlen eset. 
Incidit in Scyllam, q.ű vult cv i ía r ; CSia-

ribdym 'lat.) a. m. be'cesik a Scyllába. aki 
ki akarja kerülni a Charibdysí . 

Inch ( 'at . : inclusive rövid'tésej a. m. bc-
leértvc. 

Incomparabilis (lat.) a. m. ossz ; nem ha
sonlítható. 

Incomplet ( a t . ) a. m. nem teljes. 
In concreto (lat.) a. m. egy bizonyos, ha

tározott esetben. 
In continue ('at.) a. m. folytatólagosan. 
In contumaciam eltelni , a. m. távollévőt 

elitélni. 
In corps re ( a t . ) a. m. testületileg. 
Incroyable ( ran · · . ) a. m. Ehete t len ; a 

franc, forradalom s' a d i rektór ium idején a re
publikánusok neve, akik nevetségcsen föltűnő 
öltözékben (széleskarimáju ka'ap) jelentek meg 
és . uccai verekedéseket provokáltak az ellen-
párt tal . 

Incunabula (helytelenül : íncunabulum, !at.) a 
m. ősnyomtatvány, olyan könyv, amelyet 1501 
előtt nyomtak. 

Incze Sándor, * 1890, hírlapíró, a Színházi 
Elet szerkesztője. 

Indanítén-íesUkek, az arrtracín oxiűálási t u 
rnékéi, növényi texti 'anyagok színtartó festé
kéül szolgálnak. 

Indecens ('at.) a. m. illetlen. 
Indemnitás, 1. Állami költségvetés. 
Independensek ( 'at .) , Angliában és É-Ame-

rikában igy nevezik a teljes függetlenséget 
követelő keresztény egyházakat . 

In deposito (lat.) a. m. letétben, megőr
zésül. 

Indeterminizmus ( 'at .) , jelenti az akarat 
szabadságát, a determinizmussal ellentétben. 

Index, teljes néven I. l ibrorum proliibito-
rum ( 'at.) , a szentszék által eltiltott köny
vek jegyzéke. 

Indexszám, statisztikai 'ag megállapított szám 
az árhullámzás méretének jelzésére. 

India, 1. K-I. két nagy félsziget: Elő- és 
Hátsó- I . és s ' ámos sziget; a K-I.-r szig t-
viiág. Az É-i szélesség 35O és a D-i szé
lesség io" közt fekszik. Éghajlata a magas 
hegyek kivételével forró és a Ny-i rész ki
vételével igen nedves. Elő-I .- t É-on a Ili-
malája határolja, a m d y Hát ó-I.-ban és a szi
geteken folytatódik. Elő-I . -nak két terjedel
mes alföldje is \ a i , amelyek összeérnek : 
Iüí idosztán a C a - g e s és Pönclzsab az Indus 
mellékén. Tőlük D-re teral el a Dekán fel
föld. H á t . ó - I . alföldjei ke\'ésbé terjedelmesek. 
A hegyek magassága a szigeteken is meg-
ha'adja a 4000 m.-t. A mélyedések igen ter
mékenyek. Főtermény mindenütt a rizs, amel
lett l 'öndzsabban a lr.:za; E l ő - I . - n a g y részé
ben a köles, juta, tea ; a Dékánon a pa
mut ; a szigi tekén ! ancsuk és fűszerek, he-
lycnkint a cukornád. E lő- I . 4 millió km-, 
300 millió I.; Hátsó- és Sziget-I . egyenkint 
2—2 millió km-, 50—50 mi l iő 1. E lő- I . 'a-
kosságának zöme hindu; Északon mohame
dán mongolok, D-en dravidák laknak. Hátsó-I , -
ban mongolok és malájok l ak iak , az I -; szi
getvilág túlnyomóan ma 'áo E lő- I . csekély ki
vétellel brit birtok; Hátsó-I . Ny-i része brit, 
közepe Sziám, K-i rés.-:e fra ' i 'áa; a szigetek 
legnagyobb és legértékesebb része a hollati-

687 688 



I N D I A I CSÁSZÁRSÁG 

dóké; kevés bri t és porUgái birtok. —- 2. 
). Nyugat-India. 

Indiai császárság, Elő- és Hátsó-Indiának 
bri t uralom a'att levő része, 4,800.000 km'-, 
333 millió 1. Ebből 2,910.000 km3 , 258 mil
lió 1. közvetlen angol kormányzás alatt, 
1,895.000 km ? -en 75 millió 1., angol fenha-
tóság alatt él. Bár a brit igazgatás ala'.t a 
közgazdaság nagyszerű lendületet vett, Német
országénál nagyobb vasúthálózat, pompás ki
kötők épültek, hata 'mas gyáripar fejlődik, az 
éhínség és járványok pusztítása csökkent, a 
benszülött lakosság mégsem szűnt meg az 
önállóságért küzdeni. Természeti viszonyok, 1. 
India. Fővárosa Delhi. 

Indiai művészei. Építészetének jellemző al
kotása a sziklabarlang-templom, pagoda, amely 
kup- és piramisalaku toronnyal ék,:s; a szikla
bar lang- templomok eiőépitményeiből fejlődött ki 
a sziklából egy darabban kifaragott monolith 
templom. Szobrászatának zöme emlékoszlopok 

Templom kapuja Indiában 

oroszlánjaiból, elefántjaiból, templomkeritések 
reliefjeiből s Buddha-szobrok sokaságából áll. 
Festészete legrégibb nyomait a falfestészet
ben találjuk; fejlett volt miniaiürfestészcte s 
hires iparművészete (ötvösség, hímzés, selyem-
és szőnyegszövés). 

Indiai-óceán, a földkerekség harmadik nagv 
óceánja Afrika, Ázsia, Ausztrália és a : An
tarktisz közö t t 75 millió km*. 

Indiana, az Egyes . Ali. egyik É-középső 
állama a Michigan-tótól D-re . 94.000 km^, 
3 ' millió 1. Jelentékeny mezőgazdaság, állat
tenyésztés; szén, földgáz, petroleum, vasérc, 
fejlett vasipar. Fővárosa Indianapolis. 

Indianapolis, az Egyes . AU. Indiana álla-
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mának fővárosa 314.000 1. Húsipar , gép- és 
konyha edény-gyártás. Egyetem. 

Indiánok, Amerika őslakói. Termetük kb. 
akkora, mint az európaiaké, de teiti erejük 
és ellenál óképess. 'gük csekélyebb. Bőrük vö
rösesbarna, hajuk merev és fekete. Ny-Amc-
rikában kihaltak, Mexikóban és az Andok á'.-
lamaiban magas műveltségükre támaszkodva, 
m a is fenntartják magukat részben a spanyo
lokkal keverten (meszticek). Számuk 9 mil
lióra tehető. 

indián-terület , az Egyes . Ali. volt terri tó
riuma, amelyet a kormány a benszülöttek ré
szére szabad tartózkodási helyül kijelölt. Mi
után a fehérek itt is elszaporodtak, állami 
rangra emelkedett Oklahoma néven. 

Indifferens (lat.) a. m. közömbös, semleges. 
Indigena (lat.) a. m. benszülött. 
Indigestio (lat.) a. m. emésztési zavar. 
Indigo, a forró égöv a'att termesztett 1.5 

m. magas fél.serje. A levelekből állítják elő 
a természetes I.-t, a textilipar egyik legfon
tosabb festőanyagát. ] 880-ban Adolf Baeyer 
müncheni tanár megtalál ta az I . mesterséges 
előállításának módját s azóta a természetes 
I . erősen hát térbe szorult, mer t ez a mes
terséges I . jobb és tisztább a természetesnél. 

Indigo-paplr, olyan papir, amelynek egyik 
oldalát faggyúban elkevert indigóval v. más 
festékkel vonják be. H a ezt két papír lap 
közé tesszük, az irást v, gépírást több pél
dányban állíthatjuk elő. 

Indikáció (lat.j a. m. javallat, javalt gyógy
mód. 

Indikátor (lat.), 1. kémiai elemzéseknél hasz
nait anyagok, amelyek színük megváltozásával 
jelzik a kémiai változás befejeződését. Ilye
nek a lakmusz, a kurkuma v. a fenol-
ftalein. — 2. A gépészetben valamely mo
tor, pl. gőzgép által kifejtett munka mérté
két mutató készülék. 

Indirekt ('at.) a. m. közvetett. 
Indiszkréció ( 'at .) , kívánság, fecsegés, ta

pintat lanság. 
Indiszponált (lat.; a. m. rossz hangulatú, 

gyöngélkedő. 
Individuális (lat.) a. m. egyéni. 
Individualizmus (lat.) a. m. az egyéniség 

kultusza. 
Indogermán nyelvek, a következő csopor

tokra oszlanak: az indo-iráni, a balti-szláv, 
az albán, a görög, az itáliai, a kelta és 
a germán nyelvek csoportjára. 

Indogermánok, a kaukázusi vagy fehér faj 
és az egész emberiség legműveltebb nép
családja, a Föld lakosságának kb. fele. Ha
zájuk D- és Elő-Ázsia, Eu rópa és Amerika 
mérsékelt éghajlatú tájai. Legnépesebb cso
portjaik a hinduk, 240 millió, szlávok 160, 
germánok és angolszászok 270, románok 170 
millió. Számuk megközelíti a 900 milliót. 

Indo-iráni nyelvek, az indogermán nyelvcsa
ládnak egyik főcsoportja. Az iráni csoporthoz 
tar toznak; az ó-perzsa, egy kelet-iráni nyelv
járás, továbbá a középiráni, az uj-perzsa, az 
osszét stb. nyelvek. Az ó-ind vagy szánsz-
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Jcrit a klasszikus ind irodalom nyelve. Az ó-ind 
nyelvek folytatásai az uj-ind nyelvek, amelye
ket Εΐδ-Indiában ma mintegy ioo millió em
ber beszél; ide tartoznak a hindu, a hin-
dosztáni, a bengáli stb. (nyelvek s a cigány 
nyelv is. 

Indo-Kina, Hátsó-Inda K-i része, francia 
gyarmat 1881—82 óta, a D-Kinai-tenger part
ján. 803.000 km2, 20 millió 1. Felszínét kö
zéphegységek és kisebb-nagyobb alföldek bo
rítják. Éghaj'ata forró és nedves. Lakosai mon
golok. Termékei rizs, cukornád, tea, dohány, 
selyem, kaucsuk, cink. Fővárosa Hanoi. 

Indolens (lat.) a. m. érzéketlen, fájdalmatlan, 
nem törődő. 

Indsaiiah (arab) a. m. ahogyan Isten akarja. 
Indukció, 1. a logikában az egyes esetekről 

az általánosra való következtetés, a természet
tudományi kutatásnak alapvető módszere. — 2. 
Mágneses I., előáll, ha egy lágyvashoz mág-
nesrud egyik sarkát közelitjük : a lágy vas 
indukált mágnességét kap, amely a mágnes el
távolítása után rögtön megszűnik. — 3. Elek
tromos I. az a tünemény, hogy galvánáram 
a szomszédos vezető drótban a saját irányá
val megegye/ő v. ellenkező irányú áramot 
idézhet elő. 

Induktor, olyan készülék., mellyel indukált 
elektromos áramot létesíthetünk. Leghasznál-
tabb a Ruhmkorff-féle, melynél egy belső 
vasmagu és ikevés menetű tekercs tolható egy 
külső sokmenetű tekercsbe. A belső tekercsben 
keringő áram gyors zárása és nyitása a má
sodik tekercsben nagyfeszültségű váltakozó ára
mot gerjeszt, mely a második tekercs két 
vége között szikrák alakjában sül ki. Az 
I.-nak óriási gyakorlati fontossága van, így a 
Röntgen-készüléknél, a drótnélküli távirór.ál 
és telefonnál stb. 

Indulgencia (lat.) a. m. türelem, elnézés. 
In duplo (lat.) a. m. két példányban. 
Indus, folyó, Elő-India leghosszabb folyója 

(3200 km.), a Himalája Ë-i lejtőjén ered, a 
hegységet áttörve, a Pöndzsabon át az Arab
tengerbe ömlik. 

Industria ('at.) a. m. 1. szorgalom, 2. 
ipar. 

Indy, Vincent d', * 1851, francia zeneszerző, 
az impresszionista zenének egyik kiváló mű
velője. Szimfonikus költemények és zenekari 
fantáziák. 

In effigie (lat.) a. m. képben, jelképesen. 
Inesztétiííus (.'at.) a. m. ízléstelen. 
Inexakt (lat.) a. m. nem pontos. 
In extenso (lat.) a. m. teljes terjedelmében. 
In extremis (lat.) a. m. végső esetben (v. 

pillanatban). 
Infallibiiis (lat.) a. m. csalhatatlan. 
Infallibilitás (lat.) a. m. csalhataüanság. 
Infámia (;at.) a. m. becstelenség. 
Infans, spanyol és portugál királyi herceg és 

hercegnő a trónörökös kivételével. 
Infantilizmus (lat.: infans, gyermek), meg

állás a fejlődés gyermeki állapotában. 
In îavorem (lat.) a. m. kedvéért, javára 

(valakinek). 

Infekció (lat.) a. m. fertőzés. L. Fertőző 
betegségek. 

Inferióris (lat.) a. m. alarsonyabbrendü. 
Infernális (lat.) a. m. pokoli. 
Infertilis (lat.) a. m. terméketlen. 
Inficiálni (lat.) a. m. fertőzni. 
Iníiltráciő (!at.) a. m. begyürődés, akkor áll 

elő, ha valamely idegen anyag a nyirok-
utakba vagy a szövetközi hézagokba kerül (pl. 
rákos I.). 

Infiniías (lat.) a. m. végtelenség. 
Infinitezimális (lat. a. m. végtelen) számítás, 

a differenciál- és integrálszámítás összefoglaló 
neve, mert mindkét számítás végtelenül kis 
mennyiségekkel fogl. 

Iflfinitirus (lat.) a. m. főnévi igenév. 
Infinitum (lat.) a. m. végtelen, határtalan. 
Infláció ('at.), a bankjegyforgalom »felfúvó

dása«, felszaporodása, amely ugy áll elő, hogy 
az állam fedezetlen barikjegyeket bocsát ki. 
Ellentéte a defláció. 

In flagranti (lat. flagrans: égő) a. in. tetten 
(érni). 

Inflammáciő (lat.) a. m. gyulladás. 
Inflexió (lat.) a. m. elhajlás, hajlítás. 
In floribus (lat.) a. m. virágjában. 
Influenza (ol.), fertőző betegség, különféle 

formája van, aszerint, hogy a betegség fő
ként a légutakat s tüdőt, a gyomorbélrendszert 
vagy az idegrendszert támadja meg. 

Információ (lat.) a. m. tájékoztatás, fölvilá-
gositás. 

Infuzorium, 1. Azalék- állatok. 
Inga, forgathatóan felfüggesztett merev test. 

Ha helyzetéből kimozdítjuk, a nehézségerő az 
eredeti helyzetbe vinné vissza, de a tehetet
lenség az ellenkező irányban még tovább is 
kilendíti az ingát olyan magasságig, mint 
amilyenből kiindult. Ez a mozgás az i.-lengés. 
Legfontosabb alkalmazása az időmérés (1. In
gaóra). 

Ingaóra, időmérő készülék, melynek járását 

Az első ingaóra 1656. 
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ingalengés szabályozza. Az ingát súly vagy 
acélrugó tartja lengésben, de hogy gyorsan le 
ne fusson, ezt fogaskerékbe kapaszkodó ho
rog-gát akadályozza meg. Az igy létrehozott 
szabályos forgó mozgást fogaskerék-áttételek 
közlik a mutatókkal. Az I. alapelveit már 
Galilei megadta (1639), de csak Huygens (1656) 
szerkesztette meg. 

Ingenium (lat.) a. m. szellem, tehetség. 
Ingerencia (.at.} a. m. befolyás. 
Ingolstadt, város Felső-Bajorországban, a 

Duna mellett, 27.000 1. Lőpor-, lövedék- és 
ágyúgyár. 

Ingram, Rex * 1896, amerikai filmrendező, 
első nagy sikerét Az Apocalypsis négy lovasa 
c, filmjével érte el. 

Ingrediens (lat.) a. m. alkatrész. 
Ingres, Jean Auguste Dominique (1780—1867), 

francia festő, pontos rajz, (kiegyenlített szer
kesztés, erős formaérzék, lágy színezés, olykor 
hideg. Nevesebb müvei : Oedipus és a szfinx, 
Fürdő nő, A forrás, Homeros apotheoz.'sa. 

Inhaláció (lat.) a. m. belélegzés, kül. gyógy
szerek belélegzése a légcső betegségeinél. 

Inherens (íat) a. m. hozzátartozó. 
In hoc signo vinces (lat.) a. m. a jelben 

győzni fogsz. Nagy Konstantin előtt jelent 
volna meg az égre írva a kereszt képe mel
lett, amikor 312. Ma;centius ellen nyomult. 

Iniciálé 

Iniciálé (lat.) a. m. kezdőbetű. 
Iniciálni (lat.) a. m. kezdeményezni. 
Inlciativa (lat.) a. m. kezdeményezés. 
In integrum resíutítio (lat.) a. m. az előbbi 

állapotba való visszahelyezés. 
Injekció (lat.) a. m. befecskendezés, kül. 

orvosság iecskendezése a Pravaz-féle fecs
kendővel. 

.Injektor (lat.), gőzsugárfecskendő gőzkazánok 
vízzel táplálására. 

íülU r/a Cat) a. m. jogtalanság, sérelem. 
1 χ f? Ecuador, Peru és Bolívia területén 
i K · · b l r o d a l o m uralkodóinak és előkelő csa
b a i n a k neve a spanyol hódítás előtt. 

Inkarnáció (lat.) a. m. az ige (Logos) test
téválása. 

Inkasszálni (ol.) a. m. pénzkövetelést be
hajtani. 

Inkasszó (ol.), a készpénzben történő fizetés 
felvétele. 

Infce kisk., Somogy vm., csurgói j \ , 2009 !.. 
ut. Iharosberény, posta. 

Inkey József báró, * 1871, felsőházi tag. 
Inkeyantalfa kisk., Somogy vm., csurgói j . , 

914 1., ut. Iharosberény, up. Inke. 
Inklináció (mágneses lehajlás), a mágneses 

délvonalban szabadon mozgó mágnestű elté
rése a vízszintes iránytól. 

Inklinálni (Lat.) a. m. hajlamosnak lenni 
valamire. 

Inkluzive (lat.), rövidítve: inkl., a. m. bele
értve. 

Inkognito (lat.) a. m. álnév alatt, isme
retlenül. 

Inkoherencia ('at.) a. m. összefüggéstelenség. 
Infcommodální (lat.) a. m. kényelmetlenséget 

okozni. 
Inkomparabiiis (lat.) a. ni. össze nem hason

lítható. 
Inkompatibilis (lat.) a. m. összeférhetetlen, 

valamivel össze nem egyeztethető. 
Inkompetencia (ujlat.) a. m. illetéktelenség. 
Inkongruencia (lat.) a. rn. megegyezés hiánya. 
Infconzekvens (at.) a. m. következetlen. 
Inkorporáció (lat.) a. m. bekebelezés. 
Inkorrekt, a. m. nem kifogástalan, nem tisz

tességes. 
Inkriminálni (ujlat.) a. m. kifogásolni, vá

dolni. 
Inkrusztáció (lat.), valamilyen kéreggel való 

bevonódás. 
Inkubáció (lat.: lappangási idő), a fertőző be

tegségeknél az az időszak, amely eltelik a 
fertőző csirák szervezetünkbe jutása és a be
tegség jelentkezése között. 

Inkubusz és Szukkubusz, a középkori néphit
ben szellemek, amelyek férfiakkal (Sz.) és nők
kel (I.; nemileg érintkeztek. 

Inkunábula, 1. Incunabula. 
Inkvizíció (lat. a. m. vizsgálat), az eretnekség 

birói üldözése az egyház által erre a célra 
felállított hittörvényszék utján. Eljárását IX. 
Gergely pápa szabályozta 1232. Az I. csak a 
19. sz.-ban szűnt meg. 

In médias res (lat.) a. m. a dolog köze
pébe; bevezetés nélkül (térni rá a tárgyra). 

In memóriám (lat.) a. m. emlékezetül. 
Inn, bővizű alpesi folyó, a Bernina tövében, 

Svájcban ered és Passaunál ömük a Dunába. 
Felső völgye az Engadin. 

In natura (lat.) a. nr természetben, pl. 
fizetés pénz helyett terményekben stb. 

Innerváció (lat.) a. m. beidegződés. 
Innocent Ferenc, * 1859, festő; akadémikus 

irány, sima színezés. 
In nomine Dei (lat.) a. m. Isten ne

vében. 
Innsbruck, Tirol fővárosa az Inn folyó mel

lett, 56.000 1. Egyetem. Nemez-gyártás, üveg
festészet 
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Inopporíunus (lat.) a. in. nem időszerű, nem 
alkalmas. 

In optima forma (lat.) a. m. a legjobb 
alakban. 

Inota nagyk., Fejér vin., székesfehérvári j . , 
1190 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

In parenthesl (lat.) a. m. zárjelbcn; mel
lékesen. 

In partibm iniidelium (lat.) a. m. a hitetlenek 
tartományaiban. 

In petto (o!. : a kebelben) a. m. készenlétben, 
szándékban. 

In pleno (lat.) a. m. a teljes testület előtt. 
In praeseniia (lat.) a. m. jelenlétében. 
In praxi (lat.) a. m. a gyakorlatban. 
In puncto (lat.-) a. ni. vonatkozó'ag (valamire). 
In renim nattrra (lat.) a. m. a dolgok ter

mészetében. 
I . N . R . I . a. m. Jesus Nazarerms Rex 

Judaeorum (lat., názáreti Jézus· a zsidók ki
rálya) . 

Inscenálni (lat.) a. m. előidézni (pk bot
rányt) , előkészíteni (pl. színdarab előadását) . 

Insecíivora (lat.) a. m. rovar t vők. 
In situ (lat.) a. m. az eredeti helyzetben. 
In spe (lat.) a. m. reménybeli, jövendőbeli. 
In specie (lat.) a. m. különösen. 
Inspekció (lat.) a. m. felügyelet. 
ínspiciálri (lat.) a. m. felügyelni, ellenőrizni. 
Inspiráció (lat. a. m. belélegzés), ihlet, su-

ga 'mazás. 
Inspirálni (lat.) a. m. sugalmazni. 
In spirilua'.ibus (lat.) a. ra. lelki dolgokban. 
Installáció (lat.) a. m. hivatalba vagy egyházi 

javadalomba való beiktatás. 
Insíancia (lat.) a. ni. kére lem; bíróságnál 

fok (első 1.: elsőfokú bíróság) . 
Insterburg, K-poroszországi város, 39.00Q 1. 
Instinkíive ( 'at.) a. m. ösztönszerűleg. 
Instrukció ( :at.) a. m. betanítás, utasítás. 
instrumentais (lat.), a csupán hangszeres 

zene, ének nélkül. 
instrumental™ flat.) a. m. hangszerelni. 
Instrumentum ( a t . ) a. m. eszköz; hangszer. 
Insíitutíones (lat.) a. m. intézmények, jog

intézmények. A klasszikus római jogászok ko
rában használatos rövid jogi tankönyv, a leg
híresebb Gaiusé. Később I. a római jog alap
elveit és történetét tárgyazó előadások. 

Insulin, a hasnyá 'mingy t e r m i k ; Β a ( u l o r -
baj gyógyszere. 

In suspenso· (lat.) a. m. függőben, elinté
ző Jen. 

ínszenzibilis. (lat.) a. m. érzéketlen. 
Inszeparábilis (lat.) a. m. elválhatatlan. 
Inszinuáció (lat.) a. m. besúgás·, gyanúsítás. 
Inszoládá (lat.) a. m. besugá rzás 
Inszoivencia (lat.) a. m. fizetésképtelenség. 
Inszubordlnáció (lat.) a. m. fegyelmezetlenség. 
Inszurrík;ió (lat.) a. m. nemesi fölkelés·. 
Intabulácló (lat.) a. m. bekebelezés, betáb-

lázás. 
Intaglio, 1. Gemma. 
Intakt (lat.) a. m. érintetlen, sértetlen. 
Intarzia (ol.), berakás , beeresztett minta

részekkel, (fa, fém, gyöngyház stb.) díszí
tett fafelület. 

ín íegrá ' szám' tás , a differenciálszámítás meg-
fordi'.ottja a magasabb analízisben, egy adott 
egyenletből két vagy több változó mennyiség 
differenciáljai közt c mennyiségek közti vi
szony v. egyenlet feltalálása. 

integritás (lat.) a. m. épség, teljesség, kük 
Tr ianon óta nálunk igy nevezik Magyarország 
háLoruelőlti területének helyreá 'Utasára irányuló 
törekvést. 

Intellektus (lat.) a. m. értelem. 
Inte!líg.n:ía (lat.), belátás, értelem, értel

messég. 
Intelligencia-vizsgálat, lege' terjedtebb médja a 

Binet-féle, amely az intelligencia fokát az élet
kor ra vonatkoztatva állapítja meg, 3 — 15 évi 
terjedelemben. Szempontjai szerint felöleli az 
iskolai és az életben szerzeit tudást, a gya
korlati ta'álékonyr-ágot és a sajátképeni ksm-
bfnácioké'pességeí. 

Intenció (lat.) a. ni. szándék. 
Intendáns, katonaságnál íőhad'ji tos, színháznál 

főigazgató. 
Intenzitás (lat.) a. m. feszültség, erő, ala

posság. 
Intenzív (lat.) a. m. beható, erős. 
Ir.ter arma s'hnt musa-3 ( a t . ) a. m. fegyve

rek közt hallgatnak a múzsák. 
Iníerdktum ( 'at.), kat. egyházi fegyelmi bün

tetés, mely vidékeket vagy személyeket érhet 
s eltiltja őket istentisztelettől és szentségektől. 
A középkorban gyakori . 

Iníerferenc/a (Ja t.), találkozó hullámok egy
másra gyakorolt kölcsönös hatása. Ha egyenlő 
fázisok (huFámhcgy hullámheggyel) találkoznak, 
akkor a hullámok egymást erősítik, ellenkező 
esetben egymást gyöngítik. 

Iníerglaciáíis (kit.) a. m. két jégkorszak kö
zötti. 

Inférieur (írane.) a. m. belső; belső beren
dezés, bútorzat . 

Interim (lat.) a. m. ideiglenesen; kül. vallási 
ügyeknek I. v. iníerimisztikus rendezése. 

ínterkaláris (lat.) a. 111. közbeiktatott, közbe-
'cső. I. év a. ni. szökőév. I. jövedelem az fgy-
h á ' i javak jövedelme megüres édestől betöltésig. 

Irferlaker?, falu, nyári üdülőhely Svájcban, a 
Jungfrau lábánál, 3500 1. 

Interliulïum (lat.) a. m. közjáték, 1. Iatcr-
tnezzo. 

Intermezzo (ο'.Ί, közjátékot, közzen ' t jelen
tett színdarabok vagy operák felvonásközeinek 
kitöltésére. 51a felvonások v. jelenetek közötti 
zeneszám. 

Intermiífáíó (lat.) a. m. időnkint megszűnő. 
Intem (lat.) a. m. belső. 
Internacionálé I. Internationale. 
Internacionális (uj-!at., a. m. nemzetközi. 
Internálás (lat.) a. m. belebbezés, az ország 

belsejében levő helyre való utasítása politikai
lag megbizhatat 'an személyeknek. I . kórházban 
őrizet alá vétele ön- vagy közveszélyes elme
bajosoknak. 

Internationa! Board, a futballja ték nemzet
közi legfőbb sportfóruma. Angl iában székel. 
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Internationale (uj-lat.), a munkás-mozgalom 
nemzetközi szervezete. Az első L-t 1864 s-zept. 
28. alakították meg a londoni St. Martins 
Hallban megtartott gyűlésen. Alapszabályait és 
programszerű első kiáltványát Karl Marx dol
gozta ki. A második I. 1889. Párizsban kelet
kezett, a világháború alatt fölbomlott! s a há
ború után a nemzetközi munkásmozgalom há
rom csoportra oszlott: a londoni (szociál
demokrata) IL, a moszkvai (kommunista) 111. 
I.-ra, végül a bécsi nemzetközi munkaközös
ségre. Az utóbbi a hamburgi kongresszuson 
(1923) egyesült a II. í.-val. — /. a nemzetközi 
szocialisták indulójának a neve. 

Internátus (lat), nevelőintézet benlakó növen
dékek számára. 

Internista (lat.), belgyógyászattal foglalkozó 
orvos. 

Interparlamentáris Unió, 1888. alakult a kü
lönböző országok parlamentjeinek tagjaiból. A 
döntőbírósági eszmeért és· a népek nemzetközi 
megértéséért küzd. Evenként konferenciát tart és 
állandó irodát tart fönn (1920 óta Genfben). 

Interpelláció (lat.). Minden országgyűlési (nem
zetgyűlési) tagnak joga van a miniszterektől 
nyilt ülésben, bármely közérdekű kérdésben fel
világosítást kernt (interpellálni), amire a minisz
ter meghatározott időn belül — nálunk 30 nap 
— választ adni köteles. 

Interpoláció (lat.), az az eljárás, amellyel va
lamely matematikai sor két tagja közé uj ta
gokat illesztünk be. — I. szövegekben a. m. 
betoldás. 

Interpretáció (lat.) a. m. magyarázat, tolmá
csolás. 

Interpunkció (lat.), írásjelek mondatrészek ösz-
szekötésére vagy elválasztására. 

Interregnum (lat.) a. m. trónüresedés,· uralom 
nélküli állapot. 

Interurbán (lat.), városközi (pl. telefon). 
Intervallum (lat.) a. m. köz; zenében a tá

volság két hang között, hangköz. 
Intervenció (lat.) a. m. közbelépés, közve

títés. 
Interview (ang.) a. m. beszélgetés; szerepet 

vivő személyek nyilatkozata újságban valamely 
időszerű kérdésről. 

Intim (lat.) a. m. benső, bizalmas. 
Intoleráns (lat.) a. m. türelmetlen. 
Intonálás (lat.), több jelentésű zenei műszó. 

Éneknél vagy hangszeres játéknál hanginditást 
jelent. Hangszerkészitésnél a végső pontos be
állítás. Egyházi orgonadaraboknál az előjáték. 
A gregoriánus· énekben a pap bevezető éneke. 

Intráda (spany.) a. m. belépés, bejárat, zené
ben előjáték. 

Intransigeant, L', párizsi boulevard-lap, 1880. 
alapította H. Rocheíort. 

lntranzigens (lat.) a. m. hajthatatlan, kibékít
hetetlen. 

Intrika (franc, intrigue) a. m. cselszövés. 
Introdukciő (lat.) a. m. bevezetés. 

-»· Introitus (lat.) a. m. belépés, bevezetés, be
járat. 
', löírospekciő (lat.) a. ni. bepillantás, saját 
belső életünk megfigyelése. 

Intubáciő, O. Dwyer amerikai orvos által 
először alkalmazott eljárás, amely különleges 
csőnek a gégébe való helyezéséből áll difteria 
esetében, amikor a beteg a megfulladás ve
szélyébe kerül. Célja a gégemetszés, traclieo-
tomia elkerülése. 

intuíció (lat.) a. m. szemlélet; az értelmi 
működés közbejötte nélküli megismerés. 

Inulin, növényi szénhidrátfajta. 
Inundáció ('atj a. m. áradás, elárasztás. 
In usum Delph'ni, I. Ad usum Delphíni. 
Invalidus (lat.) a. m. rokkant. 
Imariábilis (lat.) a. m. változhatlan. 
Invázió (!at.) a. m. ellenséges benyomulás; 

bevándorlás. 
Invektiva (lat.) a. ni. sértés. 
Invenció (lat.) a. m. találékonyság. 
Inventar (lat.) a. m. leltár. 
Inverness, Ε-skót város, 22.000 1., kikötő, 

nagy turistaforgalom. 
Invertcukor, akkor keletkezik, ha nádcu

korra erjesztő anyagok hatnak. L. Gyümölcs-
cukor. 

Inverzió (lat.) a. m. megfordítás (főleg 
szórendnél). 

Invesztálni (lat.) a. m. beruházni, befektetni. 
Invesztigálni (lat.) a. m. nyomozni. 
Invesztitúra (lat.) a. m. felruházás; a hübér-

birtokba vagy egyházi méltóságba való ünnepé
lyes beiktatás a középkorban. I.-harc, a pápa 
és császár közt 1076—1122. folyó harc a püs
pöki I. kérdése miatt. 

In vino Veritas (lat.) a. m. borban az igaz
ság. 

Invitálni (lat.) a. m. meghívni. 
Invita Minerva (lat.) a. m. Minerva akarata 

ellen, azaz hivatottság nélkül. 
Invokáció (lat.) a. m. fohászkodás. 
Involválni (lat.) a. m, magában foglalni. 
Inzulin, 1. Insulin. 
Inzultálni (lat.) a. m. megtámadni, meg

sérteni. 
Io, Inuchos argosi király leánya, Hera pap

nője. Zeus beleszeretett, ezért Hera tehénné 
változtatta. 

Ionium, radioaktiv anyag, az uránium bom
lásából keletkezik. Az I. bomlásából lesz a 
rádium. Bolswood fedezte fel 1907-ben. 

Ionok. Ha oldatokon elektromos áram halad 
keresztül, akkor az oldat alkotórészei az 
áramsarkokon, az u. n. elektródokon kivál
nak. Ezek az alkotórészek Faraday szerint 
iaz I. és pedig a pozitív sarkon, az anódon 
kiválók az anionok és a negatív sarkon, 
a katódon kiválók a kationok. Arrhenius sze
rint oldatokban a vegyület molekulái I.-ra 
bomlanak és az elektromos áram áthatolását 
az oldatokon csakis az I. teszik lehetővé. 

Iónok, a monda szerint Ión utódai, akik 
Attikába, továbbá a szigetekre s Kis-Ázsia 
partvidékeire telepedtek le. A Kr. e. 6, 
sz.-ban perzsa uralom alá kerültek, de nem
sokára átpártoltak a görögökhöz. 

Ión-szigetek, hegyes, erdőtlen szigetcsoport 
az Ión-tengerben, Görögország partjai előtt, 
2600 km2, 224.000 1. Termékeik olaj, bor, 
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gyümölcs, selyem, só, kén. Leghíresebb .közü
lök Korfu, legnagyobb Kefalónía. 

Ión-tenger, beltenger Görögország, D-Itália, 
és Szicília között. 

Iőta, a görög i betű neve; egy j'ottát se 
többet, a. m. semmit se többet. 

Iowa, az Egyes. AH. egyik Ε-középső állama 
a Mississippi és Missouri között. 145.000 km*, 
2,204.000 1. Földmüvelés, állattenyésztés, szén-
lelepek, kohászat, húsipar. Fővárosa Des Moi
nes. 

Ipacsfa kisk., Baranya vm., siklósi j . , 353 1, 
ut. és up. Harkány. 

Iparfelügyelö, iparügyekre vonatkozó törvé
nyek és rendeletek végrehajtását ellenőrző ál
lami közeg. 

Iparhatóság, ipartörvényünk értelmében 1. 
fokon: községben szolgabíró, rendezett tanácsú 
városban a városi tanács, törvényhatósági jogú 
városban a rendőrkapitány, Budanesten a kerü
leti elöljáróság, 2. fokon: alispán, tanács, 
3. fokon: a kereskedelemügyi min. 

Iparművészet, az építészet, szobrászat és 
festészet kivételéve! az összes díszítőművészetek, 
amelyeknél az anyag célszerű (inari) használati 
volta s az anyag nemes (művészi) formájú 
kiképzése természetes összhangban van. Anyaga 
szerint az I. különböző és pedig: szövő-, 
agyag-, üveg-, fa-, bronz-, ezüst-; csont-; 
fémművesség. 

Iparművészeti 1. Iskola (Orsz. magy. kir.). 
Trefort Ágost szervezte elméleti és gyakorlati 
oktatásra sok szakosztállyal. 1806 óta Üllői 
utón levő palotájában van az Iparmüv. Mú
zeummal együtt. — 2. Múzeum, 1868. 
létesült, 1878 óta állami intézet, 1896. köl
tözött saját palotájába, amely Lechner ö. tervei 
szerint épült. — 3. Társulat (Orsz. magy.f. 
Trefort Ágost alapította 1885. Az egyesület 
hazai és külföldi kiállításokat rendezett, év
könyveket és a Magyar Iparművészet c. folyó
iratot adja ki. 

Iparoktatás, iparosok, munkások, tanoncok 
képzésére szolgáló intézmények közös neve, 
ennek egész rendszere. Nálunk főleg állami 
és a legújabb időben fejlődött ki. Vannak: 
tanonciskolák, iparossegéd-továbbképző-tanfolya
mok, kézmüvesiskolák és mestertanfolyamok, 
szorosan vett ipari szakiskolák (fém-, fa- stb. 
ipariak). Vannak külön női ipariskolák is. 

Iparszabadság, mindenkinek joga, hogy bár
minő ioart önállóan űzhessen. Nálunk a 
kézműiparok nagy része u. n. képesítéshez van 
kötve; aki ezeket gyakorolni kivánia, tanonc-
kodnia, segédkednie kell. (i884:XVII. t.-c. és 
ennek 1924. évi novellába.) 

Ipartanács, 1. törvényhatósági I., az 1884: 
XVII. t.-c. szerint minden törvényhatóság kö
teles alakítani inarügyi kérdések véleményezé
sére. — 2. Országos I. 1890. szprvezte-
tett, 1908. külön törvénnyel ujjáalakittatott 
véleményező testülete a kormánynak. A há
ború óta működése szünetel. 

Ipartársulat, iparosok közös érdekeinek elő
mozdítására alakult szabad érdekképviselet. 

Belépésre senki sem köteles. Iparhatósági fel
ügyelet alatt állnak. 

Ipartestületek, az 1884: XVII. t.-c. szerint 
városokban és legalább 100 iparossal bíró 
községekben alakitandók. Tagjai a képesítés
hez kötött ipart űzök. Célja az iparosi egyet
értés ápolása, érdekeik előmozdítása, tanonc-
és segédügy rendszeres intézése. Az I. ügyét 
reformálja némileg az 1922. évi XII. t.-c» 

Ipartörvény, az ipar gyakorlására vonat-, 
kozó, tanonc- és részben a munkásügyet, ipari 
társulást szabályozó jogszabályok foglalata. Az 
első magyar I. az 1840: XVII. t.-c. volt. 
Ma részben az 1884: XVII. t.-c. és az 1922: 
XII. t.-c. vannak érvényben. 

Ipecacuanha, brazíliai cserjenövény. Kisebb 
adagban jó nyálkaoldó (köptető) szer, nagy 
mennyiségben hánytató. 

lph'genia, Agamemnon és Klytaimnestra leá
nya, akit apja Aulis kikötőjében engesztelésül 
feláldoz Artemisnek, hogy a Trója ellen in
duló görög hajóhad végre kedvező szelet kap
jon. Artemis azonban az oltárról Taurisba menti 
I.-t, aki ott papnője lesz, míg végre testvére, 
Orestes, s ennek barátja, Pylades segítségével 
megszökik. 

Ipoly, a Dunának az ÉNy-i Felföldről jövő 
mellékfolyója. Trianon óta felső folyása Cseh
szlovákiáé, a középső és alsó Magyarország 
határvonala. 

Ipoly Sándor (1858—1902), festő; Dante álma, 
• Erkel Ferenc géniusza.-

Ipolydamásd kisk., Hont vm., vámosmikolai 
j . , 678 1., ut. és up. Szob. 

Ipolyi Arno'd (1823—1886), püspök, történet
író. Főleg művészet- és müveltségtörténeti kér
désekkel foglalkozott. Magyar Mithologia c. 
1854. megjelent müve sok vitát provokált. 

Ipolyság nagyk., Hont vm., székhelye az 
Ipoly mellett, 4200 1. Trianon óta Csehszlová
kiáé Sahy néven. 

Ipolyszög kisk., Nógrád vm., balassagyar-
mati j . , 418 1., ut, Dejtár, up. Balassagyar
mat. 

Ipolytarnóc kisk., Nógrád vm., szécsényi ]'., 
868 1., vasút, távíró, posta, 

Ipotytölgyes kisk., Hont vm., vámosmikolai 
j . , 576 I., ut. és up. Vámosmikola. 

Ipolyvece kisk., Hont vm., balassagyarmati 
j . , 891 1., ut. és up. Drégelypalánk. 

Ipovitz Károly, * 1870, kúriai bíró. 
Ipse (lat.) a. m. maga (gúnyos értelemben: 

alak). 
Ipsissima verba (lat.) a. m. a legsajátabb 

szavai. . 
Ipso facto (lat.), a. m. már maga a tény 

által, 
Ipswich, angol város az Orwell mellett, 

83.000 1. 
Iquique, kikötőváros É-Chilében, a Nagy-

óceán partján, 40.000 1. Salétromkivitel. Gya
kori földrengések. 

Iráde (török) a. m. akarat, parancs. Szul
táni rendelet v. kinevezés. 

Irak, brit mandátum alatt álló arab ki
rályság Mezopotámiában, 371.000 km2, 2,849.000 
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1., termékeny síkság. Termékek: búza, rizs, 
dohány, datolya, pamut, gyapjú, bőr, se
lyem. Igen értékes petroleumkutak. 

Iramszarvas (rénszarvas, tarándszarvas), a 
sarkvidékek legfontosabb háziállata. 

Irán, 2000—7000 m. magas hegységektől 
körülvett 1000—1500 m. magas medence Elő-
Azsiában. Magában foglalja Perzsiát, Afganisz
tánt és Beludzsisztánt. Á hegységek völgyei 
termékenyek, belseje száraz, helyenkiut siva
tagos. 

Iráni nyelvek, 1. Indo-iráni nyelvek. 
Irányi Dániel (1822—1892), politikus és szó

nok. A szabadságharcban mint kormánybiz
tos nagy szerepet játszott. Az abszolutizmus 
a'.att külföldön élt. 1863-tói haláláig képvi
selő volt. 

Irányregény, olyan regény, amely a társada
lom állapotát egyoldalúan festi valamilyen poli
tikai vagy szociális célból. 

Iránytű (mágnestű, delejtü), függőleges ten
gely körül mozgó mágneses acéltü, amely 
mindig a mágneses délkör irányában helyez
kedik el. Mivel a mágneses sarkok nem 
esnek egybe a Föld forgási sarkaival, ezért 
az I. csak megközelítőleg mutatja az É-D-i 
irányt. 

Irá8, a gondolat kifejezése látható jelekkel. 
Legrégibb alakja a képírás, ilyen az egyip
tomi (hieroglif I.) s a kir.ai I. is erede
tileg ilyen volt. A mai müveit nyelvek I.-a 
a föníciai I.-ból származott. A föníciai I.-ból 
lett más utón a görög I., s ez alakult 
át a rómaiaknál a latin ábécévé. A görög 
írásból lett a cirill írás, melyet egyes szláv 
nyelvek ma is használnak. Külön Írásmódok a 
perzsa ékirás, a germán rúnák, a régi ék
írás, a japán szótagírás stb. 

írásbeliség, a peres eljárás azon alapelve, 
íhogy a felek a per anyagát periratban adják 
elő és a bíróság csak azt veheti ítélethoza
talára nézve alapul, amit a felek írásban 
adtak. Az I.-et mindinkább a szóbeliség 
váltja föl. 

írástudók, a zsidóknál olyan férfiak, akik 
anélkül, hogy papok v. léviták lettek volna, 
a törvény tanulmányozásával foglalkoztak. 

Iravadl, Tibetben eredő hátsóindiai folyó, 
1700 km. hosszú. 

Irgalmas rend, 4 rend neve. Leghíresebb 
az Istenes Sz. János által (1540), Augus-
tinus-szabályzattal alapított. A tagok a hár
mas fogadalmon kivüi egy 4.-et is tesznek, 
t. i. a betegápolás vállalását; fejük a római 
generális. Hazánkban is vannak több he-
lyen_ (Bp., Vác, Eger). 

Irídium, tiszta fehér fém, nehezebben ol
vad a platinánál (22250). Platinával való öt
vözetéből tudományos eszközöket és arany toll
hegyeket készítenek. 

Irinyi János (1S11-1895), kémikus, 1836. a 
foszforos gyufa feltalálója. 
v*r'?i' ?" a S"r- mitológiában az istenek 
nirnöknője, a szivárvány megszemélyesítője. — 
2. Bonctani értelemben a szem szivárványhár
tyája. _ 3 ^ optikában I.-nek nevezik 

azokat a fénybeeresztő kerek nyílásokat, me
lyeknél a nyílás nagysága szabályozható. — 4. 
A növénytanban a nőszirom latin neve. 

Irizálás, színjátszás a szivárvány különböző 
színeiben. 

Irk Albert, * 1884, a pécsi egyet, a bün
tetőjog ny. r. tan. Müvei: A nemzetközi jog 
(1918), Az uj nemzetközi jog (1923). 

Irkuck, Szibéria egyik kormányzósága a 
Bajkál-tótól Ny-ra. 894.000 km3, 700.000 1. 
Nagyobbára erdős hegyvidék. Búza, vaj, fa, 
grafit. Fővárosa I., az Angara és Irkut ösz-
szefolyásánál, 88.oco 1., Egyetem, élénk keres
kedelem. 

Irland, 1. Írország. 
Irodalom, az írásban megjelent szellemi ter

mékek összessége. 
Irodalomtörténet, valamely nép (nemzeti I.), 

vagy az egész emberiség (viíág-I.) irodalmi 
alkotásainak történeti áttekintése. 

írógép, a kézírás helyettesítésére szolgáló 
gép, amely billentyűk egymásutáni lenyomása 
révén egyenként nyomja a betűket festék
szalag közvetítésével. Előnye a sokkal gyor
sabb munka s a gyakran rossz kézírás he
lyett a kitűnő olvashatóság. 

Irokéz, ma már földmivelő indián törzs a 
Szent Lőrinc folyó mellékén, Kanada és az 
Egyes. Ali. határán. Számuk kb. 16.000. 

Irónia (gör.) a. m. rejtett gúny, látszóla
gos komolysággal az ellentétét állítani annak, 
amit gondolunk. 

Írország, Európa harmadik nagy szigete az 
Atlanti-óceánban, Nagy-Britanniától Ny-ra. A 
környező apró szigetekkel együtt 82.000 km3, 
41/2 millió 1. Éghajlata enyhe, a fagy is
meretlen, de igen nedves. 
I. nagyrészt alföld. Folyói 
jelentéktelenek; belsejében 
sok a tó és mocsár. 
Több mint a fele rét 
és legelő, V^e termé
ketlen, Vö-e szántóföld, 
2% erdő. Termékei: bur
gonya, len, hus, tej, hal; 
kevés szén; lenvászna vi
lághírű. I. lakosai legna
gyobbrészt r. k. kelta 
irek, az angol foglalás óta 

ÉK-en protestáns skótok és angolok teleped
tek meg. Évszázados élet-lialálharc után si
került I.-nak a brit birodalom keretében olyan 
önállóságot kivívni, mint a dominiumoké. Fő
városa Dublin. L. még: ír szabadállam. 

Irota kisk., Borsod vm., edelényi j . , 372 
1., ut. Szendrő, üp. Lak. 

Irótoll, régebben madár-, kül. ludtollból fa
ragták, 1838 óta acéllemezekből préselik. 

Irracionális (lat.) a. m. ész-ellenes, az ér
telemmel össze nem egyeztethető. 

Irracionális szám, olyan szám, amelynek ér
tékét nem tudjuk teljes pontossággal kife
jezni, hanem csak megközelítőleg, végtelen ti
zedes tört alakjában. -

Irradiáció (lat.), az az optikai jelenség, 
hogy világos tárgyak sötét alapon nagyob-
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baknak, sötét tárgyak világos alapon kiseb
beknek látszanak. 

Irreális (!af.) a. m. valószínűtlen, alaptalan. 
Irredenta (ol.) a. m. vissza nem szerzett. 

Italia I., a megváltatlan Olaszország, p0l. 
szövetség, i8;6. alakult Olaszországban az 
összes olaszok egyesítésire. Ma I. a béke
szerződések által különválasztott népek egye
sülési törekvését jelenti. 

Irreguláris (uj.-lat.) a. m. szabálytalan. 
Irreleváns (uj.-lat.) a. m. jelentéktelen, lé

nyegtelen. 
Irreparábiíis (lat.) a. m. nem javítható, 

helyrehozhatatlan. 
Irrigáció (lat.) a. m. öntözés. 
Irrigator (lat.), sebek, testüregek mosásává, 

beöntések adása: a szolgáló készülék. 
Irritálni (lat.) a. m. ingerelni. 
Irsa nagyk., Pest vm., monori j . , 7184 1,, 

vasút, távíró, telefon, posta. 
ír szabadállam, 1. É-Irország, Ulster, 13.43./ 

lem2, 1,250.000 L SÇ20 óta -Brilast székheSy. 
Ivel dominium, amelynek felsőháza és alsóháza 
van, de az angol parlamentbe 13 képviselőt 
küld. — 2. D-Irország 69.393 km3, 3,140.000 
1., 1922 óta Dublin székhellyel szabadállam, 
ugyanolyan joggal az angol birodalomban, 
mint például Kanada. önálló parlamentje, 
közt. elnöke, saját hadserege, postája és 
rendőrsége van. 

Irving, 1. Edward (1792—1834), matem., 
majd teológus; mega'apitja a Holy Catrnlic 
Apostolic Church-öt, prédikált Krisztus hama
ros ujrajöveteléről. 1878. megalakult az uj ir-
vingianizmus, amelynek Németországban is van
nak hivei. — 2. Washington (1783—1859), 
amerika; iró. Legismertebb munkája a Sketch 
book, amelyben egymástól elütő jellemzések^ 
elbeszélések, köztük a hires Rip van Winkle, 
vannak. 

Isaák Gyula, * 1858, felsőházi tag. 
Isabey, 1. Eugène (1804—1886), francia 

festő, tengeri táj, genre; mozgalmas, káp
ráztató szinhatás. — 2. Jean Baptiste (176;— 
1855), francia udvari festő; miniatűr-arckép 
(Napóleon, Sándor cár), porcellánkép (Napo
leon és vezérkara), litográfia (Voyage en 
Italie). 

Isac Emil, * 1889, erdélyi román költő, 
iró, művészeti felügyelő. 

Isar folyó, Tirolban ered, átfolyik D-Bajor-
országon, Münchcnea s a Dunába ömlik. 

Isaszeg nagyk., Pest vm., gödöllői j . , 4500 
1., vasút, teiefon, posta. 1849 ápr. 8. a ma
gyar honvédség győzelme az osztrákok fölött. 

Ischia, vulkanikus sziget a Nápolyi-öböl
ben, 50 km-, 27.000 I. Hévforrások. Gya
kori földrengések. Fővárosa I. kikötő, ten
geri fürdő. 

Ischias, az ülőideg (ischiadicus) fájdalmas
sága. Okozhatja az idegnek lobossága, iheu . 
matizmus. 

IschI (Bad 1.). fürdőhely Felső-Ausztriába.·.:, 
a Salzkammergutban, 10.000 1. Sósfürdők. I. 
Ferenc József kedvelt nyári üdülőhelye. 

Iserlohn, gyárváros Westfaliában, 31.000 
vas-, a él és tüipar. 

Isis, egyiptomi istennő, Osiris testvére 
felesége, minden élőlény szülőanyja. Szent 

Isis papnője 

íiata a tehén; fején a napkoronggal s tehén
szarvakkal ábrázolták. 

Iskolaszék, az a hatóság, mely által a 
község vagy felekezet biztosítja a befolyá
sát az általa fenntartott iskolára. 

Isle de France, 1. egykori francia herceg
ség, fővárosa volt Párizs. — 2. Mauritius 
sziget francia neve. 

Ismael, Ábrahám és Hagar fia, az arabok 
állítólagos ősapja. 

Ismaila, kikötőváros a Duna-delta legÉ-ibb 
ágának (Kilia) balpartján Besszarábiában, u.ooo 
1. Terménykereskedelem. 1919 óta Romániáé. 

Isonzó folyó, a Juli Alpokban ered és 
Görz mellett elfolyva, a Trieszti öbölbe öm
lik. 1915—17. súlyos harcok az olaszokkal. 

Isoz Kálmál, * 1878, zenetörténész, a Nemz. 
Muz. főkönyvi. Számos tanulmánya közt ne
ves: Latin zenei paleográfia és a Pray-kódex, 
Buda és Pest zenei művelődése 1680—1873. 

Ispánk kisk., Vas vm., körmend-németujvári 
j . . 244 1., ut. és up. Öríszentpéter. 

Israels, Jozeí (1824—1911), holland festő, 
a hollandi nép, főleg a tengerparti halászélet 
egyéni technikájú és látású ecsetelője. 
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ISSEKUTZ ITALMÉRÉS 

Issekutz Béla, * 1886, orvos, a gyógyszer
tan ny. r. tanára a szegedi egyet. 

Isten, vallási felfogás szerint a lét leg
végső oka, a világ alkotója, aki kinyilatkoz
tatás utján ismerteti fel magát és közli aka
ratát. Van több-I.-hit (politheizmusl, egy-I.-
hit (monotheizmus·), két egymással örök küz
delmet vivó hatalomban való hit (dualizmus). 
Istennek a világhoz va!ó viszonya szempont
jából: theizmus (I. és a világ egymással 
kölcsönhatásban vannak), deiztnus (I. felette 
áll a világnak és nem nyúl bele a dol
gokba), pantheizmus (I. és a világ egy egy
ség). 

Istenbéke (lat.: treuga Dei), a középkorban 
a magánharc tilalma szerda estétől hétfő 
reggelig. 

Istenek alkonya (Götterdämmerung), a ger
mán mitológiában a világ pusztulása, utána 
a világ ujjáteremtése következik. — Wagner 
Nibelung-operájának negyedik része. 

Istenitélet, a bizonyítási eljárás régi neme, 
amidőn a bíró bonyolultabb ügyekben a bi
zonyításban nem boldogult. Volt kétoldalú 
(pl. bajvívás) és egyoldalú I. (próbák, pl. 
tüzpróba, tetemrehívás stb.). 

Istenmezeje kisk., Heves vm., pétervásári j . , 
1338 1., ut. Pétervására, up. Váraszó. 

Isthmos, Közép-Görögországot a Peloponne-
sosszal összekötő 40 km. hosszú, legkeske
nyebb pontján 5 km. széles földszoros, ame
lyen át a magyar Türr István és Gerster 
Béla kezdeményezésével s munkájával készült 
csatorna (1881—1893) vezet át. 

Istóczy Győző (1842—1915), országgy. képv., 
a 80-as évek magyar antiszemita-mozgalmának 
vezére. 

Istók János, * 1873, szobrász; emlékszobor, 
plakett : Gróf Széchenyi Ferenc, Bartha Miklós. 

Istrati, Panait, * 1884, romániai szárma
zású francia iró, aki rendkívül kalandos csa
vargó élet után kezdett írni és Kyra Kira-
Iina c. regényével lett egyszerre népszerű. 
Egyéb müvei: Adrian Zograífi története és 
Vers l'autre flamme. 

István, I., magyar király (Szent, 977—1038), 
már kereszténynek született, 995. nőül vette 
Gizella bajor hercegnőt, 997. fejedelem, 1001. 
kir. koronát kapott a pápától. Magyarországot 
a nyugateurópai állami es társadalmi rendbe 
illesztette. Megszervezte a keresztény egyhá
zat, a kir. udvartartást, a vármegyéket, ame
lyek alapját alkották a kir. hadseregnek 
(várjobbágyok) és helyhez kötötte a nomád 
lakosságot. Birodalmát megvédte belső és 
külső ellenségei ellen. Trónját nővére fiára, 
Urseolo Péterre hagyta. Székesfehérvárott te
mették el és 1083. szentté avatták. — II. I 
uraik. 1116—1131, Kálmán király fia. — III. 
I., uraik. 1162—1173, II. Géza király fia. — 
IV. I., III. I. ellenkirálya, 1163—1165, bár 
megkoronázták, az ország nem ismerte el 
királynak. — V. I., ura;k. 1270—1272, Otto
kár cseh király ellen viselt háborút. 

Istvándi nagyk., Somogy vm., barcsi j . , 
1012 1., ut. Darány, posta. 

Istvánffi Gyula, * i860, a botanika ny. 
r. tanára a műegyetemen, a Tud. Akad. r. 
tagja, az állami szőlészeti kísérleti állomás 
igazgatója, melyet az ő tervei nyomán szer
veztek meg. Főműve: A magyar ehető és 
mérges gombák könyve. 

Istvánffy Miklós (1535—1615), nádorhelyet-
tes és történetíró. Nagy magy. történelmé
nek vezérelvei: hűség a Habsburg-ház és a 
kat. egyház iránt. 

lszapoíás, porszerü anyagok különféle nagy
ságú szemcséinek elkülönítése oly módon, hogy 
az egészet vízben fölkavarják, mire a na
gyobb szemcsék hamarabb ülepednek le, a 
finomabbak későbben. 

Iszapvulkánok, olyan iszappal kitöltött me
dencék, melyeknek sűrű anyagát a mélység
ben keletkező gázok időközönkint felnyomják. 

Iszkaezentgyörgy nagyk., Fejér vm., szé
kesfehérvári j . , 1462 1., ut. és up. Moha. 

Iszlám (arab) a. m. megigazulás, a Moha
med által alapított vallás neve. Lényege Is
ten előtt való meghódolás és a sorsban való 
megnyugvás (fataLzmus). Kiindulópontja az, 
hogy egy Isten van s hogy Mohamed az 
igazi próféta. Az I.-nak, amelybe körülme
télés után vétetik fel a hivő, öt alappillére 
van: 1. az Allahban és Mohamed küldeté
sében való hit, 2. naponta ötször való imád
kozás, 3. adakozás, 4, a Ramadhan havi 
böjt és 5. legalább egyszer az életben el-
zarándoklás Mekkába a Kaabához. Tiltja a 
sertéshusevést, az uzsorát, jövendőmondást, 
szeszesitalokat. Megengedi a többnejüséget (4 
törvényes feleség). Parancsolja a szent há
borút, az I. fegyverrel való terjesztését. A 
Koránon kivül nagy szerepe van benne a 
hagyománynak (szunna), amelynek révén 
megint sok pogány elemet szítt fel magába 
s szektákra is szakadt. Törökországban az I. 
ma erősen áthasonulófélben van. (Többnejű
ség, hárem eltörlése, modern műveltség és 
tudomány terjedése). 

Iszlám művészete, 1. Arab művészet. 
Iszpahán, Perzsia harmadik nagy városa a 

Szende Rud folyó mellett, 1500 m. magas
ságban, 80.000 1. 

Isztimér kisk., Fejér vm., móri j . , 1159 
1,, ut. Fehérvárcsurgó, posta. 

Isztria, az É-i Adria legnagyobb félszi
gete, 5000 km2, 400.000 1. Ny-on olaszok, 
K-en délszlávok. Kopár, karsztos vidék. Ter
mékei olaj, bor, déligyümölcsök. Juh- és 
selyemtenyésztés, halászat. Barnaszén, tengeri-
só. Selyemszövés, halkonzervgyártás. Fővárosa 
Parenzo. 1919 óta Olaszországé, a szigetek 
nagy része Jugoszláviáé. 

Italtol um it, ásvány, hajlékony homokkő, a 
gyémánt anyakőzete. 

Itália, a. m. Olaszország, Italus mondabeli 
király nevéből. 

Italmérés, nálunk egyedáruság, azaz bor, 
must, sör, égetett szesz kimérése, eladása ki
zárólag állami rendelkezés tárgya. A kimé
rést eladási engedélyt a pénzügyi hatóság 
adja. 
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ítélet, a bírói eljárásban a jogvitát eldöntő 
határozat. 

ítélőtábla, rendszerint másodfokon, bizonyos 
ügyekben harmadfokon eljáró társasbiróság. 
(Budapest, Győr, Debrecen, Pécs, Szeged.) 

Item (lat.) a. m. továbbá, ugyanúgy. 
Ite, missa est (lat.) a. ni. menjetek, a 

misének vége van. Ε szavakkal bocsátja el a 
pap híveit mise végeztével. 

Ithaka, sziget Görögország Ny-i partja men
tén; 9800 1., ez volt Odysseus országa. 

Itinerárium (lat.) a. m. uti kalauz. 
Ito, Hirobumi, herceg (1841—1909), japán 

államférfi, a modern Japán politikai és gaz
dasági megteremtője. Japán Bismarckjának ne
vezik. 

lus gentium (lat.) a. m. nemzetközi jog. 
ív, valamely görbe vonalnak két pontja 

közötti része. Az építészetben az l.< általá
nos alakja a félkör vagy annak egy része. 
A csucsiv nem ív, hanem 2 egymásnak 
dőlt ivszelet. 

Ivád kisk., Heves vm., .pétervásári j . , 426 
1., ut. Pétervására, posta. 

Ivády Béla, * 1873, országgy. képv. 
Iván, orosz fejedelmek. III. I. (1440—1505), 

a moszkvai nagyfejedelemség hatalmát nagyon 
kiterjesztette, 1480. megszabadította a tatár 
igától, nejével Palaeolog Zsófiával sok gö
rög jött az országba. — IV. I. (1530—1584), 
tovább gyarapította a birodalmat, kegyetlen
kedései miatt »Rettenetes «-nek nevezik. 

Iván kisk., Sopron vm., csepregi j . , 1905 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Ivánbattyán kisk. Baranya vm., siklósi j . , 
438 1., ut. és up. Villány. 

Ivánc kisk., Vas vm., körmend-németujvári 
} . , 873 1., táviró, telefon, posta. 

Iváncsa nagyk., Fejér vm., adonyi j . , 1865 
1., vasút, telefon, posta. 

Ivándárda kisk., Baranya vm., baranyavári 
j \ , 609 1., vasút, ut. Magyarbóly, up. Bezedek. 

Ivánegerszeg kisk., Vas vm., sárvári j . , 499 
1., vasút, ut. és up. Hegyfalu. 

Ivánfi Jenő (1863—1922), színművész, a 
Nemzeti Színháznál működött mint jellemszi-
nész. Több dramaturgiai dolgozatot és Sha
kespeare-tanulmányt irt. 

Ivangorod (lengyelül Demblin), erődítés a 
Visztula mellett. 1915 aug. német és osztrák
magyar csapatok elfoglalták. 

Ivanov, Vjacseszlav, * i865, a misztikus 
és vallásos orosz lira képviselője. A forra
dalom alatt irta verseit. 

Ivanovo-Vosznesszenszk, az orosz I. kor
mányzóság fővárosa Moszkvától ÉK-re, 71.000 
1. Gyapotipar. 

Iványi 1. Béla történetíró, * 1878, a sze
gedi egyet, a magy. alkotmány- és jogtört. 
ny. r. tanára. — 2. János, * 1894, a bp. 
egyet, a szentirástud. ny. rk. tanára. 

Iványi-Grünwald Béla, * 1867, festő, részt
vett a nagybányai művésztelep alakításában. 
Kezdeti impresszionizmusát összefoglaló stílus 
váltotta fel, amelynek monumentális eredmé
nyeit főként freskóiban valósította meg 

Ivar (lat. : sexus) a. m. nemi jelleg. 
Ivari kiválasztás, 1. Nemi kiválasztás. 
Ivarszervek, a. m. nemi szervek. 
Ivás, a halaknak nagy rajokba tömörülése és 

vándorlása védett helyekre, ahol a nőstények 
a petéiket, a hitnek az ondójukat a vizbe 
íiritik. 

Ivernia v. Hibernia, (lat.) a. m. Írország régi 
római neve. 

ívlámpa, két összeérő szénrud villamos áram
körbe iktatva az áramot vezeti, de ha csúcsaik
nál kissé széthúzzuk, izzásba jutnak és kö
zöttük Volta-ív (erős fényiv) csap át, vagyis 
a villamos energia hő- és fényenergiává alakul 
át. A széncsucsok távolságát elektromágneses 
szerkezet szabályozza. A nagy fényerejű fém
szálas izzólámpák kiszorították az I.-kat. 

Ivogün Mária, * 1891, magyar koloratur-éne
kesnő, a berlini városi opera tagja. 

Ixion, király, a mitológia szerint Hérán erő
szakot akart tenni, ezért büntetésül az alvilág
ban tüzes kerékhez kötve forog. 

Izabella, (1519—1559), magyar királyné, Ja
gelló Zsigmond lengyel király leánya, Szapolyai 
János király neje. 1556—59. Erdélyt kormá
nyozta fia nevében. 

Izabella, kir. hercegnő, * 1856, Croy-Dülmen 
Rudolf hg. leánya, 1878 óta Frigyes kir. herceg 
felesége. 

Izabellaszin, fakó szín, Izabella spanyol her
cegnő ingéről elnevezve, amelyet egy fogadalom 
következtében három évig nem vatett le. 

Izabellaszőlő, Amerikából eredő, sötétkék, 
vastaghéju, sajátságos izü szőlőfajta. 

ízeltlábú állatok, az állatvilágnak a legszá
mosabb törzse. A test és a végtagok izekre 
vannak osztva (innen a nevük), a testet min
denütt kitin-páncél fedi. Fő véredényeik a 
hátoldalon, idegducláncolatuk a hasoldalon van 
elhelyezve (gerinceseknél megfordítva). Aszerint, 
hogy vízben vagy szárazon élnek, kopoltyukkal 
vagy légző-csövekkel (tracheákkal) lélegzenek. 
Véredényeik nyíltan végződnek a testüregekben. 
Petékkel szaporodnak s igen sok közültik 
átalakulással fejlődik (pete, álca, báb, rovar). 
Négy főosztályra oszlanak: százlábúak, rákok, 
pókok és rovarok. 

Izérzés, a nyelv, ül. száj izlő szervei által 
közvetített érzés. Csak oldott anyagok izét érez
zük, az alap-I.-ek: édes, keserű, savanyu, sós. 

Izgatás, a magyar büntetőtörv. szerint: 1. 
felhívás bűntett v. vétség elkövetésére. 2. Fel
hívás engedetlenségre törvény, hatósági rende
let, intézkedés ellen. 3. Osztálynak, nemzetiség
nek, hitfelekezetnek gyűlöletre I.-a a másik 
ellen. 4. Megtámadása a) a király személye 
sérthetetlenségének; b) a trónöröklés törvényes 
rendjének; c) az alkotmányos államformának; 
d) a törvény kötelező erejének. — Főleg 
sajtó utján követhető el. 

Izis, egyiptomi istennő, 1. Isis. 
Izlám 1. Iszlám. 
Izland, Európa második nagy szigete az Ë-1 

Atlanti-óceánban, az Ë-i sarkkörtől D-re. 
103.000 km3, 95.000 1. Belseje nagyrészt hó
val és jéggel borított vulkanikus plató (600—900 
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in. magas). Legmagasabb csúcsai 2000 m. 
Működő vulkánok, gejzírek. Csak a szélei la
kottak. Állattenyésztés, halászat. Fővárosa Reyk
javik 1918 óta csak perszonális-unió fűzi Dá
niához. 

Izlandi pát, viztiszta mcszpát Izland szige
téről, kettős fénytörése miatt optikai készülé
kekben használják. 

ízlés, szerve a nyelven elágazódé 9-ik agy
idegpár. L. Izérzés. 

Izmael (a. m. Isten meghallgatása), Ábrahám
nak és Hágárnak a pusztába küldött gyermeke, 
a nomádok őse. 

Izmaeliták, mohamedán vallású kazár v. 
bolgár népfaj, amely a 10—13. századokban 
hazánkban a kereskedelmet kezében tartotta. 

Izmai! pasa (1830—1895), egyiptomi alkirály, 
1873, fölvette a kedive címet s országát füg
getlenítette Törökországtól, 1879. a szultán el
mozdította. 

Izmény kisk., Tolna vm., völgységi j . , 952 I., 
v.t. Szászvár, posta. 

lzo . . . (gör.j összetételekben a. m. egyenlő, 
azonos. 

Izobárok ígür.), az egyenlő légnyomású he
lyeket összekötő vonalak az időjárási tér
képen. 

Izokromatikus, (gör.) a. m. azonos szinü. 
Izolálni (ol. isola, a. m. sziget), elkülöníteni, 

elválasztani, elszigetelni, pl. fertőző beteget I., 
elektromos vezetőket rossz vezetőkkel bur
kolni stb. 

Izolátor, tágabb értelemben minden olyan 
anyag, mely a vi'lamosságot szigeteli, helye
sebben rosszul vezeti és így a villamos vezeté
kekben tovaáramló villamos energiának eíveze-
tődését meggátolja. Éles határ az I.-ok és a 
vezetők között nem vonható: bizonyos fel
tételek közt az I. is vezetővé válik (a ve
gyileg tiszta viz 1., máskülönben vezet) és 
megfordítva. Szigetelő anyagok: a légnemüek 
közül a száraz gáz és száraz gőz, a folyadé
kok közül pl. az olaj, a szilárd anyagok kö
zül az üveg, gyanta, gumi, ebonit, selyem, 
csillám. Szűkebb értelemben I.-ok a szabad 
vezetékeket tartó, vaskarokra szerelt, rendsze
rint porcellánból való harangalaku testek, 
amilyenek a telefon- és telegráfoszlopokon lát
hatók. 

Izom, a mozgás szerve. A mozgás ugy jön 
létre, hogy az izmok idegbehatásra megrövi
dülnek v. megnyúlnak! s a tapadási felületeket 
(rendesen csontokat) egymáshoz közelitik v. 
egymástól eltávolítják. Az izom finom rostok
ból áll, melyek simák vagy harántcsíkoltak. 
Izmok adják testünknek a rendes tartást; vé

dik a seáj- s a hasüreget. Izomzat teszi tes
tünk 32—36 százalékát. 

Izoméria, a vegytanban az a jelenség, hogy 
ugyanazon százalékos összetételű vegyületek 
szerkezetben és igy vegyi és fizikai tulaj(don-
ságukban is különbözhetnek egymástól. 

Izomorf (gör.) a. m. azonos a'.aku, pl. külön
féle ásványok azonos alakú kristályai. 

Izotermák (gör.) a. m. egyenlő hőmérsékletű 
helyeket összekötő vonalak az időjárási tér
képeken. 

Izotópok (gör.), azok az elemek, amelyek 
a periódusos rendszerben közös helyen vannak, 
minthogy vegyi tulajdonságaik megegyezők 
és atoms'jlyaik csak kevéssé térnek el egy
mástól. 

Izrael (héber, a. m. Istenért harcol), Jákob 
neve, utódai I. gyermekei, izraeliták. 

Izraeliták, 1. Zsidók. 
Izsák, Ábrahám és Sára fia, a zsidók ős

atyja, Jákob és Ezsau atyja. 
Izsák nagyk., Pest vm., kunszentmiklósi j . , 

7214 1., vasút, táviró, telefon, posta. 
Izsákfa kisk., Vas vm., celldömölki j . , 667 1., 

ut. Celldömölk, up. Alsóság. 
Izsó Miklós (1831—1875), szobrász, a magyar 

ncpéletbőí vett genre-szobrok első mivelője. 
Számos portré, sok népi alak, mint a Búsuló 
juhász, a Fonóházi jelenet, a Táncoló betyár, 
a Muzsikáló cigányok stb. 

Izsof Alajos, * 1870, volt kat. pap, ifjúsági 
iró. Alapitója és szerkesztője volt a Zászlónk c. 
ifj. lapnak. 

Ízület, a csontok egymással való természetes-
összeköttetése. Az I. lehet merev (koponya
csontok), hajlékony (könyök) és forgó (felkar-
váll, combcsont). A mozgó I.-eknél a csont
végeket porcréteg és izületi nedv teszi sikam
lóssá. 

Izvesztija, az orosz szovjet hiv. lapja. 
Izvolszkij, Alexander Petrovks (1856—1919), 

orosz dipl., 1906—10. külügymin., megkötötte az 
orosz-angol szerződést és közeledett Japánhoz. 
Bosznia annexiója alkalmából erélyesen lépett 
föl a monarchia ellen 3 1910—17. mint párizsi 
nagykövet »a bekeritési politika« egyik alkotója. 

Izzadás, verejtékmirigyeink működése, amelyek 
bőrünkön jóformán mindenütt fellelhetők. 

Izzőharisnya, a gázizzólámpák világitóteste. 
Feltalálója Auer v. Welsbach s működése azon 
alapszik, hogy egyes földfémek, különösen a 
tórium és cerium oxidjai nagy hőfokú hevitő-
lángban erős, fehér fénnyel izzanak, de el nem 
égnek. 

Izzólámpa 1. Elektromos lámpa. 
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J. a táviratokon a. m. nappai (jour), a fizi

kában J. = joule (elektromos mértékegység; 
vegytanban a jód jele. 

Jablonowskl József, * 1863, állatbuvár, az ál
lami rovartani állomás nyűg. igazgatója. 

J'accuse (franc.) a. m. Vádolok! volt a cime 
Zola nyilt levelének, amely 1898. jan. 13. a 
L'Aurore c. lapban jelent meg. A J. a Drey-
fus-pörben Ítélkező hadbirák ellen irányult. 

Jacobi, 1. Moritz Hermann von (1801—1874), 
német fizikus és elektrotechnikus, a galvano
plasztika feltalálója. — 2. Viktor (1883—1921), 
zeneszerző. Legnagyobb sikereit operettekkel 
érte el : Jánoska, Leányvásár. 

Jacobsen, Jens Peter (1847—1885), dán novel
lista, Darwin müveinek fordítója, a realista 
irány képviselője. 

Jacquard, Joseph Marie (1752—1834), lyoni 
selyemszövő, 1808. feltalált egy mechanikus 
szövőszéket, kül. mintás szövetek számára. 

Jacquerie, az 1358. francia parasztlázadás. 
Jadlowker, Hermann, * 1877, német kamara

énekes. 
Jafet. a biblia szerint Noé 3. fia és az 

európaiak ősapja. 
Jaffa, Palesztina legnagyobb kikötője. 48.000 1. 
Jagello-dinaszt a, 1382—1572-ig uralkodott Len

gyelországban. Alapitója I. J. litván nagyherceg 
volt, aki Nagy Lajos Hedvig rievü leányát nőül 
véve, 1386. a pogányságról a keresztény hitre 
tért. A J. három tagja: I. Ulászló (1440— 
1444), II. Ulászló (1490—1516) és ennek fia 
II. Lajos (151Ó—1526) magyar király is volt. 

Jágonak kisk., Baranya vm., hegyháti j . , π 17 
1., ut. Dombóvár, up. Vásárosdombó. 

Jagow, 1. Gottlieb von * 1863, 1913—1916. 
német külügyi államtitkár. Könyve: Ursachen 
u. Ausbruch des Weltkriegs. — 2. Traugott von 
* 1865, 1909—16. berlini rendőrfőnök, »az erős 
kéz«. A Kapp-pucs belügyminisztere, amiért öt 
évi várfogságra Ítélték. 

Jaguár, D-Amerikában honos, párduchoz ha
sonló ragadozó áilat. 

Jahn, Friedrich Ludwig (1778—1852), német 
tanár, a modern tornászat megalapítója. 
Jahve. 1. _ Jehova. 
Jak, a mi szarvasmarhánkhoz hasonló, hosszú

szőrű háziállat Tibetben. 
Ják nagyk., Vas vm., szombathelyi j . , 2340 1., 

posta, telefon. 13. sz.-i román-gót stilü temploma 
Magyarország egyik legbecsesebb müem'éke. 
kapujának másolata Budapesten a Város
ligetben. 

A jaki templom. 

Jakab, 1. az igazságos, Jézus testvére, a jeru
zsálemi gyülekezet feje, 62-ben megkövezték. — 
2. Zebedeus fia, János testvére. Heródes Ag
rippa 44. lefejeztette. 

Jakab angol királyok. I. J. (1566—1625), Stu
art Mária fia, 1603—1625. uraik. Megvalósítja 
Nagybritannia néven az angol-skót perszonál 
uniót. A nem anglikánusokat üldözte. Ezért 
támadt ellene a sikertelen lőporösszeesküvés 
(1603). — II. J. (1633—1701), I. Károly fia 
1685—1688. uraik. Katolizált, üldözte a protes
tánsokat. Fia szülét íse után a parlament Orá-
niai Vilmost hívta be, aki III. Vilmos néven 
elfoglalta a trónt. 

Jakab 1. Deisö, * 1864, építész, Komor Mar-
cellel társulva dolgozik, számos magán- és köz
épület szerzője. (Marosvásárhelyi kultúrpalota, 
szabadkai városháza stb.) — 2. El-k (1820— 
1897), történetíró. Résztvett Bem erdélyi had
járataiban. Erdély történetirója. Főműve: Ko
lozsvár története. — 3. László, * 1875, orvos, 
a Liget- és Park-szanatórium igazgatója, kül. 
az anyagcsere-betegségekkel fogl. irodalmilag is. 
— 4. Mihály,, * 1876, kúriai bíró. — 5. Ödön, 
1854, a népies nemzeti irányú elbeszélő- és 
lírai költészet művelője. 

Jakabháza kisk., Vas vm., szentgotthárdi j . , 
261 1., ut. Szentgotthárd, up. Talapatka. 

Jakabházy Zsigmond, * 1867, a bp.-i egyet. 
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a gyógyszerismeret ny. r. tanára, a Gyógy, 
szerism. Int. igazgatója. 

Jakabszáliás nagyk., Pest vm., kiskunfélegy
házai ]"., 2031 I., ut· Kiskunfélegyháza, up. 
Orgovány. 

Jákíalva kisk., Borsod vm., edelényi j . , 306 1. 
ut. és up. Felsőnyárád. 

Jákő kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 872 1, 
vasút, távíró, telefon, posta. 

Jákő Béla, * 1895, operaénekes, az Operaház 
tagja. 

Jakoba, Ny-afrikai város, Angol-Nigériában 
50.000 1. 

Jakobinusok, a nagy francia forradalomban 
a szélsőradikális forradalmárok neve. A Szt. 
Jakabról elnevezett dominikánus kolostorban tar
tották üléseiket. Innen a nevük. Vezérük Robes
pierre volt. A konvent 1794 II. bezáratta és 
1795-ben — két véres felkelés után — feloszlatta 
a J. klubját. 

Jakeby Antal, * 1888, énekes és énekpedagó-
gus; müve: Modern énektanítás. 

Jákőhalma nagyk., Szo'nok vm., jászsági j . , 
4480 1., telefon, posta. 

Jaksics, 1. üyura (1832—1878), szerb költő, 
Petőfi hatása alatt irja első verseit. — 2. Milet, 
* 1869, szerb költő, összegyűjtött versei 1899-
ben jelentek meg (Pesme.) 

Jakubovich Emil, * 1873, a Nemzeti Múzeum 
főkönyvtárnoka, a régi magyar nyelvemlékek
kel, krónikákká!, oklevelekkel és paleográfiával 
foglalkozik. Több magyar nyelvemléket fedezett 
fel. 

Jakuck, autonom tanács-köztársaság K-Szi-
bériában, 4 millió km2, 268.000 1. Földművelés, 
állattenyésztés, prémvadászat. Fővárosa J. a 
Lena mellett, 7000 1. Szibéria leghidegebb 
városa, téli középhőmérséklete — 37.5 C. fok. 

Jakutok, a török-tatár népcsalád leg-É-ibb 
ága, Szibériában, a Lena folyó mellékén. 
Nomád pásztorok. Számuk egynegyed millió. 

Jaloux, Edmond, * 1878, francia kritikus és 
regényíró, a mai fr. regényíró-generációnak 
egyik legfinomabb, legműveltebb tagja. 

jalsovitzky 1. Lajos, * 1881, gépészmérnök, 
felsőiparisk. tanár; könyvei: Gázmotorok, Víztur
binák, Repülőgéptan stb. — 2. Sándor, * 1857, 
ny. ál'amtitkár, felsőházi tag. 

Jamaika, a Nagy Antillák harmadik szigete. 
ii.oco km2, 900.000 1. Rum, kakaó, gyümölcsök. 
Fővárosa Kingston. Brit birtok. 

Jámbor 1. Agi, * 1901, zongoraművésznő. — 
2. György, * 1881, tanár pedagógiai iró. — 3. 
Lajos, * 1869, építész, nagy tudás és monu
mentalitás jellemzik. — 4. Pá!, írói nevén Hiador 
(i82r—1897), a Honderűbe irt dagályos verseket. 

Jamboree, a cserkészeknek 3—4 hétig sza
badban való táborozása. 

Jambus, egy hangsúlytalan rövid és egy hang
súlyos hosszú szótagból álló versláb. 

James, William (1842—1910), amerikai böl
csész, a, pragmatista filozófia megalapítója. Fő-
müvei : Psychology, Pragmatism. 

Jammes, Francis, * 1868, francia neoim-
presszionista költő. Regénye: Le roman du 
livère. Versei: Le deuil des primevères. 

Jancsi-bankó, a vállalkozók adta utalvány — 
pénzfizetés helyett, — amellyel az alkalmazot
takat bevásái lásaiknál bizonyos üzletekhez (gyári 
kantinhoz) kötik. A J.-rendszer nálunk az 
1898: 11. t.-c. értelmében tilos. 

jancsó 1. Benedek, * 1854, szegedi egy. tan. 
publicista és irodalomtörténész, 1907-től a sza
badoktatás ügyeit intézte a kultuszminisztérium
ban. Főleg a nemzetiségi kérdéssel foglalkozott. 
— 2. Miklós, * 1868, orvos, szegedi egyet. 
a belgyógyászat ny. r. tanára. 

Jancu, Avram (1824—1872), az 1848—49. 
román felkelés vezére. (»A havasok királya«.) 
Élete végén megőrült. 

Jánd kisk., Bereg vm., vásárosnaményi ]., 
945 1., ut. és up. Gergelyi. 

Janet, Paul (1823—18991, strassburgi majd 
párisi egyet, tanár, a materializmus ellen küzd. 
Főmunkái: A politikai tudományok története 
az erkölcs-tanhoz való viszonyukban. Az etika 
elemei. A XIX. sz. problémái stb. 

Jangcekiang, K-Ázsia legnagyobb folyója, 
5000 km. hosszú. Tibetben ered és a K-Kinai 
tengerbe ömlik. 2000 km. hosszúságban ha
józható. 

Janicsárok (jenicseri) a. m. uj sereg, keresz
tény gyermekekből n#¥elt török gyalogos ka
tonaság. 1826. megszűnt. 

janicsek József, * 1893, mérnök, müegy. 
m. tanár a földépitmények mechanikája c. 
tárgykörből. 

Janina, város Epiruszban, 19.000 I. 
Jánk kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati j . , 

1146 1., vasút, telefon, táviró, posta. 
Janka Károly, * 1872, ref. lelkész, országgy. 

képv. 
Jankó 1. Ágoston, * 1856, Tolna vm. főis

pánja. — 2. János (1833—96), festő; magyar 
népéleti jelenetek (Lakodalmi dráma, Lóvásár), 
humoros rajzok és karikatúrák a Bolond 
Istók, a Borsszem Jankó s a Kikiriki lapokban. 
— 3. János, J. 2. fia (1868—1902), magyar 
etnográfus, a Magyar Földrajzi Társaság "tit
kára. Posthumus müve a Balaton-melléki la» 
kosság néprajza. 

Jankovich 1. Béla, * 1865, felsőházi tag. 
1913—17. kultuszminiszter volt. — 2. László, 
* 1887, a szegedi egyet, a törv. orvostan ny. r. 
tanára. 

Jankóvich-Bésán Endre gróf,* 1884, országgy. 
képv. 

Jankovifs Gyula, * 1865, szobrász; genre 
(Libatolvaj), történeti (Szt. Gellért Bpesten), 
portré (Szarvas Gábor, Salamon Ferenc) stb. 

Janky Kocsárd, * 1868, Iov. tábornok, a hon
védség v. főparancsnoka, felsőházi tag. 

Jannings, Emil, * 1886. chicagói születésű 
német filmszínész, a naturalisztikus filmját
szás kiváló képviselője. 

János apostol, Jakab testvére, Jézus bizal
masai közé tartozott és Jézus, halála után ve
zetőszerepe volt a jeruzsálemi gyülekezetben. 
A hagyomány szerint ő irta a 4. evangé
liumot és a Jelenések könyvét s Patmos 
szigetén 100 éves korában halt meg szám
űzetésben. 
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János, Nepomuki, Szent, a csehek nemzeti 
iszentja s a kat. egyház benne tiszteli a gyó
nást titok első áldozatát. 

János (Szapolyai, 1487—1540), az utolsó nemzeti 
király. 1526—1540. magyar király, 1514-, leveri 
a Dózsa-féle parasztlázadást. A mohácsi csata 
sorsát késedelmeskedés-ével J. döntötte el. Mint 
király harcol Ferdinánd király és pártja ellen. 
Ε harcok eredménye: Buda és az Alföld török 
kézre jutott. 1538. a nagyváradi béke véget vat 
a háborúnak. Eredménye: a két fél kölcsö
nösen elismerte egymás királyságát. 

János, Földnélküli, (1167—1216), 1199 — 
I 2 Í 6 . angol király. Bouvines-nál 1214. a fran
ciák megverték, amire az angol főnemesség 
a Magna charta c. alkotmánylevél kiadását 
csikarta ki tőle (1215). 

Jánoshalma nagyk., Bács-Bodrog vm., jános
halmai j . , 13404 I., vasút, távíró, telefon, 
posta. 

Jánosháza nagyk., Vas vm., celldömölki j . , 
4255 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Jánoshida nagyk., Szolnok vm., jászsági felső 
j . , 4220 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Jánosi 1. Béla, (1857—1921), esztétikus; fő-
müvei: Az aesthetika története (3 köt.)· A gö
rögök aesthetikája, Az eKthetikai hatás ténye
zőiről. — 2. Gusztáv ^841—1911), veszprémi 
kanonok, költő és műfordító. 

Jánossy 1. Gábor, * 1870, országgy. képv. — 
2. Zoltán, * 186S, ref. lelkész, a Károlyi és 
Berinkey kormány belügyi államtitkára. 

János vitéz, Petőfi népies eposzának, mii-
költészetünkben az első valódi magyar nép
mesének hőse. 

János Zsigmond (1540—1571), János király 
fia, Magyarország királya s Erdély fejedelme. 

Janovits Jenő, * 1872, a kolozsvári Nemzeti 
Színház, illetve Magyar Színház igazgatója, 
az erdélyi magyar szinészszövetség elnöke. 

Jansen, Cornelius (1585—1638), íöweni tanár, 
yperni püspök. Halála után megj. Augustus c. 
müve indította meg a jansenizmust, amelynek 
egyik vezére Pascal volt, székhelye pedig a 
Port Royal zárda. A jansenizmus erős har
cot folytatott a jezsuiták ellen. 

Janszky Béla, * 1884, építész, a _ magyaros 
stilus hive; kecskeméti városi kaszinó, szol
noki hitelbank stb. 

Jantyik Mátyás, (1864—1903), festő; illusz
trációi, genre-ei, történeti freskói (Aranybulla, 
Moriamur) komoly művészi tehetség megnyi
latkozásai. 

Január, az év első hónapja, nevét Janus 
római istenről nyerte. 

Janus, a világosságnak ősrómai istene, aki 
reggel kinyitja és este bezárja az ég kapuit. 
Két arccal ábrázolták és temploma béke ide
jén zárva, háború idején nyitva volt. 

Janus Pannonius, (ered. néven Csezmiczei 
János, 1434—1473), pécsi püspök, külföldön 
is ismert latin költő. 

Janzenizxnus, 1. Jansen. 
Japán (Nippon), császárság, K-Ázsia szige

tein terül el. Az anyaország 382.000 km2, 60 
millió 1., a gyarmatok 300.000 km2, 22 mil

lió 1., összesen őSo.ooo km2, 84.5 millió 1. 
Az anyaország 4 főszigete: Hondo (Nippon), 

^ Jesso (Hokkaido), Sikoku 
>""" -^^, S " Kiu Siu' Ide tartozr,ak 

jTt^*'m^\_ még a Kurili, Riu-Kiu, Bo-
/ Λ . \ / / S n m szigetek és számos apró 

J r S * J \ \ f/Tj^rk sziget. Gyarmatai: a Kiná-
f ^^*^φ%<*^ j tói 1895. elfoglalt Formoza, 
L j -^vw^Svü J az 1905—10. szerzett Ko-
Τ ^ Λ Χ Τ rea> a z Oroszországtól 1905. 
\f I Wr és "Ç18· e lf°g l a l t Szakha-

V^-dL )r J l i n é s Kvantung félsziget 
^ - ^ ^ - . - ^ (Port Arthur). Éghajlatának 

elemei az enyheség és a 'bő 
csapadék. Felszínét nagyobbrészt hegyek bo
rítják. Legmagasabb csúcsa a Fuzsijáma, 3778 
m. Sok a vulkán, gyakoriak a pusztító föld
rengések. A völgyek termékenyek, kertszerüen 
vannak müveive. Főterményei: rizs, hüvelyes 
vetemények, tea, pamut, kámfor, dohány, 
lakkfa, bambusznád. Háziállata kevés, legfon
tosabb a selyemhernyó. Ezüstje, reze, szene 
bőven van, de vasból behozatalra szorul. A 
Kínától tanult iparágakban: selyem, papiros, 
porcellán, felülmúlja Európát, a többiekben 
mindinkább megközelíti. Iparcikkei a háború 
óta kiszorították az európaiakat sok ázsiai és 
D-amerikai piacról. Vasúthálózata akkora, mint 
Lengyelországé (15.000 km.). Tengerhajózását 
csak Anglia és az Unió múlja felül. Analfa
béta alig van az országban. — Fővárosa 
Tokio.· — Története, hitelesen a Kr. e. 7. 
sz.-ra megy vissza. Uralkodója a mikádó, ki 
mellett a Kr. u. 9. századtól kezdve a hűbéri 
nemesség vezére, a sogun, társuralkodó gya
nánt működött. A Tokugavák sogunátusa óta 
(1596) a kormányzat ellenségesen nézte és 
elnyomta az 1549 óta (Xav. sz. Ferenc) folya
matban levő térítő munkát. 1854. Perry ame
rikai admirális hajóhada élén megnyitotta J.-t 
az amerikai kereskedelemnek, amihez azután 
a többi állam is csatlakozott. J. átvette a 
fehér faj teljes kultúráját, megbuktatta a sogu-
nátust és a feudalizmust (1868—1871). 1889. 
alkotmányt kapott. Keletázsiai uralkodó állá
sát a Kínával 1894—95. Koreáért és az oro
szokkal 1904—05. viselt háború biztosította. 
Németország ellen résztvett a világháborúban. 
1923. szept. 1. óriási földrengés pusztított 
Japánban. 

Japán irodalom. Legrégibb emlékei a mito
lógiai tartalmú Kodzsiki és a történelmi tár
gyú Nihongi (Kr. u. 8. sz.). A legelső köl
teményes gyűjtemény a Manjósu (Tízezer levél, 
irói: Hitomaro, Akahito, Jakamocsi stb.). A 
prózairodalom első fázisának legnevezetesebb 
terméke a Heikemonogatari, mely a Heike-
dinasztia történetét adja elő. A modern re
gény úttörője Ibara Szaikaku (17. sz.), leg
nevezetesebb képviselői: Kiokutei Bakin 1767— 
1848, továbbá Tanehiko • és Tamegana. A 
dráma fő-korszaka a 17—18. sz. A modern 
irodalom a 19. sz. végén az európai iroda1-
mak hatása alatt fejlődik. 

Japán művészet, története 2000 éves. A ja
pán építészet majdnem kizárólag faépitkezés. 
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Szobrászata tetőpontját a 12. és 13. sz.-ban 
éri el. Témája kizárólag istenszobor és álarc 
a templomi ' táncok számára. Világias tár
gyú munkákat csak a 17. az.-tói kezdve ké
szítettek nagyobb tömegben. A japán szobrászat 
technikája eleinte cserép, később fémöntés, 
kő- és fafaragás vagy vászonnal borított fa, 
aranyozott lakkozással. Festészeti technikája viz-
v. tus-festés selyemre v. papirosra. Freskó 
v. olajkép a legnagyobb ritkaság. Első fellen
dülése a 10. sz.-ban. Ekkor kezdenek kiala
kulni a különböző modorú festőiskolák, ame
lyek a tisztán vallásos festészet után tájké
peket és zsánerképeket kultiválnak. A 14—16. 
sz.-ban terjedt el a tusfestés, erősen stilizált 
formákkal. A 16. sz. végén mind dekoratí
vabbá fejlődik ez az uj stilus. A következő 
3 században a tusfestés rendkívül elfinomul. 
A legnagyobb színes fametszők Utamaro és 
Hokusai. Az ujabb generációból Hiroshige 
emelkedik ki, művészete már elárulja az euró-

Eai befolyást, amely a 19. sz. második felé
én erősen fokozódott. A japán iparművé

szeinek legszebb eredményei: a lakktárgyak, 
a kerámiák, az ötvösség, a szövés és a hím
zés. 

Japán nyelv, az ural-altáji nyelvcsalád leg
keletibb ága. Nyelvtani szerkezete sok tekin
tetben hasonlít ezekhez a ínyelvekhez, de szó
kincse eltérő. Kb. 50 millió ember beszéli. 

Japán-tenger, a Csendes-óceánnak Japán, Szi
béria és Korea közötti része. 

Jaques-Dalcroze, 1. Dalcroze. 
Járadék, bizonyos vagyon után élvezett jöve

delem. Eredete szerint lehet föld-, tőke- és 
vállalkozói J. 

Járadékbirtok, mezőgazdasági fekvőség, amely
nek tulajdonjogi megszerzése évi járadék szol
gáltatása ellenében történik. 

Járadékkölcsön, az a kölcsönfajta, melynél 
az adós csak a kölcsönösszeg után járó ka
matokat fizeti a hitelezőnek a tőke törlesz
tése nélkül. Az állam szokott ilyen kölcsö
nöket igénybe venni. 

Járás, a vármegye területének egy része, 
amelyet a főszolgabíró igazgat. A J.-nak ön
kormányzata nincs. 

Járásbíróság, elsőfolyamodásu egyes bíróság 
kisebb értékű v. gyors elintézést kívánó 
ügyekben. 

Járay-Janetschek István, * i£63, a bpesti g. 
kat. templom karnagya, a» Müv. Főisk. zongora
tanára. Müvei: zongora- és hegedű-verseny, 
zongoradarabok s g. kat. egyházi énekek. 

Járdánháza kisk., Borsod vm., ózdi j . , 1069 
1., ut. és up. Arló. 

Jardinière (franc.) a. m. virágos v. gyü
mölcsös kosár. 

Járgány, 1. mezőgazdasági gépek, öntöző ku
tak stb hajtására szolgáló szerkezet. — 2. 
A tengerészetben a horgony láncának v. a 
kikötésre való köteleknek visszahuzására szol
gáló, forgatható dob. 

Jargon, 1. Zsargon. 
Jarkand, K-Turkesztán legnagyobb városa a 

J. folyó mellett, kb. 100.000 1. 

Jármi kisk., Szatmár vm., mátészalkai }., 730 
1., ut. Mátészalka, posta. 

Jarno, 1. Josef * 1886, pesti származású né
met színész és sziniiró. — 2. József, * 1901, 
író és újságíró, a Kassai Napló munkatársa. 

Járom, szarvasmarhák fából készült igavonó 
szerszáma. 

Járomcsont, az orrtól jobbra-balra a fülek 
felé haladó két csont, legkiállóbb részük a 
pofacsont. 

Járosy Dezső, * 1882, kanonok, zeneesztétikus 
és zenetörténeti iró. 

Járőr (franc, patrouille), kis katonai csapat, 
amelynek célja hírszerzés vagy biztosítás. 

Járvány, fertőző betegségek tömeges fellé
pése. 

Jaschik Almos, * 1885, festő, grafikus és 
müvészpedagógiai iró. Főként dekorativ mun
káit és illusztrációit ismerik. 

Jásd kisk., Veszprém vm., zirci j . , n65 I., 
ut. Zirc, up. Tés. 

Jasi, 1. Jassy. 
Jason, Aison fia, az Argonauták (1. o.) vál

lalatának vezetője. 
Jaspar, Henry, * 1867, beíga politikus, a 

katolikus párt tagja, 1919. közgazd. min., 
1920. külügym., 1923—24. és 1926-tól min. ein. 

Jáspis, a kvarcnak tömött, átlátszatlan, kü
lönböző szinü válfaja, félesége. Pecsétgyű
rűkbe stb. ékkőnek alkalmazzák. 

Jassy (Jasi), Moldva főhelye, 77.000 1. Egye
tem. 

Jassz-nyelv, a bp.-i alsóbb néposztályok 
nyelve ; idegen szavak haszna'ata, a köznyelvi 
szavak alakjának és jelentésének elferdítése és 
a nyelv tisztaságát sértő szólásmódok használata 
jellemzi. 

Jász Dezső, * 1890, iró; novellák, kritikai 
tanulmányok a Nyugatban. 

Jászai 1. Mari, (1850—1926), színművésznő, 
1872 óta a Nemzeti Színház tagja és évek óta 
örökös tagja volt. Tragikai szerepkörön mű
ködött; híresebb szerepei Elektra, Lady Mac
beth, Gertrud stb. 1927. jelentek meg em
lékiratai. — 2. Samu, (1859—1926), betűszedő, 
a Magyarorsz. Szakszervezeti Tanács titkára 
volt annak megalapítása (1903) óta. 1922 óta 
nemz,- és országgy. képv. Főműve: A ma
gyar szakszervezetek története. 

Jászalsőszentgyörgy nagyk., Szolnok vm., jász
sági j . , 4885 1., telefon, posta. 

Jászapáti nagyk., Szolnok vm., jászsági alsó 
j . , 12.303 1., kath. reálgimnázium, vasút, táv
író, telefon, posta. 

Jászárokszállás nagyk., Szolnok vm., jászsági 
felső j . , 13.619 I., vasút, táviró, telefon, posta. 

Jászay-Horváth Elemér, * 1888, lírikus: Gyön
gyök és könnyek; Színek, szavak; Árva János 
(verses mese). 

Jászberény rtv., Szolnok vm., 31.371 1. AH. 
reálgimn. Itt őrzik Lehel kürtjét. 

Jászdózsa nagyk., Szolnok vm., jászsági felső 
]., 4300 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Jászfelsöszentgyörgy nagyk., Szolnok vm., 
jászsági j . , 2715 1., telefon, posta. 
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Jászfényszaru nagyk., Szolnok vm., jászsági 
felső j . , 7297 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Jászi 1. Oszkár, * 1875, szociológus, csaknem 
egész fermai.ásán át szerk. a Huszadik Szá
zadot és vezette a Társadalomtudományi Tár
saságot és a Társadalomtudományok Szabad 
Isko.áját. Az októberi forradalom kormányá
ban a nemzeti kisebbségek minisztere. 1919 
május elején elhagyta az országot. 1925 óta 
az Egyes. All.-ban Oberlinben (Ohio) az 
egyetemen a politika ny. r. tanára. Főbb 
munkái : A történelmi materializmus . állínn-
böícselete, Művészet és erkölcs, A nemzeti 
államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés, 
Magyar kálvária — magyar feltámadás, 
The Dissolution of the Habsburg Monarchy. 
- - 2. Viktor (1868—1915), jogtudós, debreceni 
egyet, tanár, kül. közjoggal és közigazg. 
joggal fogl. 

Jászkarajenő nagyk., Fest vm., abonyi /., 
6843 1.,̂  telefon, távíró, posta. 

Jászkisér nagyk., Szolnok vm., jászsági alsó 
j . , 6731 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Jászladány nagyk., Szolnok vm., jászsági 
alsó j . , 9416 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Jász-Nagykun-Szolnok vm., 5251 km2, 387.000 
i. Székhe.ye Szolnok. 

Jászó nagyk., Abauj-Torna vármegyében, 1360 
1. Premontrei prépostság. Trianon óta Cseh
szlovákiáé Jasov néven. 

Jászok, török eredetű faj, a Zagyva két 
oldalán települt le. A kunokkal együtt pri
vilegizált helyzetük volt. 

Jászszentandrás nagyk., Szolnok vm., jász
sági alsó j . , 5142 1., vasút, telefon, posta. 

Jászszentlászló nagyk., Pest vm., kiskunfélegy
házi j . , 2908 1., vasút, táviró, posta. 

Jásztelek nagyk., Szolnok vm., jászsági fclső 
j . , 2817 1., telefon, posta. 

Jatagán, a keleti népek hosszú harci kise. 
Játékok, külső céltól független tevékenység, 

gyermekeknél és fiatal állatoknál természetes 
ősi ösztön kielégítése. Nagy pedagógiai fon
tosságuk van és ezért a modern pedagógia 
igyekszik megfelelő célszerű és testedző J.-kal 
az ifjú nemzedék életrevalóságát fokozni. A 
szabadtéri játékok legkedveltebb formái: fut
kározó, ugráió és labdázó játékok. 

Jaurès, Jean (1859—1914), francia _ szocia
lista vezér. Filozófiai munkáiban idealista, az 
uj hadseregről irt könyvében a milicia. rend
szerének híve. Megalapítója és főszerkesztője 
volt a L'Humaniténak. Megírta a nagy fran
cia forradalom történetét. Pacifista magatar
tása miatt a világháború kitörésekor meggyil-
kolták. 

Jáva, a négy Nagy-Szunda-szigetek egyike, 
131.000 km2, 35 mil.ió 1. Éghajlata forró és 
nedves. Vulkanikus hegyeinek magassága a 
3000 m-t is meghaladja. A völgyek igen ter
mékenyek. Lakosai a maláj faj legműveltebb 
elemei, földjüket okszerűen művelik. Termé
nyei rizs, cukornád, tea, kávé, kaucsuk; do
hány, tikfa, cink. Ipara is számottevő: fonás, 
festés, vasipar, hajóépítés. Fővárosa Batavia. 
1815 óta Hollandiáé. 

Javak, a közgazdaságtanban mindazok a dol
gok, amelyek tétesüléséhez emberi munka já
rult és amelyek emberi szükséglet kielégítésére 
alkalmasak. A közvetlen szükséglet kielégítésére 
alkalmas J. a szoros értelemben vett J., a 
közvetett kielégítésre szo'.gálók a tőke. 

Javítóintézet, nevelőház züllésnek kitett, v. 
zülíőfélben levő gyermekeknek (18 éves korig). 
J.-be olyanok vétetnek fel, akik bűncselekményt 
követtek el, továbbá nem bűnözők is, ha felvé
telüket szülejük, gyámjuk kéri. 

Jávor Pál (1880—1923), festő, a szolnoki 
müvésztelepen és kü.földön dolgozott. 

Jávorka Sándor, * 1883, Nemz. Múzeum igaz
gatója, botanikus. Főműve: A magyar flóra 
4 kötetben. 

Jávorszarvas, a legnagyobb a szarvasfajok 
között. Európa és· Kanada É-i részeiben él. 

Jázmin, dísznövény, a meleg égöv alatt 
nagyon sok faja él, náíunic csak egy; virágai
ból olaj készül. 

Jazz-band, neve azoknak az amerikai néger 
zenekaroknak, amelyek ma az egész világon 
elterjedtek. Fúvó- és ütőhangszerekből állanak 
és a lármás, kakofónikus hanghatásokat kere
sik. Jellegzetes hangszerük a banjo és szaxofon. 

Jeanne d'Arc 
Fremiet szobormüve Párizsban 
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Jeanne d'Arc (la Pucelle. az orléansi sziiz, 
1412—1431). Jámbor paraszfszülők gyermeke, 
akinek már 17 éves korában égi szózat 
adta tudtára, hogy hivatása Franciaországot 
az angol urálom'ól megszabadítani. Férfiruhá
ban lóra ü't, VII. Károlyt Reimsbe vitte, 
ahol királlyá koronázták. Egy kirohanás alkal
mával a burgundok elfogták és az angolok
nak kjszolgá'taiták. 1431- elégették, 1456. a bí
róság ilé'etét megsemmisítették és. az egyház 
szentté avatta. 

Jean Paul, I. Richter, Johann. 
Jedlik Ányos (1800—1895), bencés, fizikus. 

1839—77· a bp.-i egyet, a fizika tanára volt. 
Leginkább az elektromosságtannal foglalkozott 
s tőle ered a dinamóelv és az ennek alapján 
szerkesztett dinamóelektromos gép, a 19. sz. 
egyik legnagyobb ie'entőségü találmánya. Mi
vel azonban kutatásainak eredményét szerény
ségből nem közölte idején a nyilvánosság
gal, e korszakalkotó találmány a német Wer
ner Siemens nevéhez fűződik. 

Jefferson, Thomas (1743—1926), az Êszakame-
rikai Egyesült A'lamok egyik legkiválóbb el
nöke (T8ci —ιΓΌο). ö szövegezte meg az Egye
stilt AH. függetlenségi nyilatkozatát és szer
vezte meg a demokráciát Amerikában. 

Jég, a szilárd halmazállapotú viz. Nagy sze
repe van a geológiában, mert a szik'ák 
repedéseibe beszivárgott s ott megfagyva ki
táguló viz ronpant erővel repeszti szét a 
szilákat. II ütőkeverékek segítségével J. mes
terségesen is előállítható. 

Jégbarlang, o'yan barlang, amelyben a jég 
egész nyáron át megmarad. A J. szája maga
sabban fekszik, mint a belseje. Télen a hi
deg levegő beha'ol a barlangba, leszáll a 
fenékre, nyáron pedig súlyánál fogva nem 
tud felemelkedni és ott marad. Leghíresebb 
a Dobsina melletti J. 

Jegeï Ernő, * 189S, grafikus, festő; dekora
tiv tervekkel, könyvdiszekkel tette ismertté 
nevét 

Jegesmedve, fehér bundájú, hatalmas (2.ς m 
hosszú) medve, a legészakibb sarkvidék lakója. 
Prémje becses. 

Jégeső, olyan csanadék, amely kisebb-na-
gvobb jégdarabok alakjában hull le a földre, 
akkor keletkezik, amikor párában dus meleg 
levegő gyorsan nagy magasságba száll fel. 

Jeges-tenger, Európa, Ázsia és É-Amerika 
közt fekszik. Egész éven át vastag jégpáncél 
borítja, amelyről nagy darabok leszakadva, a 
hideg áramokkal az At'anti-óceánba kerülnek 
és u. n. jéghegyek alakjában veszélyeztetik 
a hajózást. 

Jéggép, azon alanu', hogy könnyen illó folya
dékok (pl. ammóniákoMat) a párolgásukhoz 

.szükséges hőt a környezetből vonják el. Ha 
ez a környezet víztartály, akkor a benne 
lévő viz jéggé fagy. Az elpárolgó illóoldatot 
süritik és újból felhasználják. 

Jéghegyek, Grönland gleccsereiről letörve úsz
nak tova D. felé. Ε J. néha r—2 km hosz-
szuak és szélesek 9 100 m-nyi magasan is 
Jriáí'anak a vízből, noha 7 /3 részük alámerül. 

Mivel a hajózásra igen veszedelmesek, ujab
ban e célra fölszerelt külön hajók figyelik. 

Jéehnckey, J. Hockey. 
Jégkorszak, a diluviumnak, vagyis a mosta

nit megelőző korszaknak az a része, amikor 
Európának és Amerikának északi része egészen 
eí volt jegesedve. A geológusok szerint 3 v. 4 
J. is követte egymást, melyek között jégmen
tes v. közbenső (interglacialis) korszakokat 
különböztetnek meg. 

.Tégvitorlázás, nagyfelületű vitorlával elátott 
szánokon űzik Magyarországon a Balatonon. 

Jegybankok, azok a bankok, amelyek tör
vényes fizetési eszközül szolgáló bankjegyeket 
bosátanak ki. A magyar jegybank a Magyar 
Nemzeti Bank. 

Jegyzék, dipl. érintkezésben az a köz'és, 
amelyet egyik kormány a rnásik kormánynak 
tesz. Körjegyzék, amelyet valamely állam az 
összes kormányokhoz intéz, amelyekkel dip
lomáciai összeköttetésben van, m;g az együt
tes J. az olyan .!·, amelyet több kormány 
intéz valamely országhoz. 

Jehlicska Ferenc, * 1879, kat. pap, vo't 
bp.-i egyet, tanár, csehellenes szlovák politi
kus, emigrációban él. 

Jehova, eredeti kiejtés szerint Jahve v. 
Jahu, Isten neve az Ószövetségben. 

Jehu, Izrael királya Kr. e. 800 körül. 
Jehucía ha-Leví, ben Sámuel (1080—1140), 

zsidó költő és vallásb^lcselő. 
Jeka<erinburg (Szverdlovszk), város, az orosz 

Uralvidék fővárosa az Isszat mellett. 134.000 
I. Bányászat. 

Jekaferinodar (fvrasznodar), az orosz-cserkesz
vidék fővárosa, 144x00 1. 

Jekaterínoszlav, orosz város a Dnyeper mel
lett, 126.000 1. Malmok, gép- és dohány
gyárak; gabona- és gyanjukereskedés. 

Jéke kisk., Szabolcs vm., kisvárdai j . , 536 
1., ut. és up. Kisvárda. 

Jékei Sándor, * 1869, nagybirtokos, felső
házi tilg. 

Jekelfalussy Zoltán, * 1862, Fiume v. kor-
mánvzóia, felsőházi tag. 

Jekelius, Erich, * 1889, a Barcasági Szász 
Múzeum fő'itkára, geológus. 

Jékely Lajos, I. Apríly. 
Jékey 1. Dániel, * 1866, kúriai _ biró, jogi 

szakíró; könyve: Házassági vagyonjog. — 2. 
Sándor, * 1869, felsőházi tag. 

Jelkép (szimbo'um), eszmével vagy fogalom
mal összeköttetésben levő kén. így pl. a 
kereszt a keresztény val'ás J.-e. 

Jelky And'ás (1730—178^1), magyar utazó, 
Indiában, Kínában, Ceylonban kalandok közt 
töltötte életét. Hevesi Lajos tette nevét »J. 
ba:ai fiu fca'andiai ötödfél vi'ágrészen át« c. 
regényével nénszerüvé. 

Jellaosics József gróf (i8ci—18^9), osztrák 
tábornok s horvát bán. 1848. a magyar kormány 
ellen Horvátországban ellenakciót indított, át
lépte a Drávát és megkezdte a nyilt harcot 
Magyarország el'en. Pákozdnál döntő veresé
get szenved. Bécsbe menekül. Schwechatnál a 
magyarok ellen harcol. Elfoglalja Győrt, Ma-
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gyaróvárt, Mórnál megveri Perczelt. Később 
táborszernagy, a déli osztrák sereg vezére 
lesz, megkapja a Mária Terézia-rendet. Azóta 
visszavonultan élt Zágrábban. 

Jellemrajz, az az irodalmi műfaj, melynek 
tárgya valamely jelentékeny ember lelki és 
erkölcsi tulajdonságainak leírása. 

Jellicoe, John Rushwort, * 1859, 1918 óta 
angol tengernagy, Viscount of Scapa, 1914. 
az admiralitás első lordja s vezette az angal 
flottát a skagerraki csatában, 1917. a tenge
részeti vezérkar főnöke, 1919. az egész angol 
flotta tengernagya, 1920—24. Uj-Zealand fő-
kormányzója ; kiadta emlékiratait. 

Jelzálog, a telekkönyvileg nyilvántartott zálog
jog t£U gyn A J. nem megy át a hitelező 
tulajdonába, hanem az adós rendelkezése 
alatt marad. J.-ul szolgálhat ingatlan, ingatla
nokra bejegyzett jog, pl. bérlet, haszonélvezet 
stb. Ha olyan hitelügylet jön létre, amelynél 
a hitelezőnek zálogjogát az adós valamely 
telekkönyvezett vagyonaikatrészérc bejegyzik, J.-
kölcsönről beszélünk. 

Jemen, Arábia DNy-i partvidéke, a Vörös-
tenger mentén. 200.000 km2, lakosainak száma 
kb. 5—6 millió. Felszíne hegyes-völgyes, ég
hajlata forró, talaja termékeny. A közép
korban Boldog-Arábiának nevezték. Kávé, do
hány, balzsam. Fővárosa Szana. Hires város 
még Mekka. J. 629 óta mohamedán, 1517— 
1918. török, azóta független. 

Jemnitz Sándor, * 1891, zeneszerző és zene
kritikus. 

Jen, japán pénznem, 1. Yen. 
Jena, egyetemi város Közép-Németországban, 

Türingiában, a Saale mellett, 5.3.000 1. Op
tikai ipara világhírű (Zeiss-gyár). 1806. Na
poleon döntő győzelme a poroszokon. 

Jendrassik 1. Ernő (1858—1921), orvos, bp.-i 
pevet. tanár, belgyógyász, főként ideggyó
gyászattal fugl. számos tud. munkában is. 
— 2. Jenő (1860—1919), 'fostß, akadémikus : 
édeskés elbeszélő. — 3. Lóránd, * 1896, or
vos, a pécsi iegyet. a chemiai vizsg. módsze
rek m. tanára. 

Jeney Endre, a kór- és gyógytan ny. r. 
tanára a szegedi egyetemen. 

Jeniszei, Ázsia leghosszabb folyója (6ooo 
km), a Száján-hegységben ered és Szibérián 
átfolyva, a Jeges-tengerbe ömlik. 

Jenner, Edward (1749—1823), angol orvos, 
a himlőoltás felfedezője (1796). 

Jenő, savoyai herceg (1663—1736), osztrák 
hadvezér és államférfi, 1697. megverte a tö
rököket Zentánál, a spanyol örökösödési há
borúban 1704. a franciákat és bajorokat Höch-
stadt-nél, 1706. a turini győzelemmel kiszo
rította a franciákat Olaszországból, 1716. győ
zött a törökökön Péterváradnál, 1717. elfog
lalta Belgrádot, azután Bécsben élt. 

Jenő kisk., Fejér vm., székesfehérvári j . , 
953 1., ut. és up. Nádasladány. 

Jensen, 1. Johannes V., * 1873, dán re
gényíró, novellista és költő. — 2. Peter, 
* 1861, asszirológus, a kereszténységet és a 

Jézus-mithoszt a babiloni Gilgames eposzból 
származtatja. 

Jeremiáda (Jeremiás próféta siralmai után), 
siránkozó költemény, panaszkodás. 

Jeremiás próféta, Kr. e. a 7 -6 . sz.-ban 
élt jórészt a jeruzsálemi kir, udvarban. Van 
egy prófétai könyve és siralmai. 

Jerez de la Frontéra, 1. Xeres de la 
Frontéra. 

Jerikó, régi kánaáni királyváros, n / 2 órá
nyira a Jordántól; megerősített város volt, 
melyet az izraeliták elfoglaltak és megsemmi
sítettek. Később újra felvirult. 

Jeritza, Marie, * 1888, kiváló szopránénc-
kesnő, 1921 óta a newyorki Metropolitan-
Operahouse tagja. Kiadta emlékiratait. 

Jerney János (1800—1855), az ősmagyarokat 
kutatta K-Európában, utazásáról nagy köny
vet irt. 

Jerome, Klapka Jerome (1859—1927), ang. 
iró. Humoros elbeszéléseket és drámákat irt. 
(Idle thoughts of an idle fellow, Three men 
in a boat, magy. is, stb.). 

Jersey City, város New Jersey államban, 
New York mellett, 298.000 1. 

Jersey-sziget, a La Manche-csatornában, 116 
km2, 53.000 1. Fővárosa St. Hélier. Angliáé. 

Jerusalem, 1. Else, eredeti nevén Kotányi, 
magyar származású német írónő. Der heilige 
Skarabäus cimü regénye magy. is megj. — 
2. Karl Wilhelm (1747—72), szerelmi bánatá
ban főbelőtte magát, ez inspirálta Goethét a. 
Leiden des jungen Werthers megírására. 

Jeruzsálem, Palesztina fővárosa, 80.000 I. 
1200. Kr. e. a zsidók elfoglalták, 70. Kr. u. 
Titus lerombolta, 130. Hadrianus helyreállí
totta, 637. arab, a 11. sz.-ban szeldsuk, a ϊ Ι 

Α Szent Sir temploma Jeruzsálemben 

13. sz.-ban a keresztes hadak többször el
foglalták, majd- elvesztették, 1517. török, 1917 
dec. 8. a szövetségesek elfoglalták, 1919 óta 
angol védnökség alatt. J. a zsidóság és keresz
ténység szent városa. 

Jeruzsálemi királyság. 1. Bouillon Gottfried 
1099. alapította az első keresztes hadjáratban. 
1517. szűnt meg. — 2. Jeruzsálemi király 
cím a magyar királyok nagy címéhez tarto
zik II. Endre óta. 
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Jeszcze Polska nie zginela, a. m. nincs még
veszve Lengyelország. Lengyel nemzeti dal 
kezdő sora. 

Jeszenszky i. Danő (1824—1906), költő. — 
2. János (1566—1621), magyar származású ki
váló orvos, nagy irodalmi tevékenységet foly
tatott, a cseh politikában való szerepe miatt 
a császár kivégeztette. — 3. Sándor, báró, 
* 1857, felsőházi tag. 

Jeszenyin, Alexandrovics Szergej, * 1895, a 
mai orosz lira legtehetségesebb költője. 

Jeszo, Japán É-i nagy szigete, 94.000 km2 

11/2 millió 1. 
Jeunesse dorée (franc) a. m. aranyifjúság. 
Jézus Krisztus, a kereszténység alapitója, 

Nagy Heródes uralkodása alatt született. Szü
letésével kezdődik időszámításunk. Galileában 
élt, felnőtt férfikorában lépett fel és hirdette 
a mennyei atya végtelen jóságáról és bűn
bocsátó kegyelméről és az Isten országa el-
jpveteíéről szóló örömhírt (evangélium). Tanai 
veszedelmes újítónak tüntették fel s magára 
vonta a hatalmasok haragját; a papság el
fogatta, Pontius Pilatus pedig kereszthalálra 
ítélte és kivégeztette. 

Jézsajás, 1. Ezsajás. 
Jezsuiták, Jézus társasága, rövidítve S. J. 

(Societas Jesu), Loyolai Sz. Ignác alapította 
1534. Céljuk volt a saját és felebarátjaik 
lelki üdvösségin dolgozni. Sikereik rendkívü
liek voltak, amit kitűnő organizációjuknak kö
szönhettek. Számos tagjuk a tudomány min
den területén nagyot alkotott, iskoláik mindig 
mintaszerűek voltak. M'.ssziós tevékenységük igen 
nagy. XIV. Kelemen pápa a J. társaságát 
1773. az egész világon eltörölte s csak 1814. 
állították újra vissza. Hazánkban 1561. teleped
tek meg. 

Jezsuha-stiíus, a 17—18. sz. bárok stílusa. 
Jhering, Rudolf (1818—1892), német jogtudós, 

egyet, tanár. A történelmi iskolához tarto
zott. Főmunkája: Geist des römischen Rechts, 
nagy ha'.ása volt a jogtudományra. 

Jiddis nyelv, a zsidók által a 14. sz.-ban 
átvett középfelnémet osztrák-bajor dialektus, 
amely főleg héber és szláv szavakkal kevere
dett. A J. a K-i zsidók anyanyelve, amely 
héber betűkkel irva gazdag irodalommá fej
lődött. 

Jingo, angol káromkodás, valószínűleg Jézus 
nevének elferditéséből, a nacionalisták gúny
neve. J.-izmus a m. sovinizmus. 

Jiu-jitsu, 1. Dsiu-dsicu. 
Joachim József (1831—1907), köpcsényi szár

mazású .hegedűművész, a berlini Hochschule 
igazgatója. Szerzeményei között legjobbak he
gedűversenyei. 

Joachimsthal, város Csehországban, az Érc-
hegységben, Karlsbadtál É-ra, 8000 1. Urán
érc, rádiumgyógyintézet. 

Joannovics Pál, * 1859, festő, a montenegrói 
és albán népéletet festi, 

Joanovich Pál, * i860, ny. államtitkár, felső
házi tag. 

J6b, főszereplője az Ószövetség róla el
nevezett könyvének. Isten próbára tette s szen

vedésekkel látogatta meg, de mivel hü maradt 
hozzá, előbbi boldogságát és vagyonát visz-
szaadta, sőt megkettőzte. 

Jób Dániel, * 1880, iró, hírlapíró, drama
turg, a Vígszínház igazgatója. 

Jobaháza kisk., Sopron vm., csornai j . , 796 
1., ut. Csorna, up. Rábatamási. 

Jobbágy Miklós, * 1882, szobrász. A mű
egyetemi József nádor-szobor az ő alkotása. 

Jobbágyi kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 1731 
1., vasút, telefon, posta. 

Jobbágyság, a földesúri hatalom alatt álló 
mezegazdasági lakosság jogállapota. A jobbágy 
család- és vagyonjogilag önálló! jogi személyi
ség, de ők viselték az áll. és egyházi köz
terheket (kilenced, tized) és a földesúrnak 
a telekhasználat haszonbéréül szolgáltatások
kal tartoztak. 1514—56. leszámításával szabad 
költözési joguk volt. II. Jójzsef 1785. sikertelen 
felszabaditasi kísérlete után 1848. törvénye
sen megszüntették a J.-ot. 

Jobber (ang.) a. m. tőzsdei spekuláns. 
Jockey-Club, a lóversenyügyet propagáló tár

saskör, amely egyben a lóversenyügy legfőbb 
fóruma. Nálunk a Magyar Lovar-Egylet felel 
meg a J.-nak. 

Jód, átható, klórgázra emlékeztető szagú, 
szürkésfekete kristályos anyag. Csak vegyüle
tekben fordul elő, legaagyoob mennyiségben 
a tengervízben és a tengeri növényekben. 
Azoknak hamujából állítják elő. Vegyületeit 
gyógyszerül használják. 

Jodl, Friedrich (1849—1914), pozitivista fi
lozófus, prágai majd bécsi egyetemi tanár. 

Jódlizás, az alpesi országok (Tirol, Svájc 
stb.) lakóinak különleges énektechnikája. 

Jodoform, citromsárga, lemezeskristályu anyag; 
olajban jól, vízben nem oldódik. Sebeken, fe-
kélyeken fertőtlenítő hatású. 

Joffe, Adolf (1883—1927), az orosz szovjet 
követe Berlinben, majd Bécsben. 

Joffre, Joseph Jacques Césaire, * 1852, 1916 
óta Franciaország tábornagya, 1911—14. vezér
kari főnök s a háború kitörésétől a franc, 
hadsereg főpar. J. vezette a marnei csatát s 
állította meg a német támadásokat, 1916. föl
mentették, 1918. a legfőbb haditanács tag
jává nevezték ki. 

Jogakadémia, jogi főiskola, amely a dok
tori cím adására nem jogosult. Trianon előtt 
10 J.-nk volt, ma 4 van. 

Jogbölcsészet, a jog lényegét, más társadalmi 
jelenségekkel való összefüggéseit, keletkezését, 
fejlődése törvényszerűségét kutató tudomány. 

Jogegyenlőség, az az elv, hogy törvény előtt 
minden polgár származás-, vallás'- stb. különb
ség nélkül egyenlő. 

Joghurt, a bolgárok által készített erjesz
tett tej. 

Jogi személyek, egyes ember érdekkörét 
meghaladó egyesülések, amelyek vagyon urai 
lehetnek, magukat képviseltethetik, jogokat sze
rezhetnek, kötelességeket vállalhatnak. J. pl. 
az állam, egyházak, egyesületek, alapítványok; 
közintézetek. 

Johan Bé'a, * 1889, a kórszövettan bp.-i 
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egy. c. rk. tanára, az Orsz. Közegészs. Int. 
igazgatója. 

Johanna (1326—1382), nápolyi királyné. Első 
férjét, Endrét, Nagy Lajos testvéröccse:, meg
ölette. Nagy Lajos haddal ment ellene. Duraz-
zói Károiy legyőzte, elfogta és- megfojtatta. 

Johannesburg, Transvaal aranybányászatának 
főhelye, 288.000 1. 

Johannita-lovagok, a rhodusi v. máltai beteg
ápolással foglalkozó lovagrend tagjai. A rendet 
1048. alapították. 

John Buli, a. m. Bika János, az angolok 
tréfás neve. 

Johnson, 1. Andrew (1808—1875), az Egyes. 
Ali. elnöke (1865—1869). — 2. Samué] (1709— 
1784), angol iró és kritikus, kiadta Sha
kespeare müveit. Legismertebb müve: The li
ves of the most eminent English poets; irt 
szépirodalmi munkákat is. 

Jókai ι. Mőr (1825—1904), a legkiválóbb 
m a g á r regényíró. Elsd regénye 1846. jelent 
meg (Hétköznapok). 1847. az Életképek szer
kesztője. Jelentős szerepet visz az 1848-iki 
márciusi mozgalmakban, 1848. feleségül veszi 
Laborfalvi Rózái. 1848. Debrecenben kiadja 
az Esti Lapokat. A forradalom után egy-
ide'g nem térhet vissza. Később nevezetes 
hírlapírói működést fejt ki. 1858. in
dítja meg Üstökös c. élclapját. Résztvesz az 
i8or. és 65. országgyűlésben, előbb a bal
közép, 1875-től a szabadelvű párt tagja A 
Magy. Sajtó, Hon, Nemzet szerkesztője. 1897. 
a lőrendiház tagja. 1899. másodszor nősül 
(felesége Nagy Bella). A francia romantiká
ból kiindulva, regényeiben és novelláiban uj 
elbeszélő stílust teremt. Legjellemzőbb társa
dalmi regényei; Kárpáthy Zoltán, Egy magyar 
nábob, Az uj földesúr, A kőszivü ember 
fiai, A tengerszemű hölgy, Politikai divatok, 
Egy az Isten, Szerelem bolondjai, Arany
ember, Fekete gyémántok, Eppur sí muove stb. 
Fantáz.'ájái.ak legtágabb teret juttat tört. 
hátterű müveiben (Erdély aranykora, Török 
viiág Magyarországon, A lőcsei fehér asszony, 
Szeretve mind a vérpad'g) és fantasztikus 
regényeiben (A jövő század reg., Egész az 
északi pólus'g stb.). Nevezetesek népies el
beszélő munkái (Sárga rózsa, Népviiág). Nagy 
számmal irt drámákat s egyéb müveket. — 
2. Róza, * I£6J , festő, Feszty Árpád neje; 
illusztráció, arckép, virágok. Memoire-szerü ira
tok szerzője. 

Jókay-Ihász Miklós, * 1892, földbirtokos, or-
szággy. képv. 

Jokohama, japán kikötőváros a Jedo-öböl-
ben, 406.000 1. 

Jom Kippur (hosszú nap), zsidó ünnep, a 
bűnbánat napja szigorú böjttel. 

Jónás pró.éta, Kr. e. 770 körül élt, a róla 
szóló, mesemotivumokkal (tengeri vihar, J. a 
hal gyomrában) átszőtt könyv Kr. " e. 300 
körül ke.etkezett. 

Jónás Ödön, * 1850, a bp.-i müegyet. fe 
géprajz és az általános géptan nyűg. tanára. 

Jonathan, Saul fia, elesett Kr. e. 1033. a 
füiszteusok ellen. 

Jonescu, Take (1858—1922), román pol., ügy-
fvéd s kitűnő szónok, közokt. min., a demo
krata-konzerv, párt feje. Egyike volt 1916. 
a háboruspárt vezéreinek, 1920. mint külügy
miniszter egyik alapitója volt a kisantantuak, 
1921 végsn átvette a kormányt, de Bratianu 
1922 tavaszán megbuktatta. 

Jongleur, eredetueg francia zenész és éne
kes, a trubadúrok által alkotott dalok elő
adója. Ma a testi igyesség bűvésze. 

Jordaens, Jakob (1593—1678), flamand festő ; 
nyers valószerűség, elragadóan meleg színezés, 
arc-, genre-, történeti, allegorikus és vallá
sos képeiben. 

Jordán folyó, Palesztina főfolyója, az AntU 
libanon-hegységben ered és a Tiberiás tavon 
átfolyva, a Holt-tengerbe ömlik. 

Jordán Károly, * 1871, a müegyet. a való
színűségi és biztosítási számítás m. tanára. 

Jó reménység-foka, Afrika legdélibb foka. 
Jorga Miklós, * 1871, román történetíró, 

egyet. tan. és nacionalista politikus, K-Európa 
tört. egyik legjobb ismerője, sok müve je
lent meg németül és franciául is. 

Joruba, néger ország Lagos brit gyarmatban 
(Felső-Guinea;, 48.810 km2, kb. 3 millió 1. 

Jós. A görögök s rómaiak jelekből magya
rázták az istenek akaratát. A jelek hivatott 
magyarázói voltak a jósok. Ilyen volt a Py-
thia Delphoiban. Rómában az augurok és ha-
ruspexek. 

Joseistadt, városka Csehországban a Felső 
Elbe meliett, 5800 1. Várában sok magyar 
szabadsághős volt elzárva. 

Josephine, 1. Jozefin. 
Josephinismus, a felvilágosodott állami ab

szolutizmus rendszere, mely II. Józsefről vette 
nevét. 

Josephus, Flavius, I. Flavius. 
Joshihilo (1879—1926), japán császár, 1912-

től uraik. 
Jósika 1. Miklós báró (1796—1865), α ma

gyar történeti regény megalapítója. 1836. je
lent meg Abafi c. müve, ezt követték: Zó
lyomi, A csehek Mag arországon, Az utoisó 
Báthory stb. 1849 Uián külföldön élt mint 
hírlapíró. Érdekesek emlékiratai. — 2. Sá
muel báró (1805—1862), az erdélyi konzerva
tív párt vezére, erdélyi udvari főkancellár. 
— 3. Sámuel báró, ifj. (1848—1923), po.iti-
kus, az erdélyi kat. status elnöke, a főrendi
ház elnöke. 

Josivara, Tokio nyilvános házakból álló város
része. 

Josua, 1. Józsua. 
Jósvafő kisk., Abauj-Torna vm., bódvaszilasi 

]'., 653 1., ut. Szin, posta. 
Joule, James Prescott (1818—1889), angol fizi

kus. A mechanikai hőelmélet kísérleti meg
alapozója, kísérletekkel bizonyította, hogy a 
hőcgység létrehozására mindig ugyanannyi, bár
milyen természetű mechanikai munka kell. 

Jour (franc.) a. m. nap. J. fixe: megha
tározott fogadónap. 

Journal (franc.) ». m. napi, napilap, köny
velésben napló. 
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Journal, Le, 1892. alapított párizsi boulevard-
lap. 

Journal des Débats, mérsékelt köztársasági 
párizsi lap. 

Jovanovlçs, Jovan (1833—1914), irói neve: 
Zmaj. Eredeti munkássága mellett (hazafias 
és szereim) lira, humoros és gyermekversek) 
mint a magyar irodalom. szebbre fordítója 
nevezetes. 

Jóvátétel, a háború okozta károknak meg
térítése, amelyre a volt központi hatalmakat 
az antant- tal kötött békeszerződések köteiezik. 

Joviális (lat. Jupiteri) a. m. vidám, jókedvű. 
Joyce, James, * 1882, ir származású angol 

költő és ' regényíró. Nagy föltűnést keltett 
regénye: Ulysses. 

Józan Miklós, * 1869, unitárius püspökhelyet
tes, felsőházi tag. 

jozeffn (»763—ÍA14), '796 óta I. Napóleon 
elsó felesége. Leánynevén Tascher de la Pa-
gene. Első férje Alexandre Bcauharnais vi
comte francia tábornok volt. Napoleon 1809. 
elvált tőle. 

Józsa 1. Jenő, * 1886, orvos, belgyógyász és 
idegorvos. — 2. Károly, * 1872, festő és gra
fikus; fa- és linoleummetszetek. 

József, 1. Jákob és Kachel fia, testvérei rab
szolgának eladták s így Egyiptomba Putifár 
házáua került, ennek feleségi el akarta csá
bítani s mert az nem sikerült, börtönbe jut
tat a. Síkeres álomfejtése révén a fáraópaíota 
őre lett. —• 2. Jézus nevelőatyja. 
_ József királyok. I. J. (1678—1711), I. Lipót 

fia. 1705—1711. német-római császár és magyar 
király. Alatta fejeződött be II. Rákóczi Ferenc 
szabadságharca. — 2. II. J. (1741—1790), 
Mária Terézia fia. 1763—1790. német-római 
császár. 1780—1790. magyar király, a föl
világosodott abszolutizmus hive. Reformjai: a 
köz gazgatás nyelvévé a németet tette, az or
szágot 10 kerületre osztotta, elrendelte a né
pesség összeírását, megszüntette a földesúr fe
gyelmi büntetőjogát jobbágyai felett, kiadta a 
türelmi parancs-οι, e.törülte a szerzetesrende
ket. 1790. ' a türelmi és jobbágyságra vonat
kozó rendeleteken kivül összes reform rendele
teit visszavonta. 

József 1. nádor (1776—1847), II. Lipót fia. 
1796. nádorrá választották. Neki köszönhető 
az 1825. országgyűlés összehívása, Kossuth 
amnesztiája (i8To), az ipartanoda (ma mű
egyetem) feláliitása, a Ludovii eum, az alcsuti 
mintagazdaság. Sokat tett Pest szépítésére (Vá
rosi get, Margitsziget). — 2. József Károly 
Lajos főherceg (1833—1905), J. nádor fia, 
i£6g óta halálá'g a magyar honvédség főpa
rancsnoka. Sokat foglalkozott a cigánykérdés 
megoldásával. Cigány nyelvtant is adott ki. — 
3. József Ágost főhg., * 1872, J. Károly 
Lajos tökéletes magyarnevelésü fia. A világ
háborúban tábornagy lett. A doberdói har
cokban, mint a VI. hads. par. vett részt. 
Felsőházi tag. — 4· J· Ferenc fhg., * 1895, 
az előbbi lia, felsőházi tag. 

József-műegyetem, az ib.,6. alapított József
ipartanodából fejlődött ki 1857. műegyetemmé. 

JUDICIUM 

Eredetileg Budán, azután 1882-től hosszú ideig 
a Múzeum körúton volt, jelenlegi lágymá
nyosi telepét 1909. foglalta el. 

Józsua, Mózes rende.étére az izraeliták veze
tője, a pusztán keresztül az ígéret földjére. 
J. könyve a nyugati Jordán-tartomány meg
hódításáról s szétosztásáról szól. 

Jönköping, város Svédországban, a Vettern-
tótól D-re, 29.000 1. Gyujtt'gyártás, vasipar. 

Jövedék, a magyar pénzügyi nyelvhasználat
ban tk. a. m. egyedáruság. — J.-i kihágás 
a. m. az adótörvények és szabályok megsze
gése. 

Jövedelemadó, 1. Adó. 
Juan d'Austria (1547—1578), spanyol had

vezér, V. Károly császár természetes fia. 157L 
Lepantónál legyőzi a török tengeri haderőt· 

juan-Fernanuez, szigetcsoport a Csendes
óceánban Chile mellett; 1704—íjoq. aUitólag 
itt élt egyedül egy Selkirk nevű matróz (Ro
binson Crusoe). 

Juansikaj (1850—1916), kinai államférfi. Pe-
csili kormányzója. 1911. min. elaök, a mand
zsu-dinasztia lemondása után 1912. közt. elnök, 
aki igyekezett a forradalmat a reakció szolgá
latába álíitani, de 1916. le kellett mondania. 

Juarez, Benito (1806—1872), telivér indián 
születésű mexikói államférfi. 1858—1872. köz
társasági elnök. Lefoglalta az egyházi vagyont, 
két évre felfüggesztette a külf. adósságok fize
tését. Innen eredt a franciákkal való háború, 
ami Miksa főherceg császárrá kikiáltásával pol
gárháborúvá élesedett ki (1863—1867) és J. 
győzelmével, Miksa császár kivégzésével vég
ződött. 

Juba Adolf (1864—1928), orvos, egy. m. 
tan., főleg iskolaegészségüggyel foglalkozott. 

Juba-föld, Kénia, angol koronagyarmatnak 
a Juba-folyó jobbpartja mentén elterülő ré
sze, kb. 100.000 km2, amelyet az angolok 
1924. Olaszországiak engedtek á t / 

Jubileum, örömünnep, valamely esemény 25-, 
50, 100 éves fordulója. 

Juda (helyesen: Jehuda, héberül a. m. Isten
nek hála), Jákob és Lea fia, a zsidók egyik 
törzsének ősapja. 

Juda há-Lévi (1085—1141), spanyol zsidó 
költő és teológus. 

Júdás, 1. Jézus rokona, kitől a J. levele 
származik az Újszövetségben. — 2. Iskaríót, 
Jézus árulója, aki a főpapoktól 30 sékelt 
kapott árulásáért. — 3. J. Tádé, apostol, 
az ifjabb Jakab testvére. — 4. J. Makkabeus, 
a zsidók IV. Antiochus Epiphanes elleni sza
badságharcának (i66—160 Kr. e.) hőse. 

Júdea, először a zsidók fogság utáni lakó
helye, majd a hasmoneusok, azután Nagy 
Heródes birodalma, továbbá a római proku-
rátorok által kormányzott szíriai tartományrész. 

Judenics, * 1Σ62, orosz tábornok, a vi ág-
háboruban a kaukázusi front vezérkari főnöke, 
1919. átvette az é^zaknyigati ellenforradalmi 
csapatok parancsnokságát, amelyekkel Pétervár 
közeléig előnyomult, ahol a szovjetcsapatok 
megverték. 

Judicium (lat.) a. m. ítélet, ítélőképesség. 
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JUDIT JULIANUS 

Judit, hősnő (Kr. e. 7. sz.), a zsidóknak 
Holoferne9 asszir fővezérrel folytatott háború
jában ezt a bethuliai táborban csellel meg
ölte. 

Juge (franc.) a. m. biró; J. de la paix: 
békebiró. 

Jugoszlávia (Délszlávország), a Balkán fél
sziget ÉNy-i részén, 248.000 km3, 13 miJlió 
1. Magva Szerbia (48.000 km2, 4V2m· l-)> amely 
1919. Dalmáciával, Montenegróval, Bosznia-Her
cegovinával, Krajnával, D-Stájerországgal, Hor
vát-Szia vonországgal, Baranya, a Bácska és a 
Bánság egy részével gyarapodott. Felszíne nagy
részt hegyes, sok a karsztos, sivár, máshol 
csak legelőnek alkalmas terület. Legjobb termő
földjei a Magyarországtól elszakított része
ken vannak. Vizei főképpen a Duna, kisebb 
részben az Adriai- és az Égei-tenger felé 

folynak. Lakosai túl
nyomóan délszlávok. 
A gazdálkodás az 
egykori osztr. és 
magy. területeken 
európai, de DK felé 
színvonala mindin
kább süllyed. J. 
gazdag ország : 
búza, kukorica, don
ga-fa, szilva, D-en 
finom dohány kivi
telre is bőven jut. 
Ipara, kereske
delme, közlekedése 
kezdetleges. Fővá
rosa Belgrád. 

—- Története: J. államformája királyság, 1921. 
az uralkodást Sándor király vette át. A bel-

Eolitikában a centralizmus és föderalizmus 
érdese osztotta meg leginkább a pártokat, 

úgyhogy a Pasics-kormány 1924. jun. le
mondott és a radikális párt helyett a Ljuba 
Davidovics vezetése alatt álló demokratapárt 
vette át a kormányzást. A kormányt a Ra
dies István vezetése alatt állt horvát paraszt« 
párt is támogatta, amely addig passzivitás
ban volt. Davidovics lemondása után ismét 
Pasics lett miniszterelnök. 1925. elején uj vá
lasztást irt ki, amelyen győzött ugyan, de 
a horvát parasztpárttal nem tudott sem ő, sem 
a reá következő (1926) Uzunovics kormány 
kormányozni. 1927. a radikális Vukicsevics tar
tott választásokat, amelyen a kormánykoalíció 
kétharmad többséggel győzött. De a szerb-
norvát ellentét véres botrányban tört ki. Ra· 
csics Punica kormánypárti képviselő a horvát 
képviselők közül többeket, köztük Radies Ist
vánt nyílt parlamenti ülésen halálosan meg
sebesítette pisztolyával. Éjre a horvátok el
hagyták a parlamentet, a kormány lemondott, 
de Korosec, az uj miniszterelnök sem tudta 
visszatérésre birnï a horvátokat. Erre Sándor 
király 1929. jan. 6. föloszlatta a szkupstinát 
és fölfüggesztette az alkotmányt, a kormány
zással pedig Zsivkovics tábornokot bizía meg. 
A lakosság a diktatúrát nyugodtan fogadta, 

amely most (1930 márc.) is hábotittatlanul 
uralkodik. (L. még: Szerbia, Horvátország.) 

Jugurtha (f Kr. e. 104.), Numidia királya, 
aki a romlott Rómát lépten-nyomon meg
csúfolta. Végre a rómaiak hosszas háború
ban ( m —106), amelyet Sallusfius irt meg, 
megverték. 

Juh, a páros ujjú kérődzőkhöz tartozó házi
állat, mely az egés-z Földön el van terjedve. 
Amerikába és Ausztráliába európaiak telepi
tették be. A magyar nép a hímet kos-nak, a 
nőstényt anyajuh-nak, a herélt hímet ürü-nek, 
a fiatal juhot bárány-nak nevezi. Sokféle faj
tája van, melyeket elsősorban mindig a 
gyapjúért, de részben a húsért vagy tejért 
tenyésztenek. 

Juhállomány egyes országokban 1928. 
millió 

Ausztrália 100 
Oroszország 1¾ 
Egyesült Államok 47 
Argentina 36 
Brit-India 35 
Déi-Afrika 42 
Uj-Zealand 29 
Anglia 24 
Spanyolország 21 
Uruguay 22 
Románia 12 
Olaszország 12 
Peru 12 
Magyarország 2.6 

Juhász 1. Andor, *i864, a Kúria elnöke, 
felsőházi tag. — 2. Andor, *i887, író, kí
sérleti pszichológus. Müvei: A világir. élet
története, Nagy gondolkodók, Bev. a pszicho
lógiába. — 3. Arpád, * 1863, festő; ma
gyar népélet, illusztrációk, falképek. — 4. Fe
renc, * 1887, vajdasági iró, régészeti és nép
rajzi tanulmányok. — 5. Gyula, * 1876, szob
rász, főleg plakett. — 6. Gyula, *i883, tanár, 
költő, a Holnap egyik tagja. Színmüveket 
is irt (Atalanta, Szép csöndesen). Kötetei: 
Késő szüret, Nefelejts, Az én vérem, Holmi, 
Hárfa. — 7. Vilmos, *i899, történész és iro
dalomtörténész; Dosztojevszkij tanúim., Az ős-
kullusz szelleme 

Juhász-Nagy Sándor, "Ί883, a Károlyi-kor
mányban kultuszminiszteri államtitkár, a Be-
rinkey-kormányban igazságügyminiszter volt. Je
lenleg Debrecenben a ref. egyház főjegyzője. 

Julia (Kr. e. 39. — Kr. u. 14.), Augustus 
császár leánya, hires volt szépsége, művelt
sége és erkölcstelensége miatt. Tiberius császár 
parancsára éhhalállal végezték ki. 

Juli-Alpok, a D-i Mész-Alpok nyúlványa. 
Julián, 12. sz.-i domonkos-rendi szerzetes, 

aki az őshazában maradt magyarok felkere
sésére K-re utazott és az Uraiban levő Bas-
fririáig jutott. A tatárok Európa elleni ké
szülődéséről előre értesítette a magyarokat. 

Julianus Apostata (331—363), római csá
szár (361—363), tanult, nagytehetségű iró. A 
pogány vallást vissza akarta állítani. 
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JULIENNE 

Julienne (franc), a. m. vékony szeletekre 
metélt szárított zöldség. 

Julius, \ómai patrícius család, belőle val«S 
J. Caesar \is, akinek nevét a J. hónap viseli. 

Julius Caesar, 1. Caesar. 
Júliusi fotradalom (1830 jul. 27—29), a pá. 

rizsi polgárság felkelése X. Károly kormánya 
ellen a sajtószabadság és a választójog miatt. 
Eredménye 2x. Károly letétele és Lajos Fülöp 
orléansi herceg kirá'lyá választása lett. A J, 
vértelen volt. 

Jumper (ang.) a. m. zárt, gombnélküli, 
többnyire kötött kabát. 

Jungle (ang.), dsungel, mocsaras őserdő 
Indiában. 

Jungfrau, a Berni Alpok egyik csúcsa, 
Svájc közepe táján, 4167 m. 

Junior (!at.), a. m. ifjabb. 
Június-levelek, 1769—72 jelentek meg a lon

doni Public Advertiser-ben, élesen támadván 
a kormányt és a királyt is. Ujabb kutatá
sok szerint álnév alatt Sir Philipp Francis 
(1740—1818) irta őket. A J. a publicisztika 
remekművei, amelyeket azóta többen utánoztak. 

Junker (ném.), a. m. vidéki nemes, a po
rosz agráriusok gúnyneve. 

Junktim (!aï.) a. m. kapcsolatosan; kapcso
lat; J. lehet pl. két javaslat között, ame
lyek csak együtt fogadhatók e!. 

Juno, a rómaiaknál a vi'ágosság és az égs 
boltozat női főistene, Jupiter felesége, akit 
később a görög Hérával azonosítottak. Ö «1 
inői nem s a család oltalmazója s a házas
ság védője. 

Junta (spanyol), egyesülés; politikai szerve·. 
zet. 

Juon, Paul, *i872, svájci származású né
met zeneszerző. 

Jupiter (Zeus), Saturnus és Ops (a görö
göknél Kronos és Rhea) fia, aki apját le
taszította trónjáról s az ég királya, később 
a főisten, a természet s az erkölcsi világ
rend kormányzója. 

Jupiter, a Naptól számított sorrendben 6. 
bolygó, tömege nagyobb, mint a. naprend
szer összes bolygóié együttvéve. 10 óra alatt 
fordul meg a tengelye körül. Keringési ideje 
π év, 315 nap. Valószínű, hogy még nem 
teljesen kihűlt bolygó. Légköre van, színképe 
vízgőzre is enged következtetni. Nyolc holdja 
van. 

Jura-hegység, hegyvonulat a Genfi-tótól a 
Majnáig. Részei: a Svájci-, a Sváb- és a 
Frank-Jura. 

Jura-korszak, a Föld középkorának a triász 
és kréta közé eső korszaka. Nevét a Jura
hegységtől kapta, ahol legszebben van ki
fejlődve. Növényzete tűlevelű fákból, harasz
tokból és zsurlókból állott. Legjellemzőbb ál
latai a hüllők, melyek e korban érték el 
legnagyobb fejlettségüket. 

Jurányi Lajos (1837—97), kiváló botanikus 
bp.-i egyet, tanár. 

Juraschek, Franz von (1849—1910), aradi 
születésű osztrák statisztikus, bécsi egyet. tan. 
Die Staaten Europas, statistische Darstellung. 

JUTA 

Jurátus (lat.) a. m. esküdt, nálunk régeb
ben joggyakornok, ügyvédjelölt. 

Juriga Nándor, "Ί871, kat. pap, szlovák 
politikus!. 1906—1918. országgy. képv. 1918 óta 
Csehszlovákiában a szlovák autonómiáért és a 
kat. egyház iskolai jogaiért küzd. 

Jurisdictio (lat.) a. m. igazságszolgáltatás. 
Jurisprudencia (lat.) a. m. jogtudomány. 
Juris utriusque doctor (lat. : mindkét jog 

tudora), aki megszerzi mind az államtudo
mányi, mind a jogtudományi doktorátust. 

Jurisich Miklós, tI544> Kőszeg kapitánya, 
1532. Kőszeg hősies védelmével feltartóztatta 
Szulejmán Bécs felé törő roppant hadseregét. 

Juror (lat.) a. m. esküdt. 
Jurta, Szibéria és Kina nomád -népeinek sá

torszerű, prémmel fedett lakása. 
Jury, 1. esküdtszék Angliában. 2. Az a bí

róság, amely kiállítások alkalmával a tárgyak 
elfogadása és a dijak tekintetében határoz. 3. A 
sportban versenybíróság. 

Jus (lat.) a. m. jog. J. suffragii, vá'asztó-
jog· 

Juskevics, Saíamonovics Szemjon, *i868, orosz 
iró, az orosz-zsidó gnettó és a zsidó prole
tariátus költője. 

Juste milieu (franc), po'itikai jelszó, jelenti 
a helyes (az arany) középutat a különböző 
párttörekvések közt. 

Justh 1. Gyula (1850—1917), a magyar po
litikai közélet egyik legmarkánsabb alakja. 1884 
óta Makó város képviselője haláláig. 1891. a 
függetlenségi párt alelnöke. A koalíció kor
mányrajutásával ő lett a Ház elnöke, 1909. 
lemondott. Az 1910. választásokon a radikális 
választói jog volt programmjának egyik sar
kalatos pontja. — 2. Zsigmond (1863—1894), no
vella- és regényíró. Sokáig élt Párizsb.an, erős 
hatása alatt állott a francia naturalizmus
nak. Müvei: Gányó Julcsa, A pénz legendája, 
Fuimus. 

Justinianus (Kr. u. 482—565), I. J. néven 
527 óta keletrómai császár, aki győzelmesen 
harcolt a perzsák, keleti gótok s vandálok el
len és újra tekintélyt szerzett a birodalomnak. 
J. állíttatta össze Trebonianus nevű jogtudósá
val a római jog rendszerét, a Corpus Juris-t. 

Justitia (lat.) a. m. igazság. 
Justitia regnorum fundamentum (lat.) a. m. 

az igazság az országok alapköve. I. Ferenc 
osztrák császár jelszava. 

Justizmord (ném.) a. m. ártatlanon végre
hajtott halálbüntetés, tágabb értelemben ár
tatlant ért büntetés. 

Juszkő Béla *i877, festő; népélet, állatkép. 
Jusztifikáció (lat.) a. m. igazolás. Régebben 

J. a. m. kivégzés. 
Jut kisk., Somogy vm., tabi j . , 560 I., vasút, 

távíró, posta. 
Juta kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 888 

1., ut. és up. Hetes. 
Juta, az indiai Corchorus nevű növény szá

rának rostjai. Csak zsák- és kötéláruk előállí
tására alka'mas. Pamuttal keverve bútorszövete
ket is készítenek J.-ból. 
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JUTAS KACSAFELÊK 
» __ i 

Jutas, Veszprémhez tartozó puszta, ahol négy 
évfolyamú katonai altisztképző intézet van. 

Juvenalis, Decimus Junius (Kr. u. 60—140), 
római szatirairó, a császári Róma sötéthangulatu 
osíorozója. 

Juventas (Juventus), a rómaiaknál a férfi
korba lépő ifjak védőistene. 

Jux (német, a latin iocus-ból) a. m. tréfa. 
Juxta (lat.: mellett), a kitéphető lapokból 

álló (csekk stb.) könyvecskének ki nem tép-

K. Κ = korona; K. v. kir, =** királyi; 
kg. = kilogramm. 

Kaán Károly, »1867, erdőmérnök. Tud. Akad. 
lev. tagja. 

Kaas 1. Albert báró, *i885, a közjog és 
összehas. államjog ny. r. tanára a közgazd. 
egyetemen. — 2. Ivor báró (1842—1910), pub
licista, képviselő. 

Kába nagyk., Hajdú vm., hajdúszoboszlói j . , 
6797 1. Dohány-, á lattenyésztés. 

Kába (arab: kocka), kockaszerü középépület 
a mekkai szent moséban, az iszlám szentsége. 
Keleti sarkán egy fekete kő (valószínűleg 
meteor) van befalazva. 

Kabala, 1. Kabbala. 
Kabaré (franc: a. m. korcsma), eredetileg 

olyan korcsma, ahol rögtönzött színpadon a 
mulató vendégek léptek föl. Utóbb München
ben erre a mintára keletkezett a »Brettl« 
s nálunk is egész sereg K. 

Kabarok (kóbor, nomád), kazár néptöredék, 
Lebediában csatlakoztak a magyarokhoz. 

Kabbala (héber) a. m. hagyomány, különféle 
forrásokból eredő misztikus zsidó vallásböl
cselet. 

Kabdebó Gyula (1874—1926), szék.-főv. mű
szaki főtanácsos, müegyet. m. tanár. 

Kábel, 1. az elektrotechnikában több szál
ból összefont, földbe v. víz alá helyezendő, 
jól szigetelt, ólomburokkal körülvett veze
ték. — 2. Drótkötélpályáknál, tengeri hajók 
kikötésénél használt vastag drótkötél, — 3. 
Tengerészeti hosszmérték, a tengeri mérföld 
egytized része, 185 m. 

Kábelhíd, 1. Függőhíd. 
Kabeljau, a tőkehal neve. 
Kabilok, sémi arabok és hámi berberek 

keveredésiből származott népfaj (kb. egv mi:l.) 
ENy-Afrikában. Mohamedán földmivelők és 
állattenyésztők. 

Kabin (franc.) a. m. hajófülke, kajüt. 
Kabinet (franc), eredetiig kis szoba, átvitt 

értelemben az a szoba, amelyben a kormány 
tagjai az államfőnek jelentést tesznek, még 

hető része, amely a kitéphető rész főbb ada
tait tartalmazza. / 

Jün-nan-fu, város Kina DNy-i részén, 150 
ezer 1. Selyem-, bőr- és fémipar., 

Jutland, Ë-i félsziget az É-i és; K-i-tenger 
közt, 40.000 km2. Egész felszíne alföld, de 
kevéssé termékeny. D-i része Németországé, a 
többi Dániáé. .' 

Jylland, Jutland dán neve. 
J'y suis j'y reste (franc.) a. m. itt va

gyok, itt maradok. 

később magának a kormánynak, minisztérium-
fiak a neve is. 

Kabóca, egyenlőszárnyu rovar; az énekes K. 
az oldalán elhelyezett hangadó készülékkel 
cirpel. 

Kabök Lajos *i884, szocialista politikus. A 
Vas- és Fémmunkás szöv. alelnöke, országgy. 
képv. 

Kabos 1 Ede (1864—1923), iró, szerkesztő. 
Fantasztikus regények és elbeszélések. — 2. 
Ilonka (Zsigmondyné, K. 1. leánya), * 1892, 
zongoraművésznő. 

Kabul, Afganisztán fővárosa, a K. folyó 
mellett. 70.000 1. Bőr- és szövőipar. 

Kacagány, kabáthoz hasonló, panyókára ve
tetten hordott ősmagyar ruhadarab. 

Kacorlak kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 
471 1., ut. Gelse, up. Zalaszentbalázs. 

Kacs kisk., Borsod vm., mezőkövesdi j . , 
72 r 1., ut. és up. Tibolddaróc. 

Kacsafélék, szélescsőrü vízimadarak, uszólá-
bakkal, a him rendszerint díszesebb tollazatú, 
mint a nőstény. A mocsarakban élő vándor 

Κ 
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KARIKATÚRA 

I nef ré Gill karikatúrája Wagner 
muzsikájára 

Karikatúra a dualizmusra. Deák ós 
Schmerling 1868. 

Jossot: Francia csendörőrmester 

yJWuty^ 

Major Henrik: Karikatúra 



KACSKO.VICS KAIRO 

Vadkacsa a házi kacsa őse. Tolláért, húsáért, 
tojásáért tenyésztik. 

Kacskovics Lajos, *i86i, ny. alispán, felső
házi tag. 

Kacső Sándor, *i90i, novellaíró. 
Kacsôh Pongrác (1873—192^, zeneszerző. (Já

nos vitéz és Rákóczi c. operettek.) 
Kacsóta üislc, Baranya vm., szentlörinci j . , 

432 !., ut. és up. Szentlőrinc. 
Kaczér Illés »1887, iró és hírlapíró. Regé

nyei: Khafrit, Zsuzsanna és a vének. Drámái: 
Gólem ember akar lenni, Megjött a Messiás. 

Kacziány 1. Aladár, *i887, festő; szimbolikus 
kompozíciók. — 2. Géza, *ι8$6, iró, min. tan., 
ref. lelkész. — 3. Ödön, *i852, festő; víziószerű 
müvek, sajátosan egyéni színezéssel. 

Kada Elek (1852—1913), iró, 1897—1913. Kecs
kemét polgármestere. Alföldi néprajzokat, re
gényt s népszínművet irt. 

Kádár t. Béla, "Ί877, festő, expresszionista. 
— 2. Endre "Ί887, iró. Novellák, regények, 
színdarabok. — 3. Imre *i894, erdélyi újság
író és iró; Bujdosó ének (költ.), Nászrepülés 
(reg.). — 4. Jolán (Pukánszky Béláné) *i892, 
nemz. muz. könyvtáros. A budai és pesti 
német színészet történetét irta meg. — 5. Le
hel *i888, iró és hírlapíró. Fajvédő publicista. 

Kadarka, kék szőlőfajta. Skutariból került 
hozzánk. 

Kadarkút kisk., Somogy vm., kaposvári ) . , 
2237 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Kádárta kisk., Veszprém vm., veszprémi ]'., 
624 1„ vasút, up. Gyulafirátót, ut. Veszprém. 

Kadaver (lat.) a. m. hulla. 
Kadelburg, Gustav (1851—1925), bp.-i szárm. 

német vig'átékiró és színész. 
Kádencia (ol.), befejező zenei formula, az 

utolsó szóló, amelyben a játékos virtuozitását 
csillogtathatta. 

Káder (franc), a. m. törzs, keret, kevés hi
vatásos katonából alakított keret, amelybe há
ború esetén a bevonultak illeszkednek. 

Kadét-párt, orosz poi. párt a cári uralom 
alatt, mely nevét a Κ és D betűk össze
tételéből kapta (konstitucionális-demokrata). 

Kadett (franc: a. m. ifjabb), a katonaiskola 
növendéke. 

Kádi (arab) a. m. bíró. 
Kadics Ottokár, * 1876, bp.-ί egyet. a 

karsztgeológia és gerincesek őslénytana c. ny. 
r. tanára; barlangkutató. 

Kadmium (lat.), elem, ezüstfehér fém. 
Kadocsa Gyula, * 1880, entomológus, a Ro

vartani Állomás tisztviselője. 
Kadosa 1. Marcel *i874, ügyvéd, iró és liir-

Japiyó, kül. a közg. szakirodalom terén mű
ködik. — 2. Pál *igo3, zeneszerző, hegedűre 
és zongorára irt zenemüveket. 

Kaffa, hűbéres állam D-Abessziniában, a kávé 
őshazája. 

Kaffer (arab: kâfir, a. m. hitetlen), néger 
törzs DK-Afrikában. 

Kaffka Margit (1880--1918), a nyugatos iro
dalmi gárda tagja. Munkái: Versek, (Leve
tek a zárdából, Tallózó évek), regények (Szí
nek és évek, Állomások, Hangyaboly). 

Kaftán (török), a mohamedánok és lengyel
zsidók hosszú köpenyszerü ruhája. 

Káger József *i864, pápai prelátus, orsz. 
gyűl. képv. 

Kagosima, japán város Kiu-siu szigeten, 
I2vOOO I. 

Kagyíők, többnyire tengeri, puhatestű á'la-
tok. Fejük nincs. Testüket jobb- és baloldali 
félből összetett kemény, szénsavas mészből 
álló héj fedi, melyeket belülről izmok tar
tanak össze. Kopoltyukkal lélegzenek. Szaporo
dásuk ivaros, petéző. 

Kahána Mózes »1898, költő és novellaíró 
(irói neve Térítő Pál). 

Kahn, Gustav "Ί859, francia költő, esztétikus 
és újságíró. 

Kahr, Gustav "Ί862, német államférfi, felső 
Bajorország kormányelnöke, Escherich-he! együtt 
szervezte a bajor Schutz-wehr-t, 192I. bajor mi
niszterelnök, 1924. a közig, bíróság elnöke. 

Kai (franc), hajók ki- és berakodóhely· 
a kikötőben. 

Kaiblinger Fülöp *i878, tanár,, nyelvész. (Al
kotó nyelvtudomány.) 

Kaimán, krokodilhoz hasonló hüllő D-Ame-
rikában. 

Kaínz, Josef (1858—1910), német színész, λ 
realista színjátszás jelentős alakja. 

Kairo, Egyiptom fővárosa a Nílus deltája 
felett, 1,060.000 1. Mohamedán egyetem, gaz
dag muzeumok, nagyszerű ó-egyipt. és arab 
műemlékek. Klimatikus gyógyhely. Élénk ke
reskedelem. 

Kairo : az Omar-mecset 
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KAIRUAN KALÁKA 

Kairuán, város Tuniszban, 19.000 1., az ara
bok szent helye. 

Kaisaríe (az ókorban Caesarea), török város 
Angora vilajetben, 54.000 1. 

Kaiser, Georg *i878, expresszionista német 
drámaíró. (Reggeltől éjfélig, Tüz az Opera
házban, Asszonyáldozat, Kolportázs.) 

Kajak, grönlandi evezős csónak, bálnabordák
ból, fókabőrrel bevonva. 

Kajanus, Robert *i85Ő, finn zeneszerző, egyet, 
tanár, 

Kajár nagyk., Győr vm., sokoróaljai j . , 1585 
1., ut. Gyömöre, posta. 

Kajászőszentpéter nagyk., Fejér vm., váli 
j . , 1194 1., telefon, posta. 

Kajd Jdsk., Vas vm., szombathelyi j . , 520 1., 
vasút, ut. Táplánfa, up. Vasszécsény. 

Kajdacs nagyk., Tolna vm., dunaföldvári j . , 
2028 1., vasút, táviró, posta. 

Kajlinger Mihály (i860—1924), a székesfő
városi vízmüvek vezérigazgatója. Számos vi
déki város vízmüvét tervezte. 

Kajmakám, a. m. török helytartó. 
Kajüt (holland), a. m. hajófülke. 
Káka, sásféle mocsári növény, szára hen

geres, levéltelen, sima (K.-n csomót keresni). 
Kosár stb. fonásra használják. 

Kakadu, a papagályok családjába tartozó 
indiai madárfaj. 

Kakaó, forró égövi fa. Uborkaformáju és 
nagyságú termésében vannak a mandulaa'aku 
keményítő-, kakaóvaj-, fehérje- és theobromin-
alka'.oid tartalmú magvak. Ezekből kisajtolják 

Kakaő-termelés 1927. 

Kakaófa ága és átmetszett termése 

a K.-vajat, aztán a magot megpörkölik, porrá 
őrlik s igy készül a kereskedésbeli K. K.-ból 
készül a csokoládé is. 

Világtermelés 
Aranypart 
Bra-ilia 
Nigéria 
San Domingo 
Trinidad 
Ecuador 
Sao Thomé 

millió kg. 
513 
2.S7 
69 
44 
27 

Kakas, a tyúkfélék himje. 
Kakasd kisk., Tolna vm., vö'gységi j . , 1176 

1., ut. Bonyhád, posta. 
Kakemono (japái), két vízszintes rúdra feszi

tett, összecsavarható papir- v. selyemfestmény. 
Kaki 1. Khaki. 
Kákics kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 

779 1·, vasút, ut. Sellye, posta. 
Kakofónia (gör.), a. m. rosszhangzás. 
Kaktuszfélék, többnyire levél nélküli virágos 

növények, húsos törzsük és ágaik zöldek, sző-

Kaktusz 

rösek, tüskések, feltűnő virágjaik vannak. Hazá
juk Amerika, forró száraz helyeken másutt 
is meghonosodtak. 

Kakucs nagyk., Pest vm., alsódabasi j . , 2887 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Kakukfélék, a varjakkal rokon kuszómada-
rak. Nálunk a közönséges kakuk él, fészket 
nem épít és tojásait más madarak fészkébe 
lopja be. Rovarokkal táplálkozik. 

Kakukfii (Thymus), ajakos növény, háziorvos-
ság. Az indiai Κ.-bôl állítják elő a tiniolt. 

Kai., ka'oria rövidítése, 1. Caloria. 
Kál nagyk., Heves vm., egri j . , 4120 1., 

vasút, táviró, telefon, posta. 
Kalábra, Olaszország DNy-i félszigete, a 

régi Bruttium. 
Kalabria, Olaszország DNy-i félszigete, a 

mannok. 
Kaláka, erdélyi népszokás, amikor az atya

fiság v. az egész falu kivonul valaki számára 

739 740 



KALAMAJKA KALLôSD 

ingyen munkát végezni. Vendégséggel és tánc
cal végződik. 

Kalamajka, élénk lengyel tánc, Kolomea vá
rosról elnevezve, 

Kalamitás (lat.) a. m. baj, csapás. 
Kalander, kikészítő gép szövet v. papir fé-

nyesitésére (fűtött) hengerekkel. 
Kalapácshajitás, sportág, 71/4 kg sulyu fém

golyó, 122 cm hosszú drótkötélre kötve, ame
lyet megforgatva elhajítanak. Főleg az ame-
likaiak kultiválják. 

Kalauz (török), a. m. vezető, útmutató. 
Kaiazancai szt. József (1556—1648), aragoniai 

származású pap, 1607. a kegyesrendiek meg
alapítója. 1767. avatták szentté. 

Kalaznő nagyk., Tolna vm., simontornyai j . , 
881 1., ut. és up. Hőgyész. 

Kalcedon, többféle színű ásvány, a kvarc vál
tozata, féldrágakő, féleségei: onyx, karneol, 
heliotrop stb. 

Kalchas, görög pap és látnók, a trójai há-
. borúban. 

Kalcium, 1. Calcium. 
Kalcium-karbid 1. Karbid. 
Káld nagyk., Vas vm., sárvári j . , 1614 l.; 

vasút, távíró, posta. 
Káldea (Khaldea, Chaldea), Mezopotámia D-i 

része, a tulajdonképeni Babilónia. 
Káldy 1. György (1572—1634), jezsuita, ki

váló hitszónok, lefordította a Szentírást. — 
2. Gyula (1838—1901), zeneszerző és író, az 
Operaház igazgatója. Kuruc dalok átirója. 

Kaledonia, Tacitusnál É-Skócia neve. Lakói 
kelták. 

Kaleidoszkóp (gör.), optikai készülék, mely
ben három tükör van egymással óo^-os szög 
alatt elhelyezve. Ha a tükrök előtt apró tár
gyakat helyezünk el, szimmetrikus, hatszöges 
képeket kapunk. Brewster találta fel 1817. 

Kalendárium (lat.) a. m. naptár. 
Kalevala, a finn nép nemzeti eposza. Lönn-

rot állította össze eredeti népköltési darabok
ból ^1835). 

Kaliber (arab), csövek, főleg fegyvercsö
vek belső átmérője. 

Kalibrálás, cső belső átmérőjének pontos 
megállapítása. 

Kálidásza, indiai epikus, lírikus és dráma

író (állítólag a Kr. u. 6. sz.-ban). Főműve a 
Szakuntala c. dráma. 

Kalifa (arab) a. m. helyettes, utód; Moha
med, Allah küldöttjének utóda, a mohamedán 
vallás feje. 

Kaliko, sima, lenvászonszerüen szőtt gya
potszövet, kül. könyvkötésre. 

Kalifornia, I. California. 
Kálium, könnyű fém, ezüstfehér fényű elem. 

A levegőn gyorsan oxidálódik, a vízzel heves 
hő- és hidrogénfejlődés közben K.-hidroxiddá 
(marólúg) egyesül. 

Káliumsók, a termőföldben, kőzetekben, folyó-
és tengervízben és növényekben nagy mennyiség
ben fordulnak elő. Leggyakoribbak a kovasavas 
kálium (a legtöbb ásványban), klórkálium, kén
savas és szénsavas kálium és a káliumnitrát 
(salétrom). A nyers K.-ból állítják elő a tiszta, 
fémes káliumot és többi vegyületét. Ezek kö
zött legfontosabbak az ipari klórkálium, a ká-
liumklorát (gyógyszer), káliumkarbonát (hamu-
zsir), kálium -hidroxid (marólúg), a festékül 
szolgáló káliumkromát stb. A nyers K.-at nagy 
tömegekben bányásszák, elsősorban Stassfurtban. 
A nyers K. igen fontos műtrágya. 

Kalivoda Ka*,a, * 1883, festőművész. 
Kalksburg, falu Alsó-Ausztriában. Jezsuita 

nevelőintézet. 
Kalkuláció (lat.) a. m. számítás. 
Kalkulus (lat.: kövecske), a rómaiaknál já

tékkő, ma: számítás, iskolában: osztályzat. 
Kalkutta, Bengália fővárosa a Gangesz del

tájában, 1,327.000 1. Tengeri kikötő. A föld
kerekség legnagyobb rizspiaca. Főiskolák. 
1686 óta angol. 

Kállay 1. Béni (1839—1903), országgy. képv. 
közös pénzügyminiszter, Bosznia és Herce
govina legfőbb adminisztrátora. Több tört. 
müve Szerbiáról. — 2. Kálmán, * 1890, a deb
receni egyet, az ószövetségi Írásmagyarázat ny. 
r. tanára. — 3. Miklós, * 1885, hírlapíró, 
esztétikus és műfordító. — 4. Miklós, * 1887, 
keresk. államtitkár. — 5. Tamás, * 1878, függ. 
képviselő, Justh hive, 1910—18. munkapárti, 
a 2. nemzetgyűlésen egységespárti képviselő, 
jelenleg régiségkereskedő. — 6. Tibor, * 1881, 
országgy. képv., volt pénzügyminiszter, 1922. 
megalkotta az egyenes adó reformját, létre
hozta a Devizaközpontot. 

Kalliopé, az epikus költészet múzsája. 
Kallikrates, ókori görög építész, a Kr. e. 

5. sz.-ban, az athéni Parthenon építője. 
Kallimachos. (Kr. e. 310—240), alexandriai 

görög költő. 
Kalló v. káló (pl.) a. m. veszteség, az áru

nak szállításból vagy technikai okokból beálló 
csökkenése. 

Kalló kisk., Nógrád vm., sziráki ]., 2342 1., 
telefon, posta. 

Kallós 1. Eda, * 1866, szobrász: síremlék, 
emlékszobrok. Teles és Márkussal a bpesti 
Vörösmarty-szobor. — 2. Ede, * 1882, tanár, 
klasszikus-ii'ológus. Főműve: Görög-római val
lástört, és mitológia. 

Kallősd kisk., Zala vm., zalaszentgróti ) . , 
484 1., ut. Kehida- Kustány, up. Kehida. 

741 24* 742 



KALLOSEMJÊN KAMAT 

Kállósemjén nagyk., Szabolcs vm., nagy-
kállói j . , 2891 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Kálmán (1070—1 r 16), I. Géza fia. 1095— 
1116. magyar király. (Könyves Kálmán). 1105-
ben elfog alta Dalmáciát. Eltörülte a boszor
kánypereket és a büntetőperekben a kínzást. 
Letöri az utolsó horvát király (Péter) felke
lését s szabályozza Horvátország viszonyát ha
zánkhoz. Sokat harcolt lázadó öccse, Almos 
ellen, akit fiával, Bélával együtt megvakit-
tatott. Alatta vonult át Bouillon Gottfried 
keresztes hada hazánkon. 

Kálmán 1. György, * 1883, zongorapedagógus 
és zenetanár. — 2. Imre, * 1882, zeneszerző 
és kritikus. Operettjei: Tatárjárás, Csárdás
királynő, Marica grófnő, Csikágói hercegnő. 
Cirkuszhercegnő. — 3. István, * 1867, turai 
kisbirt. és gőzmalomtulajd., országgyül. képv. 
— 4. Jenő, * 1875, ügyvéd, országgyül. képv. 
— 5. Péter, * 1877, festőművész: Piéta, Temp
lomban. 

Kálmáncsa kisk., Somogy vm., barcsi j . , 
1438 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Kálmány Lajos, (1852—1919), r. kat. lelkész, 
etnográfus, az Alföld népköltészetének gyűjtője. 

Kalmar, tizkaru tengeri polip. Húsát eszik. 
Kalmár, svéd kikötőváros a Balti-tenger mel

lett; K.-i unió (1397), perzonálunió a három 
skandináv állam közt. 

Kalmár 1. Antal (1857—1920), Habsburg-
ellenes publicista. — 2. Elza, * 1876, szob
rász: Horthy Miklós mellszobra, Elesett hős. 

KalmükOk, Ny-mongol nomád állattenyésztők 
(kb. 700.000), Közép-Ázsiában és a Volga 
torkolata körül. Az orosz szovjetköztársaság 
keretében önkormányzatot kaptak. 

Káinoki Izidor, * 1863, iró és hírlapíró, 
az Újság munkatársa. Novelláit, cikkeit, karco
latait Vulpes álnéven irja. 

Kálnoky Gusztáv gróf (1832—98), kopen-
hágai majd londoni nagykövet. 1881—1895. 
külügyminiszter. 

Kálócfa kisk., Zala vm., alsólendvai j . , 457 
1., ut. Zalabaksa, up. Kozmadombja. 

Kalocsa, r. t. város, Pest vm. K.-i járásának 
székhelye, 12.000 1. R. k. érsekségét Szent 
István alapította. Jezsuita főgimn., csillagászati 
és geofizikai obszervatórium. 

Kslocsay Kálmán, * 1891, a bp.-i egyet. 
a járványos betegségek m. tanára. 

Kaloda, régi büntetés, kettős fadeszka, amely
nek nyílásába a bünöa nyakát v. lábait be
zárták és igy közszemlére á.litották. 

Kalomel (gör.), gyógyszer, higany és klór 
vegyülete. 

Kalória, 1. Caloria. 
Kalorimeter (lat.-gör.), rnelegmennyiség-mérő, 

melegizo áló edény, a belsejében elégetett vizs
gálandó anyag elégésénél fejlődő meleget át
veszi a vízfürdő, ennek hőmérsékemelkedése 
a hőmérőn leolvasható. Ebből számítják ki az 
elégésnél keletkezett melegmennyiségêt. (L. 
Caloria.) 

Kalotaszeg, a Sebes Körös felső völgyének 
vidéke Kolozs vármegye Ny-i részében. Ma-

••köjpenxf 

Kalorimeter 

gyár népének hímzései (K.-i varrottas) orszá
gos hírűek. Trianon óta Romániáé. 

Kálóz nagyk., Fejér vm., sárbogárdi j . , 4411 
1., távíró, telefon, posta. 

Kalpag, török-tatár eredetű báránybőrsüveg; 
huszárcsákó. 

Kaltenecker Viktor, * 1879, ügyvéd. 
Kalugyer (gör. a. m. jó öreg), a görög 

egyházban a szerzetes neve. 
Kálvária (lat. a. m. koponya), az a hely, 

ahol Krisztust keresztre feszitették. 
Kálvinisták, Calvin követői, az ev. refor

mátusok (különösen Svájc, Skócia, Németalföld 
és Magyarország). 

Kalypso, nercida, Odysseust hét évig tartotta 
vissza Ogygia szigetén. 

Kám kisk., Vas vm., vasvári j . , 810 1., ut, 
Rum, posta. 

Kama, a Volga legnagyobb jobboldali mel
lékfolyója, 1800 km. 

Kamaldoii szerzetesek, a Szt. Benedek-rend 
egyik ága. Szigorú remeteéletet élnek. 

Kamarahang, a mp.-enkint 870 egyszerű vagy 
435 dupla rezgésszárnu á, mely szerint a 
hangolás történik. Megállapította a francia 
akadémia (1858). 

Kamarajáték, oly színpadi müvek előadása, 
amelyek természetüknél fogva kisebb szín
padot, intimebb, finomabb előadásmódot igé
nyelnek. 

Kamarás, udvari cim nemes származásúak 
számára, jelvényük: aranykulcs. Pápai K.-ok, 
vüági és papi rendűek a pápa közvetlen szol-
gá.atára. 

Kamari'la (spanyol: szobácska), a bécsi ud
var körüli titkon ármányoskodó társaság neve. 

Kamat, a tőke hozadéka, amely a tőketu'ado-
nos minden munkabeli hozzájáru'ása nélkül 
áll elő. Az igénybevett tőke használati dija, 
melynek magasságát a gazdasági viszonyok, sok 
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helyütt a törvény is szabályozza. Ha a tőke ki
kölcsönzése hosszabb időre szól és az esedékes 
kamatokat félévenként vagy évenként a tő
kéhez csatolják (tőkésitik), ugy, hogy a kö
vetkező kamatozási időszakban már a tőké
sített kamat is kamatot hajt, kamatos K.-ról 
beszélünk. K.-Iáb a tőke 100 egysége után 
fizetendő egy évi kamat. Azt a K.-ot, amelyet 
a tőkének nem kel.ö időben történt vissza
szolgáltatása miatt kell fizetni, késedelmi K.-
nak nevezik. Koszt-K. 1. Kosztpénz. 

Kambium, szövetréteg magasabb rendű nö
vények törzsében, gyökerében stb., kifelé 
hánccsá, befelé faszövetté alakul. 

Kambodzsa, Francia-Indokina egyik tarto
mánya a Mekong alsó folyásánál, a Sziámi 
öböl partján. 175.000 km2, 21/2 millió 1. Rizs, 
selyem, halászat. Fővárosa Pnom Penh. 

Kambrium, a Föld legősibb korából szár
mazó rétegcsoportok. Ezekben találják a leg
régibb élőlények maradványait. 

Karríiyses (Kambuzsija), Kyros fia, Kr. e. 
529—522-ig perzsa kirá'y. Meghódította Egyip
tomot és Aithiopiát. Megőrült és öngyilkossá 
lett. 

Kamcsatka, félsziget ÉK-Azsiában a Bering-
is az Ochocki-tenger között Hegyeinek ma
gassága az Alpokéit is meghaladja (4900 τα.)· 
Sok vulkán. K. oroszázsiai kormányzóság i1/^ 
mil.ió km3. Prémvadászat, halászat. Fővárosa 
és kikötője Petropavlovszk. 

Kamca (ol. cammeo), 1. Gemma. 
Kaméleon, több fajú forró égövi (afrikai) 

gyik. Fákon élnek, lomhán mozognak. Rova
rokkal táplálkoznak, melyeket hirtelen ki

dobott ragadós hosszú nyelvükkel kapnak el. 
A bőrükben levő festéksejtek segítségével a szí
nüket élénken tudják vá.toztatni. 

Kaméiia, K-ázsiai fa, a teacserje rokona, 
nálunk szobanövény, vörös τ. fehér virágokkal. 

Kamenyev, Lev Borisszovics, * 1883, bolse
vista orosz politikus, 1926, római követ. 

Kamerl ngh-Onnes, Heike, (1853—1926), hol
land lizikus, gázok cseppfolyósitásával fogl. 
1913. Nobel-dij. 

Kamerun, volt német gyarmat Ny-Afrikában 
790.000 km2, 3 mii ió 1. Partjai laposak, 
belsejét hegyek borítják 4000 m. magasságig. 
Termékei kaucsuk, kopra, pálmao'aj, kakaó, 
pamut, fa, 1919. Ny-i keskeny sávja angol, 
a többi francia uralom alá került. 

Kámfor, a Kínában és Japánban, de főleg 
Formosa szigeten honos K.-fa gyantája. Orvos

szerül és celluloid gyártásánál haszn. Mester
ségesen is elő tudják állítani. 

Kamin (lat.), a. m. tűzhely, kémény; al-
pinizmusban : meredek sziklahasadék. 

Kammermayer Károly (1829—197). 1873-tól 
az egyesített főváros polgármestere. 

Kammgarn (ném.), fonál, hosszuszálu, fésült 
gyapjúból, sima gyapjúszövetekhez. 

Kámon kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 1505 
1., ut. és up. Szombathely. 

Kamorra, 1. Camorra. 
Kámory Sámuel (1830—1903), ev. teológus, 

nyelvész. Lefordította a bibliát. 
Kamp (lat. campus), bekerített rét; tisztás. 
Kampis János (1861—1922), iró, helyettes 

államtitkár, színmüveket irt. 
Kámzsa (csuha), a szerzetesek csuklyás kön

töse. 
Kán kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 351 1., 

ut. Bakóca, up. Hetvehely. 
Kánaán, (héber kanahaa a. m. alföld), Izrael 

népének igéretföldje, Palesztina déli részé
nek régi neve, utóbb a nyugati Jordán tar
tomány. Őslakói hamiták. 

Kanada, angol domínium É-Amerika E-i fe
lében. Területe 9 háromnegyed, millió km2, 
9.400.000 1. K-en sík. Ny-on a Kordillerák 
magas hegysége emelkedik. E-i része igen 
hideg. D-i része is zord, de termékeny. 
Búzatermelés, erdőgazdaság, prémvadászat. 
Szén-, vasérc-, vízi erőkben gazdag. Vasút
hálózata 64.000 km. Hatalmas folyói és tavai 
csak nyáron hajózhatók. Lakosainak egyharmada 
francia, a többi angol, angolul beszélő ir és 
skót. Fővárosa Ottawa. 

Kanadabalzsam, Ê- amerikai fenyőkből kifolyó 
balzsam, górcsövi készítményeknél haszn. 

Kanális a. m. csatorna. 
Kanapé (franc, a görög konopeion a. m. 

hálós ágy szóból), párnázott, padalaku ülő
bútor. 

Kanári-madár, a Kanári-szigetekről származó 
a pinty-félékhez tartozó, szobai énekes ma
dár, sárga, eredetileg zöldessárga szinü. 

Kanári-szigetek, vulkáni spanyol szigetcsoport 
Afrika ÊNy-i partjai előtt, 7273 km2, 488.000 
1. Enyhe éghajlat, klimatikus üdülőhelyek. Ma
gas hegyek (3700 m.). Banán, bor, hagyma. 
Fővárosa Las Palmas. 

Kanaszter (spanyol), finomabb pipadohány. 
Kanavász (franc), durva kendervaszon; lyu

kacsos szövet hímzés alapanyagául. 
Kanazava, japán város Nippon szigetén, 

147.000 1. Bronz- és porcellánipar. 
Kancellár (lat.), 1. birodalmi K. a neve a 

német miniszterelnöknek. — 2. K. volt az 
osztrák császárság, a német-római birodalom, 
valamint Oroszország egyedül csak az ural
kodónak felelős, legcőbb hivatalnoka. — 3. 
Ausztriában a világháború után életbelépett uj 
alkotmány szerint van szövetségi K. 

Kancellária (lat.), a régi magyar közjogban 
a legfőbb kormányhatóság, ame ynek élén mint 
főkancellár sokáig a hercegprímás állott. A 
király a K. segélyével gyakorolta Magyarorszá
gon felségjogait a pénz- és hadügyek kivé-
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telével. Székhelye Bécs volt. Erdélynek külön 
K.-ja volt. 

Kancsalság (bandzsaság), azon állapot, mikor 
nézésnél nem mindkét szem irányul a nézendő 
tárgyra. Rövidlátás, tullátás, esetleg más 
látási hiba, továbbá szemizom- s szemideg
bénulás lehet a K. oka. 

Kancsóka, ázsiai növény, leve'.ei fedeles kan
os-óvá alakulnak, a belejutott rovarokat meg
emészti. 

Kandahar, város Afganisztán DK-i részén, 
31.000 1. 

Kandeláber (lat.), karos gyertya- v. lámpa-
tartó; több gyertyát, lámpát tartó állvány. 

Kandia, Kréta sziget neve. 
Kandinszkij, Vaszilij, * 1866, orosz festő és 

grafikus. A modern expresszionizmus vezér
alakja. 

Kandidátus (lat.) a. m. jelölt. 
Kandirozni (lat.) a. m. cukorral bevonni. 
Kandó 1. Kálmán, * 1869, elektromérnök, 

Ganz-gyári vezérigazgató, felsőházi tag. Leg
fontosabb munkái a nagyvasutak villamosítására 
vonatkozó tervei. — 2. LászlS, * 1886, festő. 
Főként portretista. 

Kandy, város Ceylon szigetén, 30.000 1. Hi
res Buddha-templom. 

Kánikula (lat.), a legmelegebb napok, jul. 
22-től aug. 24-ig, amikor a Nap a Kutya 
(lat. canis) csillagképében van. 

Kaiiizsay Ferenc, (eredeti nevén Csuka F.), 
(1881—1914), iró és hírlapíró. 

Kankó (gonorrhoea, tripper), fertőző nemi
betegség, a húgycső (nőknél a hüvely és méh
száj is) akut gyulladása. Előidézője a Neiss-er-
féle gonococcus. Viszketéssel kezdődik a hugy-
csőben, azután genyes kifolyás, fájdalom a vize
lésnél. Elhanyagolt esetben krónikus K.-vá 
válik, amelyhez a mellékhere; és prosztata 
gyulladás-a is társulhat. A krónikus K. szövőd
ményei lehetnek térdizületi gyulladás, hugy-
csőszükület, nőknél krónikus kifolyás stb. A 
gonococcus a szembe jutva, súlyos, gyakran 
megvakulásra vezető gyulladást okoz, kül. cse
csemőknél. 

Kannibál (ered. egy K-indiai nép neve), 
emberevő. Innen K.-izmus·: emberevés, tágabb 
értelemben kegyetlenség. 

Kánó kisk., Gömör és Kishont vm., putnoki 
) . , 330 1. ut. Rudabánya, up. Ragály. 

Kanóc, lámpák, gyertyák pamut-bele; gyújtó
zsinór. 

Kánon, (gör.), ált. mérték, minta, szabály. 
Egyházi nyelven jelenti a ker. hit és élet ve
zérfonalát, de főleg a zsinati határozatokat. A 
mise K.-ja annak változatlan főrésze. A bibliai 
K. azon bibliai könyvek gyűjteménye, melyek 
az evangéliumi tanítás szerint sugalmazottak. 

Kánonjog, az egyház által alkotott jogsza
bályok összessége. 1917 óta a jelenleg ér
vényes K.-ot a Codex juris canonici tartal
mazza. 

Kanopusz, egyiptomi váza emberfejalaku fe
déllel, a múmia belső részeinek tartálya a 
sírban. 

Kanossza, 1. Canossa. 

Kansas, az Egyes. Ali. egyik állama a K. 
folyó két partján. 213.000 km2, 1,769.000 1. 
Kukorica, búza, szarvasmarha, szén, só; 
petróleum; ma'om- és húsipar. Fővárosa To-
peka. 

Kansas-City, város az Egyes. AH. Missouri 
államában, a Kansas folyó torkolatánál 324.000 
1. Terménykereskedelem, húsipar. 

KANSZ, Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti 
Szövetsége, 1919 szeptemberében a'akult meg 
az állami és városi tisztviselők erkölcsi és 
anyagi érdekeinek védelmére. 

Kant, Immanuel (1724—1804), königäbergi 
egyel, tanár, az újkori bölcsészet megalapítója. 
K. magát az emberi észt, a megismerés út
ját és módját tette vizsgálatok tárgyává. K. az 
észt vizsgálja, hogy kikutassa, mire képes, mik a 
határai a jelenségek mögött rejtőzködő, meg
ismerhetetlen »magánvalóknak (Ding an sich) 
és mikor jár helyes utón (kriticizmus). Kiin
dulópontja az »én« világa, amelynek vannak 
veleszületett (a priori) formái (kategóriái), 
ezekbe a külvilági benyomásokat elraktá
rozza (pl. tér, idő, okság). A világ is az 
»én« tudat alkotása. Az »én« vi'ága és a raj'-
tunk kívül eső világ között a »gyakorlati ész« 
vet hidat. Az autonom »gyakorlati ész« erkölcs-
eszméje: a kategorikus imperativus, az az el
lentmondást nem tűrő erkölcsi' törvény, hogy 
mindenkinek mindig ugy kell cselekednie, hogy 
cselekvésmódja általános törvénykép is megáll
hasson. Leg'ontosabb müvei: Kritik der reinen 
Vernunft, Kritik der prakt. Vernunft. 

Kántálás (lat.), a régi diákok énekkel kap
csolatos a'amizsnagyüjtése. 

Kantár, fékezőszij zablával a nyerges v. 
kocsibafogott lovon. 

Kantáta (lat. cantate, a. m. énekeljetek!), 
eredetileg a hangszeres zenemű ellentéte; 
énekelt zenedarab. 1600 óta többtételes szóló 
ének. 

Kantifena (0!.) a. m. énekszerü dallam. 
Kantin (franc.), csapszék, laktanyában, gyár

ban. 
Kanf-LapJace-e/métef, a naprendszer keletke

zéséről; a Kanté 1755., a Lap!ace-é 1796., majd 
javítva 1808. való. Gondolatmenete a követ
kező: A mai naprendszer helyét az ősidőkben 
egy izzón-forró, tengelye körül forgó köd
tömeg foglalta el. A forgási sebesség a 
lehűlés és összehúzódás következtében mind 
nagyobb lett, a golyó mind lapultabb, mig 
végül a centrifugális erő az egyenlítő " táján 
külön gyürüt választott le a tömegből. Ε 
gyürü aztán maga is golyó-alakuvá tömörült, 
róla is váltak le kisebb-nagyobb tömegek; e 
folyamat többször is megismétlődött s igy ke
letkeztek 'a bolygók és holdjaik. A Nap nem 
egyéb, mint az eredeti ködtömegnek a köz~-
pontba összesűrűsödött maradványa. 

Kanton (franc.) a. m. kerület. 
Kanton, D-Kina iegaagyobb kikötője, Kvan-

tung tartomány főv. a Szikiang torkolatánál, 
900.000 1. Selyem-, festő- és faipar. 

Kántorjánosi kisk., Szatmár vm., mátészalkai 
j . , 2696 1., posta, ut. Hodász. 
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Kántorné Engelhardt Anna (1791—1854), szí
nésznő. Német anyanyelvű volt és csak fel
nőtt korában tanult meg magyarul. Mint tra
gikus színésznőnek Gertrudis, Lady Macbeth, 
Borg!a Lucretia vo'tak nevezetesebb szerepei. 

Kanu, ]. Canoe, 
Kanul (lat. cannula a. m. csövecske), gyó

gyászatban cső geny levezetésére, gyógyszerek
nek a testbe juttatására; gégemetszés után a 
gégébe illesztett lélegző-cső. 

Kamit, Nagv (995—1035), 1016—35-ig Ang'ía 
és Dánia királya, 1028. meghódította Norvégiát. 

Kány kisk., Abauj-Toma vm., bódvasziíasi 
]., 258 1., ut. Krasznokvajda, up. Jártok. 

Kánya, a sólyomfélék családjába tartozó ra
gadozó madár. 

Kánya nagyk., Tolna vm., tamási j . , 1063. 
1., ut. Tab, posta. 

Kanyaró, a gyermekkor rendszerint enyhe 
heveny fertőző betegsége. Köhögéssel, tüsz-
szögéssel, könnyezésseí s bőséges élénkpiros 
foltos kiütéssel iár. 

Kányavár frisk., Zala vm., novai j . , 383 
1., ut. és up. Páka. 

Kanyon, (sparry, cafíon), folyóvíztől kivá
gott meredek falu keskeny völgy. A Icghatal-
macabb a földkerekségen az É-amerikai Unió 
DNy-i részén levő Colorado K.rja, amely 1800 
HÍ. mély és 350 km. hosszú. 

Kanzelparagraf, Németországban a Btk. 130. 
§-a 2 évig terjedhető fogházzal sújtja azon 
papokat, akik hivatásuk gyakorlása közben, 
nyilvánosan, állami ügyieket a nyilvános bé
két veszélyeztető módon tesznek fejtegetés 
tárgyává. 

Kaolin (kínai), v. kaolinit, földpátok mállása 
révén keletkező, főanyagában aluminiumhidro-
szilikátból álló laza földes anyag, nedvesen 
jól gyúrható. A legtisztább fajta fehérszínű, 
ez a porcellánföld, a tulajdonképeni Κ. Α 
sárga, barna v. vörös színű, tisztátalan K. 
az agyag. Porceliánkészitésen kivül borderi-
tésre is használják. 

Kap (franc.) a. m. fok, előhegy. 
Kapacitás (lat.·, felvevőképesség), az elektro

mos vezető töltésének és potenciáljának há
nyadosa (ha a közelében levő vezetők po
tenciálja O). Az elektromos K. mértékegysége 
a fa-ad. — Átvitt értelemben: szellemi képes
ség; elismert szakember. 

Kapcsoló, valamely elektromos áramkör zá
rására és nyitására (be- és kikapcsolására) 
szolgáló szerkezet. 

Kapcsolt részek, a 17. sz. óta Horvát-Szla-
vonország neve. 

Kapernaum, város Galileában, a Genezáret-
tó mellett, ma Tell Hum. 

Kapetingek, I. Capet. 
Kap-gyarmat, Fokföld, 1. Dél-Afrikai Unió. 
Kapi Béla, * 1879, győri lelkész, a dunán

túli ág. ev. egyházkerület püs-pöke, felső
házi tag. 

Kapiilaritás (lat.), I. Hajcsövesség. 
Kapisztrán János (1386—1456), calabriai szü

letésű ferencrendi szerzetes. Magyarországon 
kereszteseket toborzott, Hunyadi János oldalán 
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Belgrád ostromában részt vett. 1724. szentté 
avatták. 

Kapitalizmus (lat.), tőkeuralom, olyan gaz
dasági rendszer, amelyben a termelőeszközök 
(gép, bánya, föld, tőke stb.) magántulajdon
ban vannak. A szocialisták a termelőeszközök 
köztulajdonba vételétől, a K. hatalmának meg
döntésétől a termelés (vele az áruelosztás) 
tervszerűségét, a munkáskizsákmányolás meg
szüntetését, a társadalmi egyenlőség és gaz
dasági boldogulás állapotát várják. 

Kapitány (lat. caput a. m. fő szóból), kato
nai rang. 

Kapituláció (lat.), 1. fegyverletétel, a had
sereg v. ostrom alá vett hely megadása. — 
2. K.-knak nevezték a hatalmaknak Török
országgal kötött szerződéseit, amely szerint 
a'attvalóik fölött nem a török, hanem saját 
konzuli törvényszékeik Ítélkeznek. 1914. meg
szűntek. 

Káplán (lat. capellanus) a. m. segédlelkész. 
Kapnikbánya, nagyk., Szatmár vm., 350 1. 

Arany-, ezüstbánya. Trianon óta Romániáé Cap-
nic néven. 

Kapokfa, Amerikában honos hatalmas fa, 
toktermésében gyapot van, az u. n. K.-gya-
pot, v. fag/apot. Matracok, párnák töltésére 
haszn. 

Kapolcs kisk., Zala vm., tapolcai 3., 939 
!., ut. Tapoh a, posta. 

Kápolna (lat. capella), kis templom vagy 
nagy templom fülkéje külön oltárral. 

Kápolna nagyk., Heves vm., egri j . , 1837 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Kápolnásnyék nagyk., Fejér vm., székesfe
hérvári j . , 2315 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Kapoly kisk., Somog/ vm., tabi ]., 1043 
I., vasút, távíró, pos'.a. 

Kapor, ernyősvirágr fűszernövény. Perzsiából 
származik. 

Kaposfüred kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 
1235 1., vasút, távíró, posta. 

Kaposgyarmat kisk., Somogy vm., kaposvári 
j . , 225 1., vasút, távíró, up. Gálosfa. 

Kaposhomok kisk., Somogy vm., kaposvári 
'}., 540 1., ut. Bâté, up. Taszár. 

Kaposi József (1863—1922), író, Dante-ku-
tató. Főműve Dante Magyarországon. 

Kaposkeresztur kisk., Somogy vm., kaposvári 
j . , 1032 1., ut. és up. Bate. 

Kaposmérő kisk., Somogy vm., kaposvári 
j . , 1407 1., vasút, távíró, posta. 

Kapospula kisk., Somogy vm., igali j . , 693 
1., ut. Attala, up. Csorna. 

Kapossy János, ' * 1894, orsz. allevéltárnok, 
a bp.-i egyet, a barokmüvészet tört. m. ta
nára, mütört. író. 

Kaposszekcsö kisk., Baranya vm., hegyháti ]'., 
1623 1., vasút, ut. Dombóvár, posta. 

Kaposszentbenedek kisk., Somcgy vm., ka
posvári j . , 562 1., ut. és up, Bárdibükk. 

Kaposszentjakab kisk., Somcgy vm., kapos
vári ]., 486 1., ut. és up. Kaposvár. 

Kaposszerdahely kisk., Somcgy vm., kaposvári 
) . , 494 1., ut. Kaposvár, up. Szenna. 
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Kaposujíak kisk., Somogy vm., kaposvári 
j . , 538 1., ut. Kaposvár, up. Kaposmérő. 

Kaposvár r. t. város, Somogy vm., a 
Kapós folyó mellett. 29.610 1. AH. reálgimná
zium, leáúyüceum, fiu felsőkeresk. ísk. Ter
ménykereskedelem és fe'do'gozás. 

Káposztásmegyer, Újpesthez tartozó nyaraló
telep a Duna mellett. Pest vízmüvei. Ló
versenyek. 

Kapp, Wolfgang (1858-:922), Keletporosz· 
orsz. mezőgazd. igazgatója. 1920. mára Lütt-
witz tábornokkal nacionalista puccsot kísérelt 
meg. A kudarc után Svédországba menekült. 

Kappa (lat.), a kat. főpapság diszköpenye. 
Kappadőcia, ókori perzsa tartomány Kis-

Azsiában. Kr. u. 17. Tiberius római pro
vinciává tette. 

Kappan, a herélt kakas neve. 
Kapri, a Földközi-tenger környékén termesz

tett növény bimbója. Ecetben savanyitva fű
szer. 

Kaprisz (franc: caprice) a. m. szeszély. 
Kap-rubin, D-afrikai gránát, ékkő. 
Káptalan (lat. capitulum), a kanonokok tes

tülete. 
Káptalanfa kisk., Zala vm., sümegi j . , 1117 

J,, ut. Devecser, posta. 
Káptalantóti kisk., Zala vm., tapolcai /., 870 

L, ut. Badacsonytomaj, up. Nemesgulács. 
Káptalanvis kisk., Sopron vm., csepregi j . , 

311 I., vasút, ut. Csepreg, posta. 
Kaptár, a szétszedhető, modern méh'akás. 
Kapucinusok, a ferencrendiek egyik ága ön

álló generálissal. 1525. Matteo Bassi szer
vezte meg, aki Szent Ferencet külső viseleté
ben is utánozni akarta (hegyes kapucium, 
szakáll). 

Kapuvár nagyk., Sopron vm., kapuvári ]., 
8662 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Kapverdi szigetek, I. Zöldfoki szigetek. 
Kara (török) a. m. fekete, nevekben gya

kori szó. 
Kara Mihály, * 1886, erdélyi szobrász. 
Kára kisk., Somogy vm., igali ]'., 302 

1., ut. Nágocs, up. Törökkoppány. 
Karabély (franc), rövidcsövű lovassági lő

fegyver. 
Karácodfa kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 

112 1., ut. Abaliget, up. Hetvehely. 
Karácson Imre (1863—1911), kát. lelkész, 

történész, a magy. tört. török kútfőit ismer
tette müveiben. 

Karácsond nagyk., Heves vm., gyöngyösi ]'., 
3563 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Karácsony, Krisztus születésének ünnepe dec 
25-én. Az ünnepet megílőző este a K. este, 
amelyen K.-fát állítanak (hazánkban csak a 19. 
sz. második harmadától fogva) és ajándé
kokat osztogatnak. Éjjel éjféli misét monda
nak. 

Karácsony 1. Benő, * 1888, erdélyi író és 
színműíró; Válás után, Tavaszi ballada, Pjot-
ruska. — 2. Sándor, * 1891, tanár és iró, a 
cserkészmozgalom egyik vezetője. 

Karácsonyía kisk., Zala vm., novai j . , 386 1., 
ut. és up. Nova. 

Karácsonyi 1. István, * 1882, zeneszerző, a 
Városi Színház karnagya. — 2. János, (1858— 
1929), történetíró, ragyprépost, c. püspök. 

Karád nagyk., Somogy vm., tabi j . , 3663 
L, vasút, távíró, posta. 

Karádi Pál (16. sz.), unitárius püspök. Ki
adta és talán irta a Comedia Balassi Meny
hárt áruitatásáról c. párbeszédes g'inviratot. 

Karadisics, Vuk Stefanovics (1787—1864), iró, 
kiadta a szerb népköltészet gyűjteményét, meg
alapította a mai fonetikus szerb helyesírást 
iés a mai szerb irodalmi nyelvet. 

Karafiáth Jenő, * 1883, belügyi, később mi
niszterelnökségi államtitkár voit, ügyvéd. 
országgy. képv. és az Orsz. Testnevelési Ta
nács elnöke. 

Karagyorgyevics, szerb uralkodócsalád, amely
nek őse Kara Györgye (1762—1817) szabadság
hős volt. A törökök ellen küzdött. Ifjabb 
fia, Sándor 1842—58. Szerbia fejedelme. En
nek fia Péter 1903. Obrenovics Sándor király 
meggyilkolása után trónra lépett és azóta 
uralkodik ismét a K.-család. 

Karaibi-terger, Délamerika és az Antillák 
közti beltenger. 

Karaibok, indián nép Délamerika ÊNy-i 
részében. 

Karafíák (héber a. m. iroít tan hiveí), zsidó 
szekta, amely a biblián kivül semmi más hit
forrást nem fogad el. 

Karakán a. m. jókedvű, pajkos, izgága. 
Kárakatona, karó-katona v. kormorán, az 

evezőlábuak rendjébe tartozó, nálunk is elő
forduló nagy vándormadár. 

Karakó kisk., Vas vm., celldömölki ]., 557 
1., ut. és up. Jánosháza. 

Karakorum, hegység a Transzhimalája és 
Hindukus közt, legmagasabb csúcsa 8610 m. 

KataköszSrcsök kisk., Veszprém vm., deve-
cseri j . , 711 1., vasút, ut. és up. Tüskevár. 

Karakter (gör.) a. m. jellem. 
Karakul, középázsiai juhfajta, finom préme 

az asztrahán. 
Karám, kerítés az alföldi pusztai legelőkön 

az állatok védelmére. 
Karambol (franc), összeütközés, a biliárd-

játékban a golyók találkozása; biliárdjáték 3 
golyóval. 

Karamel (spanyol), égetett cukor, italok fes
tésére is használják. 

Kara Musztafa, török nagyvezér, 1683 juliu-
sában negyedmilliós sereggel . Bécset ostro
molta sikertelenül. 

KarancsaJja kisk., Nógrád vm., salgótarjáni 
) . , 1410 1., ut. és up. Lapujtő. 

Karancsapátfalva kisk., Nógrád vm., salgcV 
tarjám j . , 453 1., ut. és up. Lapujtő. 

Karancsberény kisk., Nógrád vm., salgótarjáni 
} . , 651 1., ut. és up. Lapujtő. 

Karancskeszi nagyk., Nógrád vm., salgótarjáni 
j . , 1534 1., ut. és up. Laoujtő. 

Karancsság kisk., Nógrád vm-, szécsényi j . , 
1225 1., ut. Szécsény, posta. 

Karánsebes, erdélyi város, g. kel. püspök 
székhelye, a Temes folyó mellett, 8000 1. 
Trianon óta Romániáé. 
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Kárász, pontyféle, csontos édesvízi hal. Húsa 
jóízű. Közelrokona az aranyhal. 

Kárász kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 495 
1., vasút, távíró, posta. 

Karát (arab-gör. : a szentjánoskenyér magva), 
nemes fémek finomságának jelző mértéke. PL 16 
karámos arany, amelybea 24 részből 16 szin-

• arany. Drágaköveknél súlyegységet jelent, amely 
országok szerint változik. Hollandiában 205.6 
mg. 

Karátföld kisk., Vas vm., vasvári j . , 823 1., 
ut. Vasvár, up. Gerse. 

Karaván (perzsa), Elő- és -Közép-Ázsiában, 
valamint Afrikában kölcsönös védelem céljából 
együtt utazó kereskedőcsoportok. K.-szeráj a. 
m. vendég Ogadó. 

Karbid, femeknek szénnel való vegyülete. 
Egetett mészből és szénből készül a kalcium· 
karbid, aaielyet vízzel leöntve, acetiléngáz elő· 
állítására használnak. 

Karboíineum, kátrányból előállított fakonzer-
váló folyadék. 

Karboísav, monoxyhenzol, kristályos test v. 
sürü barna folyadék. Kátrányból áliitják elő. 
Erős méreg. 2°/o-os oldatát (karbolviz) régebben 
fertőtlenítésre használták. 

Karbonátok, szénsavas sók. Vannak közönsé
ges lúgos K. és savanyu hatású hidro-K. Sa
vakkal pezsegve széndioxidot fejlesztenek. Term, 
nagy tömegekben fordulnak elő, leggyakrab
ban a kalcíumkarbonát mint kréta, márvány 
vagy mészkő. 

Karbon-korszak, 1. Kőszénkorszak. 
Karborundum, szilícium és szén ötvénye, ame

lyet elektromos kemencében összeolvasztott 
kokszból, sóból és homokból készítenek. Ke
ménysége 91/2 és azért üvegvágásra és csi
szolásra használják. 

Karbunkulus (lat. carbunculus: széndarabka), 
1. általában valamilyen vörös szinü drága
követ jelent: rubint, gránátot stb. A mon
dákban mesés kincs. — 2. Az orvostanban több 
furunkulus összeolvadásából ke'etkezett genyes 
kötőszöveti gyulladás. 

Karburálás, 1. levegőnek könnyen illó, na
gyobb fajsúlyú szénhidrogénekkel (petroleum, 
benzol stb. való telítése világítás céljára. — 
2. Szűkebb értelemben a jól égő, de színtelen 
voltuk folytán világításra önmagukban alkal
matlan gázoknak (pld. vizgáznak) az említett 
szénhidrc génekkel való telítése. — 3· Α gáz
motoroknál a levegőnek a benzin stb. gőzeivel 
való keverése robbanásra alkalmas gáz előál
lítása céljából. A K. elvégzésére a karbu
rátor (párologtató v. gázositó) szolgál. 

Karc, grafikai eljárás, 1. Metszet. 
Karcag r. t. város, Szolnok vm., 23.000 1. 

Ref. reá gimnázium. 
Karch Kristóf, * 1877, közgazd. egyet, a 

magángazdaságtan ny. r. tanára, keresk. üzem
tannal fogl. 

Karcinoma (gör.) v. rák, hámsejtekből kiin
duló rosszindulatú daganat. Gyógyítása műtéttel, 
röntgensugarakkal, rádiummal, 

Karcolat, rövid tréfás rajz valami aktuális 
eseményről. 

Karcsa kisk., Zemplén vm., bodrogközi j . , 
2067 1., ut. és up. Pacin. 

Karcsay 1. Gyula, * 1869, kúriai biró. — 
2. Lajos, * i860, festőművész, plein-air képek. 

Karczag 1. László, * 1886, orvos, a bp.-i 
tegyél, a belső betegs. terápiájának m. tanára, 
sejt- és rákkutató. — 2. Vilmos, (1859—1923), 
író és színigazgató. 1901. Bécsben telepedett 
le. Feleség? íiopácsy Juliska énekesnő. 

Kardán, az olasz Cardano (1. o.) találmánya, 
csuklós hajtószerkezet; autónál is használják. 

Kardinális (a t . cardo a. m. ajtósarok), 1. 
bíboros püspök (bibornok), a kat. egyházban 
a pápa után legmagasabb rangú pap. — 2. Ê-
amerikai, skarlátvörös énekes madár. —· 3. Mint 
jelző : sarkalatos. 

Kardos 1. Albert, * i£6i, magy. irodalom
történeti iró, középisk. igazgató Debrecenben. 
— 2. Gyula, (1857—1908), arckép- és miniatür-
íestő. 

Kardvívás. A kard régente harci fegyver, ma 
sporteszköz. Már a legrégibb korban is a test
gyakorlás kedvelt formája volt a K. Ujabban 
az olaszok fejlesztették magas tökélyre a K. 
művészetét, amit azután a magyarok átvet
tek. 

Karfiol, vir*gkel, a káposzta egyik fajtájának 
eltorzult virágzata. 

Kargo (spanyol), rakomány, fcül. hajórako
mány és anr.ak jegyzéke. 

Kariatidok, 1. Karyatidok. 
Karikatúra (ol.) a. m. torzkép. 
Karinthy Frigyes, * 1888, iró. A mindennapi 

életből vett humorisztikus megfigyeléseivel, ana
litikus-szatirikus rajzaival nag/ népszerűségre 
tett szert. Ismertebb kötetei: Görbe tükör, Ta
nár ur kérem, Capillária, és főleg így irtok 
ti c. irodalmi karikaturagyüjteménye. Irt drá
mát is: Holnap reggel. 

Karintla, osztrák tartomány a K-i Alpok D-i 
részén, a .Felső-Dráva vö'gyében, 9560 km2, 
370.000 1. Állattenyésztés, erdőgazdaság, csekély 
földmüvelés, ólom- és cinkbányák; fa- és bőr
ipar, kohászat. Fürdő- és üdülőhelyek a 
Wörth-i stb. tó környékén. Fővárosa Klagen
furt. 1919 óta DK-i szöglete (kb. 750 km2) 
Jugoszláviáé. 

Karitatív (lat. Caritas), a. m. jótékonysági. 
Karkov, orosz város, 1. Charkov. 
Kari 1. János, * 1891, piarista, polgáriisk. 

tanitóképzőint. tanár, földrajzi iró. — 2. 
Lajos, * 1875, a szegedi egyet, a francia 
nyelv és irod. nyűg. ny. r. tanára, francia
magyar irodalmi vonatkozásokkal foglalk. 

Karlisták, Don Carlos spanyol trónköve
telő hivei, akik 1834—39. és 1872—76. föl
keléseket támasztottak jelöltjük érdekében. Ná
lunk karlistáknak hívták azokat a politiku-
soKat, akik IV. Károly király visszatérési kí
sérleteit támogatták. 

Karlovci (Karlóca), város Szlavóniában a 
Duna mellett, 6000 1. Bortermelés (ürmös). 

Karlovszky Bertalan * 1858, festő; illusztrá
ció, kosztümkép, életkép; legkiválóbbak arc
képei. 

Karlsbad (Karlovy Vary), város Csehország
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ban, az Éger (Ohrje) folyó mellett, 20.003 1. 
Hévforrások, világhírű gyógyfürdő (gyomor
baj ellen), évente kb. 65.000 fürdővendég. 
Üveg- és porcellángyártás. 

Karlsbad! só, a karisbadi forrásvízből nyert 
hashajtó és béltisztitó hatású só. 

Karlsruhe, Baden német szabadállam fő
városa, 146.000 1. Műegyetem. Gép- és vas-
árugyárak. 

Karma (szanszkrit a. m. tett, _ cselekedet), 
indiai vallási dogma, amely szerint az em
ber halál utáni sorsa (újjászületése) a cse
lekedeteinek összességétől függ. 

Karmacs kisk., Zala vm., keszthelyi ]., 1162 
1., ut. HéVizszentandrás, posta. 

Kármán 1. Aladár, * 1879, 'kereskedelmi és 
iparkamarai titkár, a Világ, majd a Magyar 
Hírlap munkatársa. — 2. Elemér (1875-1527), 
K. Mór fia, törvény széki bíró, 'kr'immà'ipeàa.-
gógus. — 3. Józse'f (1769—1795), prózaíró. 
Goethe Werther-ének hatása alatt írja meg 
főművét, a Fanni hagyományai c. nov%llát. 
— 4. Mör (1843—1915), pedagógiai író, a 
gyakorló-főgimnázium pedagógiai vezetője, a 
magyar középiskolai oktatásügy egyik újjá
szervezője. — 5. Tódor, K. Mór fia * 1881, 
matematikus, az aacheni műegyetemen az aero
dinamika tanára. 

Karmazsin (arab-franc), sötétvörös szin. 
Karmeliták, kat. szerzetesrend, Kalabriai Ber-

thold keresztes vitéz alapította 1155 körül Kar
mol hegyén, Palesztinában. 

Kármin (arab-franc), vörösszinü könnyű por, 
piros festék. Mexikói kaktuszokon élő bibortetük 
megszárított testéből áll (cochenille). 

Karnak, falu Felső-Egyiptomban, Luxor mel
leit, a Nílus partján, i^.ooo l,, az Arnon-
főtemplom romjaival. 

Karneol (ol.'j, a kalcedon husvörös színű, 
sokszor csikós, áttetsző változata: féldrágakő. 

Karnevál (ol.), a. m. farsang (1. o.). 
Káró (franc, carreau, a. m. négyszög), a 

francia kártya egyik szine. 
Karok és rendek (lat.: status et ordines), 

a négy rend (egyházi és világi főurak, köz
nemesek és a sz. kir. városok), amely ná
lunk 1848 előtt a politikai jogok kizárólagos 
birtokosa volt. 

Károli Gáspár (1529—91), gönci református 
esperes, a ma is használt prot. magy. biblia
fordítás szerzője. 

Karolinák, szigetcsoport a Nagy-óceánban 
(Mikronézia), Uj-Guineától É-ra. 1919-ig né
met, azóta japáni birtok. 

Karoling-család, frank uralkodó család, a« Me-
roving-házból való frank királyok udvarnagyi 
tisztségét viselték, majd a Meroving-dinasz-
tiát megbuktatva, Kis Pippin 751. frank király 
lett. Ennek fia Nagy Károly, kinek fiaiban a 
K. lotharingiai, francia és német ágra oszlik 
'és a 10. sz.-ban kihal. 

Károly (Martell, 690—741), a frankok ma-
jordomusa, Heristali Pippin fia, 732. Tours 
közelében megverte az arabokat. 

Károly, angol királyok. I. K. (1600—49), 
I. Jakab fia, 1625—1649, angol király. 11 évig 

parlament nélkül uralkodott. Emiatt Crom
well kivégeztette. — II. K. (1630—1685), az 
előbbi fia, ismételten megkísérelte apja trón
jának visszaszerzését. 1660—1685. angol király. 
Vallási és egyéni szabadságvédő törvényeket: 
a Test Act (1673) s a Habeas Corpus (1679) 
adott ki. 

Károly, francia királyok, V. K. (i337~ 
1380). 1360—1380. francia király. Alatta volt 
a párizsi polgárlázadás és a jacquerienek neve
zett parasztlázadás. Ο építtette a Bastillet. — 
VII. K. (1403—1461). Uralma alatt Jeanne 
d'Arc fellépése és Orléans ostroma óta az 
angolok kiszorulnak Franciaországból. — IX. K. 
(1550—1574), II. Henrik és Medici Katalin 
fia. 1560—1574. francia király. A Guisek és 
Bourbonok, a katolikus és protestáns (huge
notta) Franciaország harcából állott uralma a 
vaxy-i vérfürdőtől a Szent Bertalan éjsza
káig (1572. aug. 24). 

Károly, magyar királyok. I. K. (1288— 
1342, Róbert K.), 1310—1342. magyar király, 
a nápolyi Anjou-k közül. Leverte az ellene 
felkelt kiskirályokat (Csák Máté stb.) és helyre
állította a királyi hatalom tekintélyét. — III. 
K. (mint német-római császár VI. 1685—1740), 
1711—1740. német-római császár és magyar ki
rály. Egyetlen fia 1716. meghalván, kiadta 
a leányág örökösödését biztosító pragmatica 
sanctiot (nálunk elfogadta az 1723. I.—II. t .-c). 
Felállította az állandó hadsereget, a helytartó
tanácsot, a kancelláriát, a királyi táblát. Két 
török háborút viselt, az egyiket szerencsésen 
(1718. Passarovic), a másikat sikertelenül 
(1739. Belgrád). — IV. K. (1887—1922), Ottó 
főherceg fia. 1911. nőül vette Zita bourbon
pármai hercegnőt. 1916. december 30. koro
názták magyar királlyá. A világháború leg
súlyosabb idejében került a trónra, békét akart 
kötni, külön békétől sem zárkózott el. Az ok
tóberi forradalom napján Károlyi Mihályt ne
vezte ki miniszterelnökké. Az összeomlás után, 
november 9-én, mint osztrák császár lemon
dott az uralkodói hatalomról, november 13. 
pedig a nála megjelent magyar főurak előtt 
kijelentette, hogy előre elismeri azt a dön
tést, amely Magyarország jövendő államformá
ját megalkotja. Miután ugy Ausztria, mint Ma
gyarország kikiáltotta a köztársaságot, család
jával Svájcba költözött. 1921. kétszer tett 
kísérletet, hogy Magyarországon visszaszerezze 
uralkodói hatalmát. Először a kormány föl
hívására önként távozott, másodszor 1921. okt. 
fegyveres csapatokkal vonult Budapest felé. A 
kormány csapatai Budaörsnél leverték, elfog
ták; az entente Madeira szigetére vitette, 
a nemzetgyűlés pedig 1921 nov. 5. detronizálta. 
1922 ápr. 1. meghalt Funchalban. 

Károly, német-római császárok. I. Nagy K. 
(742—814), 768-tól frank király, 793. le
győzte a longobardokat, 772—804, a szász tör
zseket szervezte, megalapította a német nemze
tet, 791—97. legyőzte az avarokat, 778—801, 
az arabok ellen harcolt; 800. a pápa római 
császárrá koronázta. — 2. V. K. (1500—1558), 
német-római császár. 1521-1544. négy hábo-
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Nagy Károly 

ruban küzdőn I. Ferenc francia királlyal 
az európai főhatalomért. 1521. birod. átok 
alá helyezte Luthert. 1556. lemondva, ko-
losíorba vonult. 

Károly, I., román Mrály (1839—1914), a Ho-
henzollern-Sigmaringen-házból, 1866. román fe
jedelemmé választották. 1877. kimondta Romá
nia függetlenségét Törökországtól, 1881. ki
rállyá proklamálta magát. A hármas-szövetség 
hive volt. Felesége, Wied Erzsébet hercegnő, 
Carmen Sylva néven irónő. 

Károly, svéd királyok. X. K. (1622—1660), 
1654—1660. svéd király. Háromnapos csata* 
ban leverte a lengyeleket 1658. — XII. K. 
(1682—1718), 1697—1718. svéd király. Orosz 
hadjáratában számos győzelem után Poltavánál 
vereséget szenved. Lengyelország e'-len is har
colt. 

Károly, lotharingiai herceg (1643—1690), had
vezér, 1683. Szobieszki János lengyel király-
lyal együtt megverte a Bécset ostromló török 
sereget. 1686. a Budát ostromló sereg egyik 
fővezére. 

Károly, osztrák főherceg, hadvezér (1771— 
1847), II. Lipót fia. A franciák elleni há
borúban számos győzelmet aratott: 1809. máj. 
21—22. Aspernnél legyőzi Napóleont. Wagram 
után visszavonult a magánéletbe. 

Károlyfalva kisk., Zemplén vm., sárospataki 
j . , 472 1., ut. és up. Sárospatak. 

Károlyi 1. Árpád, * 1853, történetíró, a volt 
bécsi cs. és kir. titkos állami levéltár ny. 
igazgatója, a bécsi Magyar Kulturintézetek 
kurátora. — 2. Gábor gr. (1841—1895), poli
tikus, képviselő, Kossuth hive. — 3. Gyula 
gr. * 1871, koronaőr, felsőházi tag. — 4. 
Imre gr. * 1873, az Angol-Magy. Bank el
nöke. — ς. István gr. (1845—1907). l866. tagja 
volt Klapka légiójának, majd képviselő. — ő. 
Jozsefr gr. * 1884, országgy. képv. s a legiti
mista politikusok egyik vezére. — 7. Lajos 
* 1877, festő. Képeit gyöngéd érzés és idealiz
mus jellemzik. — 8. László * 1859, felsőházi 

tag. — 9. Mihály gr. * 1875, a volt magyar 
népköztársaság elnöke. Függetlenségi képviselő, 
a Justh-szárny vezére. 1914 nyarán Ameri
kába utazott propaganda céljából. Visszatérve 
1914. aug. francia fogságba került, majd sza
badon bocsátották és hazatért. A háború alatt 
bevonult, a parlamentben a német orientá
cióval szemben a Franciaországhoz való köze
ledést és a mielőbbi békét sürgette. 1918. 
okt. 31. Károly király kinevezte miniszterelnök
nek. A köztársaság kikiáltása után köztársasági 
elnök lett. 1919. márc. a Vyx-jegyzék következ
tében lemondott, a kormányt a bolsevistáknak 
adta át; visszavonult, majd külföldre mene
kült. Megírta memoárjait: Egy egész világ 
ellen címen. — 10. Sándor gr. (1688—1743), 
szatmári főispán, majd Rákóczi főgenerálisa. 
A romhányi vereség után megköti a szat
mári békét (1711). 1712. gróf lett. — 11. Sán
dor gr. (1831—1906). Résztvett a szabadság
harcban, emigrált, majd képviselő lett Apponyi 
pártjában. Megalapította a Gazdaszövetséget és 
a Hangyát. 

Karos kisk., Zemplén vm., sátoraljaújhelyi j . , 
671 1., ut. és up. Alsóberecki. 

Karosszéria (franc), automobilnál a felsőrész 
az ülésekkel, amelyet a géprészeket tartalmazó 
alvázra (chassis) szerelnek. 

Karotta (gör.-franc.) a. m. sárgarépa. 
Kárpáti Aurél * 1884, iró, kritikus és hír

lapíró, a Pesti Napló munkatársa. Költemé
nyeket, irod. tanulmányokat és regényeket irt. 

Kárpátok, hegység, a Földközi gyűrődés 
európai részének legË-ibb tagja, félköralakban 
húzódik az Alpoktól a Balkánig 1400 km hosz-
szuságban. Legjellemzőbb kőzete a kárpáti ho
mokkő, mely a hegység küíső vonulatát alkotja, 
Aznlán következik mészkő, majd kristályos, 
legbelül egy vulkánikus vonulat. A kristályos 
iv a legmagasabb; ehhez tartozik a Magas 
Tátra (Gerlachfalvi v. Ferenc József-csucs 2663 
m). Völgyei nem nagyon mélyek; gabona- és 
burgonyatermelésre közepesen alkalmasak. A lej
tőket dus erdők borítják. Ásványos kincsei: 
só, petroleum, földgáz, szén, vasérc, réz, 
ezüst, arany, ásványvizek, stb. 

Kárpit, 1. Gobelin. 
Karr, Alphonse (1808—1890), francia iró és 

humorista. Leghíresebb könyve: Voyage autour 
de mon jardin. 

Karré (franc.) a. m. négyszög. 
Karrier (franc.) a. m. pálya, pályafutás; a 

ló leggyorsabb vágtatása. 
Karszt, 1. köznév, mészkő- v. dolomitból 

álló kopár hegység. Jellemző vonásai: földalatti 
vízrendszer, barlangok, dolinák, poljék. — 
2. Tulajdonnév: az Alpok DK-i nyúlványa az 
Adria ÉK-i partján. 

Kartács (oh), ágyúlövedék, rövid távolságra, 
golyókkal töltött bádogdoboz. 

Kartal nagyk., Pest vm., aszódi j . , 2Ő22 I., 
ut. Aszód, posta. 

Kartell (franc), eredetileg a kihívás a lovagi 
tornajátékokon, ma vál'alkozók megállapodása, 
mely a kölcsönös verseny megszorítását, meg
szüntetését célozza a termelés és eladás kö-
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zös alapon való szabályozásával. Vannak ár-
megállapiíó, területi, termelési, üzemi K.-ek. 

Karthago, a mai Tunisz helyén tyrosi ki
vándorlóktól a Kr. e. 9. sz.-ban alapított fö
níciai gyarmatváros. K. hatalmas vár volt, 
hadi és kereskedelmi kikötőkkel. Lakosai vak
merő hajósok, elhajóztak Britanniáig, Afrika 
Ny-i partjaiig, gyarmatosították Szicíliát, Szardi
niát, Hispániát, Ny-Afrikát (Csad-tó, Daho
mey). Κ. már Kr. e. 509. kereskedelmi szer
ződést kötött Rómával, de csakhamar háborúba 
keveredett vele (pun háborúk), amelyek során 
K. teljesen megsemmisült. 

Karthauziak (Chartreuse nevii Grenoble mel
letti franc, falu neve után, ahol az első 
rendház épült). Rendjüket Szt. Bruno alapí
totta 1084. Életük szigorú, hetenkint csak egy
szer beszélnek egymással, egyszer étkeznek 
közösen 9 éjjel 11-tői 3 óráig imádkoznak. 

Kartográfia (gó'r.) a. m. a térkép tervezése. 
Kartogramm (gör.) a. ra. statisztikai ada

tokat tartalmazó térkép. 
Kártolás, a szálas anyagok lazítása és egyen

getése a textiliparban. 
Karton (franc), a falfestményhez készített 

tanulmány; erősebb papírfajta, kül. könyvtáb
lákhoz. 

Kartoteka (gör.), feljegyzések, cimek, stb. 
gyűjteménye mozgatható lapokon. 

Kartus (franc), selyemzacskó v. fémhüvely az 
ágyú portöllésének befogadására. 

Kartvélia, Georgia neve az orosz szovjet
köztársaságban. 

Karusszel (franc), eredetileg lovasjáték, 
Ά\Α körben forgó falovak, gyermekmulatságul. 

Karvaly, a sólyomfélékhez tartozó kis raga
dozó madár. 

Karvaly 1. Mór (i860—1S99), festő; illuszt
ráció, genre, főleg a katonaéletből. — 2. Vik
tor * 18S7, zenetanár, szfv.-i zenei szakfel
ügyelő. 

Karyatidok, kariai lányok, szobraik az athéni 
Erechtheiont oszlopok gyanánt ékesítették. 

Kásád kisk., Baranya via., siklósi ]., 647 I., 
ut. Rácbóly, up. Beremend. 

Kasgar, kínai város K-Turkesztánban, a 
K. folyó mellett, 70.000 1. 

Kasírozni (franc), kéregpapírost festett pa
pirossal v. vászonnal bevonni. A színházi dísz
letek is kasírozottak. 

Kasmír, indiai angol hűbéres állam a Hi
malája Ny-i részén, 220.000 km2. Gabona- és 
gyümölcstermelés, állattenyésztés. Fővárosa 
Dzsamu. — K.-nak nevezik a K.-kecske finom 
gyapjából készített szövetet. 

Kaspi-tó, a Föld legnagyobb tava, Európa és 
Ázsia határán. Területe 440.000 km2, mélysége 
1100 m, felszíne 26 m-rel fekszik a tenger
szint alatt. Halban gazdag, hajóforgalma je
lentékeny. 

Kassa: a Szt. Mihály kápolna 

Kassa, város a Hernád folyó mellett, 53.000 
1. R. k. püspök, fő-, közép- és szakiskolák. 
Középkori és renesszánsz-müemlékek. Élénk 
ipar és kereskedelem. Trianon óta Csehszlová
kiáé Kosice néven. 

Kassai, a Kongö baloldali mellékfolyója, 
1940 km. 

Kassai Vidor (1S40—192S), színművész. 1880. 
került a régi Népszínházhoz, ahol mint komikus 
évekig volt Blaha Lujza partnere. 

Kassák Lajos, * 18S7, irá és esztétikus. Uj-
hangu verseivel megindította a magyar futu-
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rista, expresszionista, kubista irányt. Müvei: 
Misil'ó királysága, Marika énekelj, Angyalföld 
(reg.), Egy ember élete (3 k·. önéletr.), Mág
lyák énekelnek (eposz), Világanyáin, Uj ver
sek, Tisztaság könyve (versek). 

Kassandra, Priamos trójai király jóstehetségü 
leánya. 

Kassel (Cassel), Poroszország Hessen-Nassau 
tartományának fővárosa a Fulda folyó mellett, 
171.000 1. Művészeti akadémia. Gépgyártás. 

Kasselik 1. Ferenc (1800—84), építész. A 
régi városházat, a gellérthegyi citadellát épí
tette. — 2. Jenő (1835—1910), K. 1. fia, 
nagy vagyonából alapítványt tett. 

Kassza (ol.), pénztár: keresk. forgalomban a. 
m. készpénz. 

Kassziopeia, a görög mondában Andromeda 
anyja; csillagkép a Tejutban. 

Kastélyosdombő kisk., Somogy vm., barcsi 
jv 559 1.» ve sut, távíró, telefon, posta. 

Ksstaer Jenő * i8qz, pécsi egyet, az olasz 
nyelv és irod. ny. r. tanára. 

Kaszaháza kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
472 1., ut. és up. Zalaegerszeg. 

Kaszinó (ol.) a. m. házacska; továbbá zárt
körű társaság és azok találkozóhelye. 

Kasziterit (gör.), ónkő, ónoxid, az ón 
egyetlen érce. 

Kaszkád (ol.) a. m. lépcsőzetes vízesés·. 
Kasztalia, Delphoi város közelében ókori szent 

forrás, ihletet adó viz. 
Kasztanyetta, 1. Castagnetta. 
Kasztilia, fensik Spanyolország közepe táján. 

A K.-i hegység két, majdnem egyenlő részre 
osztja: Ô- és Uj-K. 1 

Kasztok (portugál), szigorúan elkülönített tár
sadalmi osztályok, melyeknek tagjai csakis egy
más közt házasodhatnak és ugyanazt a foglal
kozást folytatják. Indiában négy főkaszt van: 
bramánok v. papok, ksatriák v. harcosok, 
vajsziák v. földmivesek és szudrák v. kézmive-
sek; míg a kasztokon kívül és alul állnak a 
jognélküli páriák v. csandelák. A K.-rendszert 
ma Gandhi és tanítványai próbálják enyhíteni. 

Kasztrálás (lat.: kiherélés), a nemzőképesség
től való megfosztás a herék v. petefészek 
műtéti eltávolítása utján. 

Kasztráltak, szopránénekesek, akik a kaszt
rálás következtében gyermekhangjukat megtar
tották. A K. virágzási kora a 17. és 18. szá
zad eíső fele volt, főleg Itáliában. 

Kasztriota György, v. Szkanderbég (1403— 
1468), albán szabadsághős. 1464 óta keresztes 
hadával kétszer megverte II. Mohamedet. 

Katádfa kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 
386 I., ut. Szigetvár, up. Szentdienes. 
r Katafa kisk., Vas vm., körmend-némerujvári 
S-> 527 *•> u t- és- up. Nádasd. 

Katafalk (ol.) a. m. ravatal. 
-, Kataklizma (gör.: áradás), 1. geológiában az 
"egész Föld felszínére kiterjedő általános nagy 
'katasztrófa. — 2. Orvostud. a. m. beöntés, 
í Katakomba (gör.), őskeresztény tem^tkező-
•Aely földalatti helyiségekben, főleg Rómában. 
í. Katechu, kivonat az Acacia katechu fábóL 

KATALYSIS 

növényi cserzőszer és festék, a textiliparban 
használják. 

Katedra (gör.) a. m. szószék, tanári emel
vény. 

Katedra-szocialisták, 1871 óta haszná'atos 
gúnyneve egy gazdaság- és sfiociálpolitikai 
iránynak, amelynek fő szóvivői egyetemi taná
rok voltak. 

Katalán, a. m. kataloniai. 
Katalán nyelv, provanszál nyelvjárás Spa

nyolország keleti részén. 
Katalaunum, 1. Catalaunumi ütközet. 
Katalin, sienai szent (1347—1380), domokos-

rendü apáca volt, 1461. avatták szentté. 
Katalin (Medici, 1519—1599), Lorenzo Medici 

vrrbinói herceg leánya, II. Henrik francia király 
felesége. Fia, IX. Károly alatt δ a tényleges 
uralkodó, a Beitalan-éj rendezését neki tulaj
donitiák. 

Katalin, orosz cárnök. I. K. (1679—1727), I. 
Péter cár felesége. 1725. orosz cárnő. Ö ala
pította az orosz tudományos akadémiát. — 
II. K. (1729—1796), anhalt-zerbsti hercegnő, 
III. Péter cár felesége. Férjének megöletése 
óta, 1762—1796. orosz cárnő. A francia en
ciklopédisták hive. Török háborúiban meg
szerezte Krimet. 

Katalógus (gör.), a. m. jegyzék, kül. könyv
jegyzék. 

Katalonla, az Ebro-torkolat vidéke, Spanyol
ország leggazdagabb tartománya. 32.000 km3, 
2 millió 1. Textil- és gépipar, kertészet. 
Fővárosa Barcelona. 

Katalysis (gör.), vegyi folyamat gyorsítása 
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változatlanul maradó test (katalyzator) jelenléte 
által. 

Kataplazma (gör.) a. m. pépes borogatás. 
Katapulta (gör.), íjhoz hasonló hajitógép a 

görög és római hadászatban. 
Katarakta (gör.) a. m. vízesés; orvostud.: 

hályog. 
Katarrus (gör.), hurut, nyálkahártyalob. 
Kataszter (lat. : capistratumból) a. m. fejadó

jegyzék, jegyzék adó alá eső tárgyakról, azok
nak áüagában beállott változásokról készülő 
nyilvántartás, kül. földadó-K. 

Kataszteri hold, 1600 négyszögöl, 0.5755 
hektár. 

Katasztrófa (gör.), a. m. fordulat, váratlan 
nagy szerencsétlenség. 

Káté, 1. Katekizmus. 
Kategória (gör.) a. m. fogalomkör. 
Kategorikus (gör.) a. m. föltétlen, határozott. 

K. imperativus, Kant erkölcsi parancsa igy hang
zik: Tégy ugy, hogy tetted egyéni sza
bálya általános törvényhozás alapja lehessen. 

Katekizmus (gör.), rövidítve káté, rövid tan
könyv kérdés és felelet formájában. 

Katéter (gör.), fém- v. kaucsukcső, test
üregekbe (hólyag) való bevezetésre. 

Kat'exochen (gör.) a. m. különösen, első
sorban. 

Katgut (ang.), sebészeti varrófonál juhbélből. 
Katharsis (gör.) a. m. megtisztulás. 
Kation (gör.), elektr. bontáskor a katódnál 

kiváló ión. 
Kató Taka-akira br. (i860—1923), japán pol., 

londoni nagykövet, külügyminiszter, az angol
japán szöv. egyik megteremtője. 

Kató Kálmán * 1876, festőművész, impresz-
szionista. 

Katód, 1. Elektród. 
Katőd-sugarak, a Crookes-csőben keletkező 

sugarak, amelyek a katód felületéről merőle
gesen indulnak ki s egyenes irányban ter
jednek tova; a csőnek szemben levő falát és 
más testeket is fluoreszkálásra indítják. Fény
érzékeny lemezre hatással vannak. Mágneses és 
elektromos térben irányukból kitérnek. A K. 
negativ elektromos töltések, melyek nagy sebes
séggel mozognak. 

Katolikus autonómia, annak a testületnek az ön* 
álló jogköre, amely hivatva volna egyházi javak 
és alapítványok kezelésére és az iskolák igaz
gatására. A K. máig sincs megvalósulva. 

Katolikus egyház, a rognai pápa fenható-
eága és a papi rend vezetése alatt levő azon 
hivők összessége, akik az egyház által vallott 
dogmákat hiszik és az egyház egyéb szabá
lyainak is alávetik magukat. A K. a latin 
országokban kizárólagos jelleggel birt, az északi 
országokban a protestantizmus visszaszorította. 

Katolikus Népszövetség, a magyar katolikus 
népmozgalmak legnagyobb szervezete, 1908, ala
kult kulturális egyesület. 

Kátoly kisk., Baranya vm., pécsváratli ]., 752 
1., ut. Pécsvárad, up. Püspökszenterzsébet. 

Katona 1. Béla * 1872, közgazdasági iró, 
Magyarország közgazdasága c. 1918-ig éVenkint 
nagy összefoglaló munkája jelent meg. — 2. Ist

ván (1732—1811), történetíró jezsuita. Főműve: 
História eritica regum Hungáriáé (42 kötet). — 
3. József (1792—1830), a magyar nemzeti tra
gédia megalkotója, Bánk bán c. tragédiájával, 
melyet 1815. irt és 1820. jelent meg. Kecs
kemét város ügyésze, akit életében alig vettek 
észre. — 4. Lajos (1862—1910), filológus, bp.-i 
egy. tan., néprajzzal és középkori irodalommal 
fogl. — 5. Nándor * 1864, festő; kivált tátrai 
tájképeiben a legjellegzetesebb. 

Katonai bíráskodás, a tényleges szolgálatban 
álló katonák büntető és fegyelmi ügyeiben 
gyakorolt bíráskodás. A K. eljárási szabályait 
az 1912. XXXIII, ;t.-c, foglalta magában. 
Legújabban az 1930. .III. t.-c. (Katonai bün-
tetőtörvénykönyv) és 1930. IV. t.-c. (Katonai 
bűnvádi perrendtartás) szabályozták a K.-t. 

Kátrány, szerves anyagok, pl. fa, kőszén, pet
róleum stb. desztülálásánáí nyert sürü, bűzös 
folyadék. A fa-K. legfontosabb anyagai a 
fenolok, zsírsavak, szurok, faecet, guajakol stb. 
A kőszén-K. megbecsülhetetlen értékű vegyü
letet tartalmaz, a mai vegyészeti iparnak a 
legfontosabb alapanyaga. Nyers vegyületei a 
benzol, toluol, karból, naftalin, antracén, kreo-
zot stb. s ezek további feldolgozásával állítják 
elő a számtalan textilfestéket, gyógyszert stb. 

Kátrányfestékek, a kőszénkátrányban talál
ható különböző vegyületekből előállított orga
nikus festőanyagok. 

Kátránylemez, kőszénkátránnyal átitatott pa
píranyagból készült tetőfedőlemez. 

Kattegat, széles, sekély tengerszoros az É-i 
és K-i-tenger, Dánia és Svédország között. 

Kattowitz (Katowice), lengyel város a volt 
Felső-Sziléziában, 10 ς.000 1. Gyáripar. 

Katymár nagyk., Bács-Bodiog vm., bácsal
mási j . , 4168 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Kaució (lat. a. m. óvadék), 1, pénzletét 
a hitelező valamely követelésének biztosítására. 
— 2. Házassági K., amelyet katonatisztek há-
zasodásakor követelnek meg. 

Kaucsuk (gumi), különféle növényeknek, de 
főleg a gumifának megszárított tejnedve. A 
K. ipari feldolgozása leginkább a vulkanizálás-
ban áll. A K.-ot nagy rugalmassága, vizhatlan-
sága, savakkal és lúgokkal szemben való ellen
állása stb. igen sokféle ipari feldolgozásra teszik 
alkalmassá. 1910. sikerült K.-ot mesterségesen 
is előállítani. 

Kaucsuk-termelés 1926 
millió kg. 

Világtermelés 648 
Malakka 299 
Holland-India 211 
Ceylon 60 
Brazília 26 

Kaudiumi iga, I. Caudiumi iga. 
Kauffmann, Angelika (1741—1807), német 

festőnő, müvei (tört., aüeg.) a rokokó s a 
klasszicizmus jegyében támadtak. 

Kaufmann 1. Dávid (1852—1899), orientalista, 
értékes zsidó könyvtárát az Akadémiára hagyta. 
— 2. Izidor (1853—1921}, festő; zsidó nép-
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életből vett ábrázolások. — 3· Oszkár, * 1873, 
magyar szárm. építész, Németország egyik első 
színházépítője. 

Kaukázia, 1918-ig orosz tartomány a Kauká
zus két oldalán, 470.000 km2, 13 millió 1. Ma 
9 szovjet-köctársaságra oszlik. 

Kaukázus, magas hegység Ázsiában, a Fekete
tenger és a Kaspi-tó közt. 1300 km. hosszú, 
100—225 km. széles. Legmagasabb csúcsa az 
Elbrusz, 5640 m. Lábánál gazdag petróleum-
források. Sokféle néptörzs lakja. 

Kaulbach, 1. Friedrich (1822—1903), német 
festő;,· történeti és arckép. — 2. Friedrich August 
von, (1850—1920), német festő; genre, táj-, 
arckép. — 3. Hermann von (1846—1909), 
német festő; történeti életképek, humoros gyer
mekképek. — 4. Wilhelm von (1804—1874), 
német testő; freskó-képek, illusztrációk. 

Kaunas 1. Xovno. 
Kaunstz-Rietberg. Wenzel Anton, hg. (1711— 

/794).· os^'.iak diplomats és államférfiú, 1753-tól 
haláláig államkancellár. 

Kauri-kagyló, az Indiai- és Csendes-óceánban 
élő, 1—2 cm. nagyságú, sárgás fehér szinü 
kagyló (csigahéjak). Afrikai és csendes-óceáni 
népeknél ékszerül és pénzül szolgálnak. 

Kauser József (1848—1919), építész, a kö
zépkori és renesszánsz stílusokat egyaránt mű
velte. 

Kausztikus (gör.j a. m. égető, maró. 
Kautsky, Kari, * 1854, német szocia'ista, a 

marxista elmélet vezére. Marx gazdasági tanai
ról irt könyve magy. is megj. 

Kautz Gyula (1829—1909), közgazdász, egyet, 
tanár, képviselő, az Osztrák-Magyar Bank fő-
kormányzója, az Akadémia másodelnöke. 

Káva, (lat.) a. m. üreg, mélyedés. 
Káva kisk., Pest vm., monori j . , 728 1., 

ut. Gomba, posta. 

Kávás kisk., Zala vm., za'aegerszegi j . , 452 
1., ut. Zalaegerszeg, up. Zalaszentgyörgy. 

Kavaíina (ol.), rövidebb lírai énekrész az 
operákban. 

Kávéfa, forró égövi örökzöld cserje. Eredeti 
hazája Abesszínia, ma Brazília termeü a leg
többet. Bogyószerü csonthéjas termésén belül 
két mag van (a kisebb termésekben csak egy 
gömbölyű mag, ez a gyöngykávé). A külön
böző fajtákat származási helyük szerint külön
böztetik meg. Kávé az egész világon elterjedt 
élvezeti szer. A pörkölésnél a kávéban illatos 
anyagok képződnek. A kávéban levő koffein
nek az idegrendszerre izgató hatása van. 

Kávétermeles 1925—26 
millió kg. 

1360 
847 
120 
70 
55 
46 
38 
30 
30 
16 

Kávéfa ága és termése 

Világtermelés 
Brazília 
Columbia 
Holland-India 
Venezuela 
Salvador 
Guatemala 
Haiti 
Mexiko 
Nicaragua 
Costa Rica 
Porto Rico 
Brit-India 
Abesszínia 
Arábia 

Kaverna (ol.) a. m. barlang, kül. sziklás 
talajba vájt üreg vizgyüjtésre v. fedezékül. 

Kaviár (ol.), a tok, kecsege és viza be
sózott ikrája. 

Kazacsay Tibor, * 1892, zeneszerző. 
Kazamata (ol.), bombamentes helyiség erő

dítésekben. 
Kazan, a tatár szovjetköztársaság fővárosa a 

Volga mellett, 158.000 1. Egyetem, csillagvizs
gáló, botanikus kert. 

Kazán, folyadékok forralására szolgáló vas-
v. acéledény, kül. gőztermelésre géphajtáshoz, 
tov. melegvíz- és gőzfűtés céljára. 

Kazánkő, a gőzkazánban hevített vízből ki
vált s a kazán falára rakódott sók. (Leg
inkább kalciumszulfát és kalciumkarbonát.) 

Kazán-szoros, az Alduna szűk és mély szo
rosa az Orsovai hegység és a Mirocs planina 
közt. 

Kazár kisk., Nógrád vm., salgótarjáni j . , 
1397 1., ut. Kisterenye, posta. 

Kazárok, török-tatár nép. Az 5. században 
Attila hun birodalmához tartoztak, majd önálló 
országuk volt a Dnyeper és a Kaspi-tó között. 
Egy részük fölvette a zsidó vallást. Állítólag 
a honfoglaló magyarokkal is jöttek be K. 

Kazein, (gör.) a. m. sajtanyag, az emlős álla
tok tejének fehérjéje; ipari célokra is hasz
nálják. 

Kazinczy 1. Ferenc (1759—1831), a 18. sz.-
végi és 19. sz.-eleji irodalmi reformtörekvések 
legnevezetesebb alakja. A Martinovics-féle 
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összeesküvésben való részessége miatt 1794, 
börtönbe jut, 1801. szabadul; széphalmi birto
káról irányítja a nyelvújítási harcot. Müvei 
közül legnevezetesebb: Pályám emlékezete c. 
önéletrajza. — 2. Gábor (1818—64), politikus 
és iró. K. Ferenc unokaöccse. 

Kázmér, lengyei hercegek. III. Nagy K., 
lengyel király 1333—70, visszaverte a mongolo. 
kat, meghódította Sziléziát. — IV. K., uraik, 
1447—92, meghódította Ny-Poroszországot. 

Kázmér Ernő, * 1892, szlovenszkói eszté
tikus és novellista, műfordító. 

Kazsok kisk., Somogy vm., igali j . , 565 1., 
ut. Somogy szil, up. Büssü. 

Kazuár, strucchoz hasonló ausztráliai ma
dár, az 1.7 m. magas emu Ausztráliában, a 
sisakos K. Uj-Guineában él. 

Kazuisztika, 1. Casuistica. 
Keats, John (1795—1821), angol költő: lirai 

és elbeszélő-költeményeket irt. 
Kecel nagyk., Pest vm., kiskőrösi j . , 9178 

1., vasút, táviró, posta. 
Kecsege v. sőreg, a tokfélékhez tartozó 

porcos hal. Hazája a D-orosz folyók, a 
Kaspitó és a Fekete-tenger; a Dunában és 
Tiszában is él. 

Kecskéd kisk., Komárom vm., tatai j . , 996 
1., vasút, telefon, posta. 

Kecskefélék, a párosujju patásokhoz tartozó 
üresszarvu állatok. Több fajuk van, melyek 
Európa, Ázsia és Afrika hegyes vidékein 
élnek. Fontosabbak: a kőszáli K., a bezoár-K., 
kasmir-K. és leginkább a házi K., amelyet 
nálunk is tenyésztenek húsáért és tejéért. 

Kecskeköröm, a Congeria nevű harmadkori 
kagyló megkövesedett héjának népies neve. A 
Balaton vize Tihany környékén nagy mennyi
ségben mossa ki a partra. 

Kecskemét, tvh. város Pest vm. Területe 
940 km2, 75.000 1. Gyümölcs és bortermelés. 
Gyümölcs-konzervgyár. Jogakadémia, kegyes
rendi és ref. reálgimn., kath. leányliceum, áll. 
reál és fiu felsőkeresk. isk. Művésztelep. 

Kecskeméthy 1. Aurél (1827—1877), hírlap
író, publicista. Kákay Aranyos álnév alatt irt 
röpirataiban maró szatírával rajzolta meg a 
közélet alakjait. — 2. Gyula, * 1873, kúriai 
biró. 

Kecskeméti 1. Armin, * 1874, makói rabbi, 
zsidó irodalomtörténész. — 2. Vilmos, * 1874, 
hírlapíró, iró és műfordító. 

Kedesz, mirigy v. csecsemőmirigy (thymus), 
belső elválasztásu mirigy, amely a 3. életév 
után lassan elsorvad. A növést serkentő mi
rigyek közé tartozik. 

Keéri Szántó Imre, * 1884, zongoraművész, 
a Zenemüv. Főiskola tanára. 

Kefelevonat, a nyomdászatban korrektura cél
jára a festékezett szedésről kefével v. kézi
sajtóval készített levonat. 

Kefir, tatár eredetű, tejből készített kevés 
alkoholtartalmú ital. 

Kégl Sándor (1862—1920), orientalista, bp.-i 
egyet, tanár, a perzsa irodalom történetével 
foglalkozott. 
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Keglevich Gyula gr., * 1855, ny. főispán, 
országgy. képv. 

Kegyelmezés, az államfőnek az a joga, hogy 
valamely bűncselekmény miatt megindítandó v. 
megindult eljárást megszüntethet (pertörlés) v. 
valamely jogerős büntetést elengedhet, illetőleg 
enyhíthet. Az egyidejűleg gyakorlott tömeges 
kegyelmezés amnesztia (1. o.). 

Kegyesrendiek, (piaristák), oktatással foglal
kozó szerzet, 1607. Kalazancai József alapí
totta. 221 szerzetházuk van kb. 2100 taggal. 
Nálunk 75 rendházban 10 gimnáziumot tartanak 
fenn. 

Kegyuraság, valamely plébániára vonatkozó 
jogok és kötelességek összessége. A kegyúr 
joga, hogy az áltaia ajánlott papot a püspök 
a plébániára kinevezni köteles, viszont köteles
sége a templom fönntartása stb. 

Kehesség, a népnyelvben súlyos köhögéssel 
járó betegség az embernél is, de főleg az álla
toknál. 

Kehida kisk., Zala vm., zalaszentgróti j . , 
807 1., vasút, távíró, posta. Deák Ferenc szülő
helye. 

Kehrling Béla, * 1891, világhírű tennisz-
játékos, több magyar és külföldi bajnokság. 

Kéjgáz, nitrogénoxidul, belélegezve kellemes 
kábulatot, narkózist okoz; rövid műtéteknél, 
leül. foghúzásnál használják. 

Kék kisk., Szabolcs vm., nyirbogdányi j . , 
1526 1., vasút, posta, ut. Demecser. 

Kékese kisk., Szabolcs vm., kisvárdai j . , 
1319 1., ut. és up. Kisvárda. 

Kékesd kisk., Baranya vm., pécsváradi j . , 
553 1., ut. Nagypall, up. Püspökszenterzsébet. 

Kékgálic, a kénsavas réz kristályos alakja, 
amelyet gyógyszerül, szőlőpermetezésre, fatár-
gyak konzerválására, galvanoplasztikái másolatok 
készítésére használnak. 

Kékharisnya (angol.: blue stocking), tudákos 
nők neve. 

Kék kereszt, az iszákosság elleni küzdelemre 
1877-ben Genfben alapított egyesület. 

Kék könyvek, diplomáciai iratokat tartalmazó 
kiadványok. Ezeket fedelük szine szerint szok
ták elnevezni. 

Kékkút, kisk., Zala vm., tapolcai ]., 319 I., 
ut. és up. Kővágóőrs. 

Kék róka, a sarkvidéken élő kékesszürke 
szőrű rókafaj. 

Kéksav v. ciánhidrogén, keserümandula szagú, 
színtelen folyadék. Egyike a legerősebb mérgek
nek. 

Keksz (ang. : cakes) a. m. sütemény, kül. 
kétszersült teasütemény. 

Kéksiakáll, francia eredetű nőcsábító mese
hős, aki hat feleségét elemészti, mert tilalma 
ellenére titkos kamrájába behatolnak. Végül a 
hetediket bátyjai megmentik és K.-t megölik. 

Kék szalag (angol térdszalagrend), a legma
gasabb dij versenyeken. 

Kekule von Stradonitz, Friedrich August 
(1829—1896), német vegyész, bonni egyet, 
tan., a benzolgyürüelmélet megalapítója. 

Kék vér, a régi nemesi eredet megnevezeV 
sere használt kifejezés, 
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t. Galván-elem. — 2. Izsólámpa. — 3. Elektromosság fogyasztását mérő óra. — 4. Egyen-
4mm-motQr, — ξ, Ampere-mérő, — <?, Egyenáramú generátor, 



KÍNAI ÉS JAPÁN MŰVÉSZET 

•í>. 

1. Kínai açn/aaszohor az 
1. sz.-búl. — 2. Bainhusz-
vágáx. Kínai rajz. I.ino-
Kloi, is. sz. — .?. Japán 
fametszet. Utamnro, 18. 
sz. — 4. Japán plasztika. 
Unkei, 1,7. ,<?.?. — 5. Japán 
fametszet. Ilirosine, 19. 
xz. — fi. Japán fastzoho)·, 

H. sz. 
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Kéky Lajos, * 18^¾ a bp.-i egyet, a 19. sz. 
magy. irod. tört. m. tanára, a Szininüvészeti 
Akad. tanára. 

Kelebia nagyk., Bács-Bodrog vm., bácsal
mási ]., 1610 1., vasút, posta, távíró. 

Keíecsényí Endre, * 1856, felsőházi tag. 
Keled kisk., Vas vm., celldömölki j . , 354 

1·, ut. és up. Jánosháza. 
Kelemen pápák, V. K. 1305—1314-ig pápa. 

1300-ben Avignonba tette át székhelyét. (Ezzel 
kezdődik a pápák u. n. babyloni fogsága.) 
— VII. K. (pápa volt 1523—1534), családi 
neve Giulio Medici. VIII. Henrikkel szemben 
követett politikája okozta Anglia elszakadását 
a római egyháztól. — XïV. K. (pápa volt 
1769—1774), tudós és a tudományokat pártoló 
ember. 1773. eltörölte a jezsuiták rendjét. 

Kelemen, Alexandriai, * Kr. u. a 2. sz. 
közepe táján Athénben pogány szülőktől, f 215 
körül, egyházi iró. 

Kelemen 1. Béla, 1865, nyűg. főreáliskola! 
igazgató, irodalomtörténeti, nyelvészeti és szó-
táriró... — 2. György, * 1890, orvos, pécsi 
egyet, a fül-, orr- és gégegyógy. m. tanára. 
— 3. Lajos, * 1877, tanár, az Erdélyi Magyar 
Múzeum-Egyesület és a kolozsvári román egyet, 
könyvtár levéltárosa. Művelődéstörténeti cikkeket 
irt. 

Kelemér kisk., Gömör és Kishont vm., putnoki 
)., 689 1., telefon, posta. 

Kelen 1. Béla, * 1870, orvos, a bp.-i egyet. 
a röntgenológia m. tanára. — 2. Ferenc, * 
1871, középiskolai tanár, filozófiai- és irodalom-
történetíró, műfordító. — 3. Imre, * 1896, 
rajzold, politikai karikatúrákkal tette nevét 
ismertté. 

Kelenföld, síkság, a Duna egykori árterü
lete, a Gellérthegy. Sashegy, Tétényi plató 
és a Duna közt, Máv. és Déli Vasút-állomás. 
Keserűvíz-források.. 

Kélsr 1. Béla (1820—1882), magyar hegedű
művész, karmester és zeneszerző. — 2. Zoltán, 
* 1861, ügyvéd, felsőházi tag. 

Kelet (lat.: oriens), az a világfái, ahol a 
Nap márc. 21-én és szept 23-án fölkel. K. a 
K-i országok rövidítése. Távol-K. a. m. 
Kina és Japán. 

Keleti 1. Artúr, * 1899, költő. A kámzsás 
festő strófái (versek). Angyali üdvözlet (utá
niak). —^ 2. Gusztáv (1834—1902), festő, a 
rajztanárképző-intézet szervezője, majd igazga
tója. — 3 Károly (1833—1892), statisztikus, 
1848. honvédtüzér, majd 10 évig pénzügyőr, 
1871—92. az orsz. stat. hivatal vezetője. — 4. 
Lili, * 1901, zongoraművésznő. 

Keleti kérdés, a Balkán-félsziget és tágabb 
értelemben a ..volt török birodalom egyes 
részeinek helyzetére vonatkozó problémák ösz-
szessége. 

Keleti-tenger (Balti-tenger), beltenger Német
ország, Svédország, Finnország és a Balti 
államok között, 400.000 km2, sószegény vizíi. 

Keletrómai birodalom, 1. Bizánci birodalom. 
Keíet-Rumélia, Bulgária D-i része, 33.000 

km2, 1 egynegyed millió 1. Gabonatermelés, 
kertészet (rózsa, dohány). Fővárosa Filippopol 
(Plovdiv), kikötője Burgasz. 

Kelety Dénes, * 1867, Keleti Károly fia, a 
MAV. nyűg. elnök-igazgatója. 

Keleviz kisk., Somogy vm., marcali j . , 431 
1., up. és ut. Miesztegnyő. 

Kelkáposzta, a fejes káposzta bodroSlevelü 
változata. 

Kelle Artúr, * 1882, erdőmérnök, az Erdő
ment. Főisk. r. tanára. 

Keller, 1. Gottfried (1819—1890), svájci iró 
és költő. Megírta önéletrajzi adatokkal teljes 
nagy regényét. Der grüne Heinrich. — 2. 
Helen, * 1880, amerikai irónő, másféléves 
kora óta süketnéma és vak. Megírta önéletraj
zát. — 3. Imre, * 1876, szlovenszkói tanár, 
történet- és filozófiai iró. 

Kellermann, Bernhard, * 1879, német re
gényíró. Az alagút, Schellenberg testvérek 
magy. is megj. 

Kellog, Frank, * 1856, amerikai államférfi, 
1925—29. külügymin. 

Kellog-paktum, háboruellem egyezmény, ame
lyet Kiellog amerikai külügyminiszter kezde
ményezésére Párizsban 1928 aug. 27-én Briand 
francia külügyminiszter elnöklete alatti nem
zetközi konferencián 15 állam irt alá. A 
K. a háborút bűncselekménynek nyilvánítja, 
anélkül, hogy körvonalozná az alkalmazandó 
szankciókat. 

Kelták. Ny-Európa legrégibb indogermán la
kói, akik a legtöbb országban a később ér
kezett népekkel keveredtek. Nyelvüket részben 
megőrizték Bretagneban, Walesben, ír- és 
Skótországban. 

Kelta nyelvek, az indogermán nyelvtörzs 
családja. Mai dialektusai az ír, gael. breton 
nyelv. 

Kelvin, Lord, 1. Thomson. 
Kemál bej (1840—88), a legkiválóbb török 

nemzeti regény- és drámaíró. 
Kemál pasa (Musztafa), * 1881, a török 

köztársaság elnöke. Nagy szerepet játszott az 
ifjú-török mozgalomban. A világháborúban a 
kaukázusi hadsereg parancsnoka volt. A sév-
resi békeszerződés után Angorában megszer
vezte a nemzeti ellenállás kormányát, amely
nek élére került. 1922 őszén Kis-Azsiában 
megsemmisítő vereséget mért a görögökre és 
kikényszeritette a sévresi szerződés módosítását. 
1923. okt. a török köztársaság elnöke lett. 

Kemechey Jenő (1862—1905), hírlapíró. Több 
rovelláskötetet, regényt és drámát irt. 

Kemecse nagyk., Szabolcs vm., nyirbogdányi 
]•> 37°9 k, vasút, távíró, telefon, posta. 

Kemence kisk., Hont vm., vámosmikolai j . , 
1518 I., telefon, posta. 

KemendoHár kisk.,. Zala vm., zalaegerszegi 
;., SQ3 }., vasiig távíró, posta. 
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Kêméndy Jenő (1860—1525), festőművész és 
díszlettervező. 1895. a bp.-i Operaház és Nem
zeti Színház szcenikai felügyelője. 

Kemenesalja, halomvidék a Kis-Alföld és a 
Dunántúli dombvidék határán, a Rába és a 
Marcal közt. 

Kemeneshögyész kisk., Vas vm., celldömölki 
]., 1319 1., ut. Mezőlak, posta. 

Kemeneskápolna kisk., Vas vm., celldömölki 
j . , 299 1., ut. Celldömölk, up. Kisköcsk. 

Kemenesmagasi kisk., Vas vm., celldömölki 
j . , 1861 1., ut. Vönöck, posta. 

Kemenesmihályfa kisk., Vas vm., celldö
mölki j ' ; , 996 1., ut. és up. Celldömölk. 

Kemenespálfa kisk., Vas vm., celldömölki j . , 
669 1., vasút, ut. és up. Jánosháza. 

Kemenessömjén kisk., Vas vm., celldömölki 
j . , 812 1., ut. Vönöck, up. Celldömölk. 

Kemenesszentmárton kisk., Vas vm., celldö
mölki j . , 318 1., ut. és up. Vönöck. 

Kemenesszentpéter kisk., Vas vm., celldö
mölki j . , 988 1., ut. Szany, up. Vág. 

Kemény 1. Dezső, * 1881, közgazdász, a 
bp.-i keresk. és iparkamara titkára. — 2. 
Ferenc, * i860, ny. reálisk. igazg. Számos 
pedagógiai munkát irt. — 3. Ferenc, * 1886, 
Több politikai röpiratot irt. — 4. Gábor, * 
1883, középisk. tanár, pedagógiai írod. és szo
ciológiai tanulmányokat irt. — 5. György * 
1890, közgazdaság-tanára a bp.-i külkereske
delmi iskolának, a Pester Lloyd munkatársa. 
— 6. György» * 1877, m. n. múzeumi igazg.-őr, 
György, * 1877, m· n. múzeumi igazgatóőr, 
közgazdaságtannal és néprajzzal foglalkozik. — 
7. János, (1607—1662), 1660. Barcsai Ákossal 
szemben, akit megöletett, fejedelem lett. 1662. 
a töröktől pártolt Apafi Mihály cllenfejede-
lem K.-t a nagyszőllősi csatában leverte és 
megölte. Nevezetes önéletírása. — 8. Nándor, 
* 1885, festőművész; genre-képek. — 9. Rezső, 
* 1871, hegedűművész, a bp.-i Zeneakadé
mián tanítja a hegedüjáték módszertanát. — 
10. Simon, 1440-ben a szenlimrei csatában 
megmentette Hunyadi János életét, magára 
öltötte Hunyadi ruháját és a törökök őt ölték 
meg. — 11. Simon, * 1882, költő és hírlap
író. A Nyugat gárdájának impresszionista 
költője. — 12. Zsigmond báró (1814—1875), 
regényíró és publicista. A 60-as években mint 
nagytekintélyű politikus és országgyűlési kép
viselő a Pesti Naplót magas színvonalra emeli 
s a kiegyezés szolgálatába állítja. Regényei 
(Gyulai Pál, Rajongók, Zord idők, Férj és 
nő, A sziv örvényei, Szerelem és hiúság) 
nagyértékü müvek. 

Keményegerszeg kisk., Vas vm., sárvári j . , 
180 1., ut. és up. Hegyfalu. 

Keményfa kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
223 1., ut. és up. Salomvár. 

Keményffy Jenő (1875—1920), festő, rajz
tanár. (Genre, városkép). 

Keménygadány kisk., Baranya vm., pécsi j . , 
149 ]., vasút, ut. Görcsöny, up. Pellérd. 

Keményítő, szerves vegyület, a zöld növé
nyek termelik. A K. mindig szilárd szemek· 
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ben képződik, mely azon-

É
^ _ _ ban oldott állapotban el-

ΐέ^ΐΐϋΐΐ vándorol a növény azon 
WÊèm részeibe (magvakba, gu-
yQfflfif mókba, szárba), ahol fel-

^ « - / ^ raktározódik s itt ismét 
^ © szilárd szemcsékben v. más 

- » . * ^ ρ ί vegyület (pl. cukor) alak-
GSam ÎÈaÊS jaban válik ki. Legtöbb K. 
^ δ * * ^Sifj|i<y van a gabonafélék mag-

vaiban, ezek közül is a 
rizsben. A gabonából őrölt 

Keményitőszem- liszt tulnyomólag K.-ből 
csék (nagyilva) áll. Vegyileg a K. szén

hidrát. A K. vízben nem 
oldódik, forró vízben földuzzad (K.-csiriz). 
Egyik legfontosabb emberi és állati táplá
lék, A burgonya ill. az árpa K'.-je a szesz
es sörgyártás alapanyaga. A textiliparban fes
tékek sűrítésére, a papíriparban enyvezésre, 
ragasztószerül használják. 

Keménység, 1. ásványoknak a karcolással 
szemben kifejtett ellenállása; az ásványtan 10 
keménységi fokot különböztet meg, melynek 
képviselői: 1. zsirkő, z. kősó, 3. mészpát, 
4. fluorit, 5. apatit, 6. földpát, 7. kvarc, 8. 
topáz, 9. kornnd, 10. gyémánt. — 2. A via 
keménysége függ a benne oldott ásványi 
anyagok (főleg mész) mennyiségétől. 

Kémes kisk., Baranya vm., siklósi j . , 432 
1., vasút, ut. Vajszló, posta. 

Kemesmál kisk., Vas vm., körmend-némeluj-
vári j . , 144 1., ut. Nagycsákány, up. Hor-
vátnádalja. 
'Kémia (chemia), az a tudomány, amely az 

anyagok belső tulajdonságaival és változásai
val foglalkozik. Eredete és elnevezése az 
ókori Egyiptomba nyúlik vissza, ahol mint 
titkos tudományt, azonkívül mint kozmetikai 
és fémkohászati mesterséget művelték. A 4. 
sz.-tól kezdve a K. történetének második sza
kasza következik, amelyben a tudományos ku
tatás összevegyül aranycsináló és bölcsek kö
vét kutató kísérletekkel (az u. n. alkímia 
korszaka, kb. a 16. századig tartott). Ezt kö
vette a főként gyógyszerekkel foglalkozó 
iatro-K. ideje 1660-ig. 1770-től Lavoisier fel
lépésével kapcsolatban számitható a modern 
K. fejlődésének megindulása. Legújabb fázi
sait az elektrokémiai kutatások és a radio
aktivitással felmerülő, az anyag szerkezetére 
vonatkozó elméletek jelzik. 

Kemigráfia (gör.), a gyűjtőneve a nyo
mólemezek készítésére vonatkozó eljárásoknak. 

Kemmerick, Max (1876—1900), német mű
velődéstörténész, kül. a társadalmi hazugsá
gokkal, kulturkuriózumokkal fogl. 

Kempelen 1. Béla, * 1874, genealógiai s 
heraldikai író. — 2. Farkas (1734—1804), 
technikus, a budai várpalota építési veze
tője és a schönbrunni szökőkút berende
zője. 1769. egy sakkozógépet szerkesztett, 
amellyel egész Európát beutazta. író- és 
beszélőgépet is szerkesztett. 

Kempf (Kemeues) József (1854—1922), ta-
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KEMPiS KÉNSAV 

Kempelen Farkas beszélőgépe 

nár. filológus és müforditó. (Odysseia és az 
Ilias.) 

Kempis Tamás (kb. 1379—1471), aszketikus 
iró, ágostonrendi szerzetes, leghíresebb a 
Krisztus követéséről szóló könyve. 

Kemse kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 
298 1., ut. Drávasztára—Zaláta, up. Zaláta. 

Kén, kémiai elem, sárga törékeny test. 
Szinállapotban is előfordul Délolaszországban. 
Puskapor- és gyufagyártásra és bőrbajok: el
len használják. 

Kéntermelés 1926-ban 

Egyes. Államok 
Olaszország 
Japán 
Spanyolország 
Chile 

millió q 
19.2 
2.7 
0.5 
0.17 
O.I 

Kence (firnisz), a lenolaj oxidációja utján 
nyert, gyorsan száradó, fénylő fedőréteget 
adó folyadék. 

Kenczíer Hugó (1877—1922), művészeti iró. 
Kende Zs'gmond br.. * 1853, nagybirtokos, 

felsőházi tag. 
Kender, Ázsiából hozzánk származott rost

növény. 1.5 m. magas durva kóró. A szá
rában levő rostokat már ősidők óta hasz
nálják durva textil-árnk (zsákvászon, zsineg 
stb.) előállítására. A K. egyik keleti fajtá
jából nyerik a bóc1itószerü>l használt hasist. 

Kendertermelés 1927-ben 

Világtermelés 
Oroszország 
Filippinák 
Olaszország 
Lengyelország-
Korea 
Íugoszlávia 
lománia 

Japán 
Magyarország 

l i l l ió 
935 
SO 
200 
83 
3» 
22 
26 
17.6 
9-3 
9-3 

>fí 

Kendere· nagyfc., Szolnok vm., tiszai felső 
j . , 5821 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Kéndioxid, a kén elégetésekor keletkező 
fojtó gáz. 

Kenedi Géza, * 1853, ügyvéd, iró és hír
lapíró, Quintus álnéven is irt. 1910—18. kép
viselő. Jogtudományi és szépirodalmi műkö
dést is fejtett ki. 

Kenéz Béla, * 1874¾ a bp.-i egyet, a sta
tisztika ny. r. tanára, országgy. képv. 

Kenéz (szláv: knéz, knyász) a. m. her
ceg1; így nevezték a szláv és román tele
pes csapatok vezetőit, akik félnemes számba 
mentek és akik közül sokan kaptak később 
teljes nemességet. 

Kenéz kisk., Vas vm., vasvárt j . , 493 I,, 
ut. Vasszécsény, up. Pecöl. 

Kenézlö kisk., Szabolcs vm., dadái j . , 1559 
1., vasút, telefon, posta. 

Kenézy Gyula, * i860, debreceni egyet, a 
szülészet és nőgyógyászat ny. r. tanára. 

Kenguru, ugró erszényes állat. Hosszú farka 
van, erősen fejlett hátsó lábai, mig mellső 
lábai gyöngék, a földet nem érik. Az óriás 

fflPFV 

Kenguru 

K. ülve 2 m. magas. Ausztráliában és Uj-
Guineában élnek, növényevők, bundájuk be
cses prém. 
• Kengyelfutók, azok a szolgák, akik külön
leges jelmezben uruk hintója előtt futottak. 

Kénhidrogén, záptojásszagu, színtelen gáz, 
szerves rothadásoknál is keletkezik. 

Kenia, 5420 m. magas gleixseres tűzhányó 
Brit-K-Afrikában. 

Kénkovand, 1. Pirit. 
Kennan, George (1845—1924), amerikai 

utazó. DK-Oroszországban és Szibériában 
tanulmányutakat tett s könyvet irt a de
portáltak helyzetéről. 

Kenotaíium (gör.), halotti emlék, amely 
nem a síron áll. 

KenozőoSz (gör.), a Föld tágabb ért. vett 
újkora (harmadkor és negyedkor). 

Kénsav v. vitriol, színtelen sürü folyadék, 
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rendkívül erős vizelvonó tulajdonsággal. Maró 
hatású, a szerves anyagokat szétroncsolja, 
bőrön égési sebeket okoz. 

Kent, angol grófság az É-i tenger mellett, 
4. km2, 1,100.000 1. Fővárosa Maidstone. 

Kentaur, a görög mitológia lótestü, era-
berdereku és emberfej ü szörnye. 

Kentner Lajos, * 1905, zongoraművész. 
Kentucky, az Egyes. Ali. egyik D-i ál

lama, a K.-folyó mentén, 105.000 km2, 21/» 
millió 1. Gabona, dohány, fa, szén; raalom-
és szeszipar. Fővárosa Frankfort. 

Kenyeres Balázs, * 1863, a bp.-i egyet, 
a törvényszéki orvostan ny. r. tanára, a 
Törv. Orv. Int. igazgatója. 

Kenyérfa (Artocarpus), gyümölcse a Csen-
des-ter.ger szigetein a benszülöttek főtáplá-
Iéka. 

Kenyéri kisk., Vas vm., celldömölki j . , 901 
k, vasút, távíró, posta. 

Kenyérmező, kis síkság Erdélyben, a Ma
ros balpartján. 1479. Kinizsi győzelme a 
törökökön. 

Kényszerárfolyam. Ha az állam az általa 
kibocsátott államjegyeket vagy a jegybank 
által kibocsátott bankjegyeket pénzjelleggcl ru
házza fel, anélkül, hogy a közpénztárak vagy 
a jegybank pénztára ércpénzre köteles volna 
beváltani, ezeknek a jegyeknek a névértéke 
K. lesz, amelyet a hitelező az adóssal szem
ben kénytelen elfogadni. 

Kényszeregyezség, 1. Csődönkivüli kényszer
egyezség. 

Kényszerképzetek, az öntudatba betolakodó és 
ott megtapadó gondolatok, melyektől a be
teg szabadulni nem tud, bár helytelen vol
tukat belátja. 

Kenyszerkölcsön, általában a kölcsön azon 
formája, amelyet az állam, mint adós, a 
maga hatalmi erejénél fogva kényszerit a 
hitelező polgárokra. Speciálisan jelenti azt 
az állami ^kölcsönelőleget, amelyet a magyar 
pénzügyi Kormány 1924. évi 32.000 sz. ren
deletével vetett ki az adófizetőkre. 

Kérvysierzubbony, erőj vászonkabát, össze
varrt ujjakkal, hátul gombolható. Erőszakos
kodó elmebetegekre adták. Ma csillapító or
vosságok helyettesitik. 

Képarchitektura, egyike a legmodernebb 
képzőművészeti irányoknak; semmit nem áb
rázoló éles határvonalakkal körülzárt geo
metrikus formákból, nyomtatott betüalakokból 
vannak megalkotva fekete-fehér vagy sok
színű kompozíciói. Rokon a szuprematiz-
mussal. 

Kephalonia, a legnagyobb ion _ sziget, 761 
km2, 70.000 1. Fővarosa Argostoli. 

Képírás, 1. képfestcs. — 2. .Kezdetleges 
írásforma, amikor a gondolatot a tárgy áb
rázolásával fejezték ki. 

Képlékeny, a. m. alakitható, gyúrható (lat. 
plasztikus). 

Kepler, Johannes (1571—1650), német csil
lagász. Grácban tanár, majd Prágában Tycho 
de Brahe segítőtársa1 és utódaképpen- If. Ru
dolf udvari csillagásza. Felfedezte és Astro-

nomia nova (1609) és Ilarmonices mundi 
(1621) c. főmüveiben leírta a bolygómozgá-
soknak máig is érvényes törvényeit. 

KéptáviraíozáS» vonalas rajzok és fényké
pek továbbítása távíró és rádió utján. Az 
adókészülékben továbbítandó képet képele
mekre bontják, amelyek mindegyikének bi
zonyos áramerősség felel meg. A vevőkészü
lékben az áramimpulzusok érzékeny papíron 
vegyi hatást váltanak ki, vagy megfelelő 
fényhatássá alakittatnak s így újból létrejön 
az eredeti kép egy fényérzékeny rétegen. 
Egy négyzetdeciméter nagyságú kép továb
bítása a készülék szerint néhány másod
perctől néhány percig terjedő időt vesz 
igénybe. 

Képviselő, az országgyűlési képviselő, akit 
a választásra jogosult állampolgárok az or
szággyűlés tartamára választanak. A K. a 
törvényhozás aktiv tagja, emellett a kor
mány ellenőrzésében, sőt vád alá helyezésében 
is részt vehet. Személyét a mentelmi jog 
védi a zaklatástól. Bizonyos állások összefér
hetetlenek a képviselőséggel. A képviselőket 
közjogi teendőik teljesítéséért nálunk díja
zás illeti meg. 

Képviselőház, az országgyűlés népképvise
leti kamarája, amelynek tagjait a válasz
tásra jogosult állampolgárok választják. A 
K» hatáskörébe tartozik a törvényhozás, a 
költségvetés megállapítása, a zárszámadás 
megvizsgálása, a miniszterek ellenőrzése és 
vád alá helyezése. Az 1926. választott ma
gyar K. 245 tagból áll. 

Képzőművészeti Társulat (Országos Magyar), 
1859. alapította a Pesti Műegylet és Kép
csarnok Egyletből kivált művészcsoport. 1896 
óta a városligeti Műcsarnokban. 

Keramika, 1. Agyagipar. 
Keramit-tégla (kongó-tégla), könnyen ol

vadó agyagból készült, majdnem olvadás
pontig hevített, likacsok nélküli tégla. Szi
lárd és ellenálló, útburkolásra is alkalmas. 

Keratin (gör.) a. m. szaru-anyag, a kö
röm, toll, pata, haj stb. alapanyaga. 

Kerca kisk., Vas vm., Szentgotthárd-mura
szombati j . , 409 1., ut. Senyeháza, up. Ma-
gyarszombatfa. 

KercseFget kisk.. Somogy vm., kaposvári 
j . , 1391 1., ut. Attala-Csoma, posta. 

Kerecsend nagyk., Heves vm., egri j . , 1951 
1., telefon, posta. 

Kerecseny kisk., Za!a vm., pacsai ]., 820 
1., ut. Gels-e, up. Orosztony. 

Kerekegyháza nagyk., Pest vm., kunszent
miklósi j . , 4679 1., vasút, távíró, posta. 

Kerekes 1. Aladár, * 1878, hírlapíró. — 2. 
György, * 1871, gazdaságtörténész. . — 3. Ist
ván, * 1878, kúriai biró. 

Kerékgyártó Arpácl (1818—1902), történet
író, a bp.-i egyet, a magyar" művelődéstör
ténet tanára volt. 

Kereki kisk., Somogy vm., tabi , j . , .503 1., 
ut. Köröshegy, posta. 

Kerékjártő, 1. Béla, * 1896, .a .szegedi 
egyet, az analízis és geometria ny. f. ta-
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KERÉKPÁR KERESKEDELMI MÉRLEG 
nára. — 2. Gyula, * 1898, hegedűművész, 
Angliában él. 

Kerékpár (bicikli, velocipéd), lábbal vagy 
motorral hajtott kétkerekű közlekedési eszköz. 
Előfutárja a szintén kétkerekű draisina, ame
lyet a nyeregben ülő lábaival lökött tova. 
Az első (magas) K. a 19. sz. közepén 
készült, 1867. feltalálták a drótküllőket, 1884. 
Angliában az alacsony kerékpárt, 1891. a 
légabroncsot (pneumatik). A triciklit (három 
kerékkel) főként csomagszállitásra használ
ják. 1900 óta eiősebb vázu K.-t és tricik-

1902, zeneszerző és kri(iku3. — 3. Károly, 
* 1897, a bp.-i egyet, a görög-római val
lástört, m. tanára. 

Kerepes nagyk., Pest vm., gödöllői y, 2123 
!., vasút, telefon, posta. 

Kereskedelmi és Iparkamara, feladata a 
kereskedelem és ipar érdekeit képviselni, a 
keresk. és ipari keresetben érdekeltek pa
naszait, kívánságait tolmácsolni. Magyarorszá
gon császári rendelkezés hozta létre 1850. 
Az 1868: VI. t.-c. alkotmányosan meghono
sította és szabályozta. 

1. Az első kerékpár (draisina), lábbal lökték előre. — 2. Magas kerékpár. — 3. Modern kerékpár. 
4. Motorkerékpár. — 5. Segédmo'.or kerékpár első kerekére szerelve 

lit benzinmotorral is felszerelnek (motorke
rékpár). A K. sporteszközül is népszerű. 
Rendeznek pálya-, országúti- és hegyi-, va
lamint mótorvezetéses kerékpárversenyeket. 

Kerékteleki kisk., Veszprém vm., zirci j . , 
1224 1., ut. Magyarszombathely, posta. 

Kerenszlki, Alexander, * 1881, orosz republi
kánus politikus. Az 1917-1 forradalomban had
ügyminiszter, majd a végrehajtó bizottság 
elnöke és generalissimusa. Offenzívát kísérelt 
meg a központi hatalmak ellen, de kudar
cot vallott. Nov. 7. .elmenekült, azóta kül
földön él. 
J<erényi 1. Frigyes (1822—1852), költő, Pe

tőfi és Tompa barátja. — 2. György, ·* 

Kereskedelmi iskolák, vannak: 1. alsófoku 
K. a tanonciskolák, 2. a középfokú u. n. 
felső K., ahová négyévi polgári vagy kö-
zépisk. tanulás után lehet belépni és négv 
évfolyamuak és 3. felsőfokú, a Közgazd. 
Egyet, keresk. szakosztálya. 

Kereskedelmi jog, a keresk. (és ipari) 
jogszabályok összessége, nálunk főforrása az 
1875. XXXVII. t.-c. 

Kereskedelmi mérleg, egy ország behoza
tala és kivitele értékének egybevetése. Ha a beho
zatal nagyobb, a K. passzív. A K. csak áru
mérleg, a külföldhöz való gazdasági viszony 
ismeretéhez szükséges a tartozások és köve
telések szembeállítása, az u. n. fizetési mérleg is. 
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KERESZT . -__~__.-

Kereszt, a keresztrefeszités halálbüntetésé
nek eszköze. Különös jelentőséget Krisztus 
kereszthalála által nyert. 

Keresztcsont, a gerincoszlopnak legalsó ré
sze, összecsontosodott öt keresztcsigolya. A 
csontos medence hátsó falzatának része. 

Keresztély, IX., dán király (1818-1906), 
1863-tól uraik. Schleswiget bekebelezte a dán 
monarchiába, ez idézte föl 1864. a schles-
wig-holsteini háborút. Unokája, X. K.» * 
1870., 1912 óta uralkodik. 

Keresztény kisk., Sopron vm., cseprcgi j . , 
544 1., ut. Sopronhorpács, up. Dasztifalu. 

Keresztény nemzeti egyesülés pártja, Fried
rich István miniszterelnöksége a'att alakult 
és δ volt a párt első vezére. Maga Fried
rich István kevéssel az első nemzetgyűlés 
összeillése után kilépett a pártból, amely a 
kirgazdapárttal együtt kormányzópáltja volt az 
első nemzetgy.-nek. 

Keresztény nemzeti egység pártja, 1922. 
alakult, a Bethlen István gr. kormányát tá
mogató politikai párt. 

Kereszténység, az a nagy világvallás, amely 
Jézus Krisztus működése nyomán tanítványai
nak, különösen Pál apostolnak, a tanítása 
alapján szervezkedett, két század alatt meg
hódította a római birodalmat és az euró
pai kultúrnépek vallása lett. A zsidó vallás 
talajából nőtt ki, bibliájába bekebelezte a 
zsidó szentiratokat is. A zsidó vallástól az a 
meggyőződése választja el, hogy Jézus Krisz
tusban, az Isten által küldött Messiásban, 
Isten egyszülött fiában uj kijelentés birto
kosává lett s hogy Jézus Krisztus megváltó 
halálával és feltámadásával hívei számára az 
üdvösség útját nyitotta meg. A K. alapvető 
tana a szentháromságtan. A K.-nek számos 
formája, egyháza, felekezete van. A régi 
u. n. ortodox egyházak közé tartoznak a róm. 
kat., a görög kat. és a gör. keleti egy
házak; protestáns jellegűek az evangélikus 
(lutheri), a református (kálvin- és zwingliánus 
jellegűek), az unitáriusok, baptisták, metho-
(listák és a belőlük elágazó felekezetek. 

Keresztény-szocialista néppárt, a Molnár 
János apát és Zichy Nándor gróf vezetése 
alatt álló néppártból és a keresztény-szocia
lista párt egy részéből alakult. A régi nép
párt katolikus tradícióit a szociális haladás 
szellemével igyekezett összeegyeztetni. 

Keresztény-szocialista párt, Giesswein Sán
dor elnöklete alatt alakult meg 1907-ben. A 
marxizmus elvetésével, a valláserkölcsi elvek
nek a gazdasági élet területein való érvé
nyesítésével akarja a tőke és munka közt 
tátongó szakadékot áthidalni. Giesswein ha
lálával a K. föloszlott. 

Keresztény-szocializmus, az osztályharcos, 
marxista szocializmus politikai ellensúlyozására 
teremtett irány, amely a marxizmussal szem
ben a krisztianizmus erkölcsi tanításainak a 
gazdasági és társadalmi harcokba minél in
tenzivebben való bevitelét célozza. Elitéli az 
osztályharcot. Az ujabb K.-nak XIII. Leó 
pápa »Rerum novarum« kezdetű enciklikája 
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adja meg az elvi útmutatást. A keresztény-
szociális párt nagyobb politikai hatalomra 
Ausztriában jutott, ahol 1920 óta az osztrák 
köztársaság kormányzását vezeti. Magyaror
szágon 1. Keresztény-szocialista párt. 

Keresztes-Fischer Ferenc, * 1881, Baranya 
és Somogy vármegyék főispánja. 

Keresztes háború, a középkorban vallási 
okokból indított háború a ker. hit ellensé
get (szaracénok, törökök, albigensek, huszi
ták stb.) ellen. Főleg így nevezik azonban 
a Szentföld fölszabadítása érdekében indított 
háborúkat. Az 1. K. (1096—1099), főleg fran
cia vállalkozás volt. Vezetői a normán Bo-
hemund és Bouillon Gottfried. 1099 Jul. 15. 
elfoglalták Jeruzsálemet. A 2. K.-ra (1147— 
49) Edessa elfoglalása (1144) adott okot. 
VII. Lajos francia király és III. Konrád né
met császár vezették, de sikertelen maradt. A 
3. K.-t (1189—92) Saladin szultán előretö
rése okozta s azt I. (Barbarossa) Frigyes 
vezette, Jaffác íog.'aZták el. A gyermek-K. 
(1212) beteges gondolat volt. Az 5. K.-t 1217. 
II. Endre magyar király vezette, de sikertelen 
maradt. A 6. K. (1228—1229) II. Frigyes 
nevéhez fűződik, aki Jeruzsálem királyává ko
ronáztatta magát. IX. szt. Lajos vállalkozása 
(7. K. 1249—1254) csak epizód maradt. A 
8.-at is ő vállalta (1267) s ez halálával 
(1270) végződött. A Szentföld fölszabadítása 
nem sikerült, az egyiptomi szultánok egymás
után foglalták el a keresztény városokat és 
1291. Akkon, a ' keresztények utolsó erőssége, 
is elesett. 

Keresztespók, a legnagyobb hazai pókfaj. 
Katán keresztalakban elhelyezett világos fol
tok vannak. Mérge·. 

Keresztespüspöki nagyk., Borsod vm., me
zőkövesdi j . , 1297 1., ut. és up. Mezőke
resztes. 

Keresztéte kisk., Abauj-Torna vm., encsi 
j . , 142 1., ut. és up. Krasznokvajda. 

Keresztjáró napok, a kat. egyházban az 
áldozócsütörtök előtti 3 nap, mikor is a hi
vők körmenetben vonulnak más templomba 
vagy kereszthez. 

Keresztség, a kat. egyházban az első szent
ség, amelyben minden bűntől megtisztulunk. 
Kiszolgáltathatja minden ember, ha a for
mulát betartja. 

Keresztury Sándor, * 1897, erdélyi iró, a 
Nagyváradi Napló munkatársa. 

Kereszty 1. István, * i860, zenei iró, a 
Nemz. Muz. ny. igazg. őre. — 2. Jenő, 
* 1887, karnagy, orgonaművész és énektanár. 

Kéréezy Zoltán, * 1868, pécsi egyet, a magy. 
alkotmány- és jogtört. ny. r. taoára. 

Keretfiirész, a fatörzsből egyszerre tiihb 
deszkát vágó fűrészelő gép. 

Kerettye kisk., Zala vm., leíenyei j . , 142 
1., ut. Letenye, up. Szentadorján. 

Kergeség, a juhok agyvelőbetegsége, ami
dőn az állatok félőrülten körbe futkosnak. Oko
zója egy galandféreg álcája. 

Kerguelen, lakatlan delisarkvidéki sziget, 
3414 km*. 
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KÉRI KESZNYÊTEN 

Kéri Pál, * 1882, újságíró, forradalmi sze
repléséből kifolyólag a Tisza-gyilkossági perben 
(1922), mint felbujtót halálra ítélték. Az orosz
magyar fogolycsere során szabadult. 

Kerkabarabás kisk., Zala vm„ alsólendvai 
j - , 652 1., ut. és up. Zalabaksa. 

Kerkaiklőd kisk., Zala vm., novai j . , 348 
1., vasút, ut. Páka, up. Csömödér. 

Kerkakutas kisk., Zala vm., alsólendvai j . , 
653 1., ut. Zalabaksa, up. Csesztreg. 

Kerkanémetfalu kisk., Zala vm., alsólendvai 
j . , 303 1·> u t- Pankasz, up. Csesztreg. 

Kerkapéntekfalu kisk., Zala vm., alsólendvai 
j . , 212 1., ut. Pankasz, up. Csesztreg. 

Kerkápoíy Károly (1824—1891), politikus és 
iró, a Deák-párt tagja, egy. tanár. 1870— 
73. pénzügyminiszter. 

Kerkáskápolna kisk., Vas vm., szentgott
hárdi j . , 336 1., ut. é3 up. Senyeháza. 

Kerkaszentkirály kisk., Zala vm., letenyei 
j . , 759 I., ut. Lenti, up. Kerkas-zentmiklós. 

Keikaszenimihályfa kisk., Zala vm., alsó
lendvai 3., 437 1., ut. és up. Lenti. 

Kerekszcrumiklós kisk., Zala vm., letenyei 
j . , 625 1., ut, Páka, posta. 

Kerkateskánd kisk., Zala vm., letenyei j . , 
171 1., ut. Lenti, up. Szécsisziget. 

Kerkatőifalu kisk., Zala vm., letenyei j . , 
271 1., ut. Lenti, "up. Szécsisziget. 

Kerkaujfalu kisk., Zala vm., alsólendvai j . , 
188 1., ut. Zalabaksa, up. Csesztreg. 

Kern Aurél (1871—1928), zeneszerző és zenei 
iró, a Nemzeti Zenede igazgatója, 1915— 
17. az Opera igazgatója. 

Kerner 1. István (1867—1929), operaházi kar
mester, majd főzeneigazgató. 1900—1918. a 
Filharmóniai Társulat karmestere. — 2. Jusfi-
nus (1786—1862), német regényíró. 

Kernstock Károly, * 1873, festőművész, az 
uj művészeti eszmék harcosa. 1917-es kiállí
tása a vonalas és mozgáskompozicióktól az 
elsősorban festői és realisztikus értékekhez való 
fordulásáról számul be. 1919 után évekig kül
földön dolgozott. 

Kerntler, 1. Jenő, * 1878, zongoraművész cs 
zeneszerző, a Zenemiiv. Főisk. tanára. — 2. 
Kálmán, * 1872, h. államtitkár a pénzügy
minisztériumban. 

Kerosin (orosz), tiszta petroleum. 
Kérődzők, a párosujju patás állatok egyik 

alrendje, ahová tartoznak a szarvasmarhák, 
szarvasok, juhok, antilópok, tevék, zsiráfok 
stb. Nevüket sajátságos táplálkozási módjuk
tól nyerték, az ételt kétszer, rágják meg. 

Kerpely, 1. Jenő, * 1885, gordonkaművész. 
1913—20. a Zeneakadémián a gordonkatanszak 
tanára volt. — 2. Kálmán, * 1864, a közgaz
dasági egyet, a növénytermesztéstan ny. r. 
tanára. 

Kerr, Alfred, * 1867, német drámai kri
tikus és esztétikus. Müvei: Die Welt im 
Drama, Die Welt im Licht, In Yankee-Land. 

Kérsemjén kisk., Szatmár vm„ fehérgyar
mati j . , 476 I., ut. Fehérgyarmat, up. Náb-
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Kerta kisk., Veszprém vm., devecseri j . , 
936 1., vasút, ut. Tüskevár, posta. 

Kertbeny (Benkert), 1. Imre Mária (1825 
—1855), lestő; genre és tájkép. — 2. Károly 
(1824—1882), magyar-német iró, bibliográfus 
és műfordító. 

Kertész, 1. pezső, * 1893, filmrendező, al
kotása: Egy asszony tragédiája (Schermann 
grafológussal). — 2. Ella, * 1881, színmű
vésznő; 1903. került a Vígszínházhoz. Góth 
Sándor felesége. — 3. Kálmán (1867—1924), 
állatbuvár, a Magyar Nemzeti Múzeum igaz
gató őre. — 4. Manő, *i88i, tanár, magyar 
nyelvész. Főműve: Szokásmondások. — 5. Mi
hály, * 1886, filmrendező, Amerikában dolgo
zik. — 6. Róbert, * 1876, építész, iró, vallás-
és közokt. áll.-titk. 

Kertváros, egycsaládos, kertes házakból álló 
telep. 

Kéry Gyula (1869-1919), nótaszerző és új
ságíró, a Petőfi-ház titkára. 

Reselyüfélék, a ragadozó madarak egyik csa
ládja. A legnagyobb fajtájú repülő madarak, 

erős csőrrel, lábaikon hatalmas karmokkal. 
Többnyire dögfélékkel táplálkoznak. 

Keserűsé v. epszomit, a víztartalmú mag
néziumszulfát neve; mint kivirágzás fordul elő 
vagy pedig a konyhiasórétegek között. Ásvány
vizekben is gyakran előfordul. Hashajtószerül 
használják. 

Keserűvíz, ásványvíz, melyben sok keserüsó 
(kénsavas magnézium) von feloldva. A K. 
elterjedt hashajtószer. 

Késmárk, város Szepes vm., 6300 1. 15. 
századbeli templom. Vászonszövés. Thököly 
Imre mauzóleuma. Trianon óta Csehszlová
kiáé Kezmarok néven. 

Kessler Loch, barlang Thayingen mellett 
(Schaffhausen). Leletek a Magdalénien-korból. 

Keszeg kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 681 
1., ut. Penc, posta. 

Kész 1er József (18^6-1927), tanár, kritikus. 
Irodalmi és művészeti tanulmányok. 

Kesznyéten nagyk., Zemplén vm., szerencsi 
]., 1421 1., ut. és up. Girincs. 
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KESZOIIIDEGKUT KIDERLEN-WACHTER 

Keszőhidegkut nagyk., Tolna vm., simontor
nyai ]., 781 1., vasút, táviró, posta. 

Keszthely nagyk., Zala vm., keszthelyi j . , 
a Balaton partján, 1219 I. Gazdasági aka
démia, premontrei reálgimn., fürdőhely. 

Kesztler Lőrinc, * 1892, zeneszerző, a Nem
zeti Zenede tanára. 

Kesztölc kisk., Esztergom vm., esztergomi ]'., 
2185 ]., ut. Leányvár—Csév, posta. 

Keszii kisk., Baranya vm., pécsi j . , 561 1., 
vasút, ut. Pellérd, posta. 

Kétbodony kisk., Nógrád vm., nógrádi /., 
635 1., ut. Romhány, posta. 

Kétegyháza nagyk., Békés vm., gyulai j . , 4689 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Kétéltűek, 1, Amfibia. 
Kétfejű sas, heraldikai cimerkép. Már az 

ókon Egyiptomban is előfordul. Ausztria és a 
cári Oroszország címere volt. 

Kéthely kisk., Somogy vm., marcali j . , 3743 
1., vasút, távíró, posta. 

Kéthly Anna, * 1889, szocialista képviselő, 
a szocialista Hómunkások mozgalmának vezetője. 

Kétkamarás-rendszer, a parlamentarizmusnak 
az a formája, amely két különböző törvény
hozó testületet rendszeresít az alkotmány ke
retében, így a magyar alkotmány 1926. kép
viselőházat és felsőházat állapit meg. Ellentéte 
az egykamarás rendszer. 

Kétly, 1. Károly báró (1839—1927), a bp.-i 
egyet, a belgyógyászat tanára. Az Orvos-
Szövetség alapitója. — 2. László báró, * 1873, 
a bp.-i egyet, a belgyógyászat ny. r. tanára. 

Kétszersült (nem.: Zwieback), erősen kisült, 
száraz, sokáig eltartható, korpamentes búza
lisztből készült kenyér. 

Ketteler, 1. Wilhelm Emmanuel Johann v 
1811-1877), mainzi püspök. Sokat tett a liberá
lis szellem visszaszorításáért. A centrum szociál
politikájának bázisát K. programja alkotta. — 
2. Klemens (1853—1900), német nagykövet Pe
kingben, ahol a boxerlázadáskor meggyilkol
ták. 

Kéttornyulak kisk., Veszprém vm., pápai j . , 
595 1., ut. Pápa, posta. 

Kettős valuta, 1. Bimetallizmus. 
Kéty nagyk., Tolna vm., 1049 1., posta. 
Kéve, képzőművészeti társaság, 1907. ala

kult. Vezetője Szablya Frischauf János. 
Kevelaer, Düsseldorf melletti bucsujáróhely 

Szűz Mária-képhez. (Heine verse.) 
Kevermes nagyk., Csanád vm., battonyai 

j . , 4499 1., telefon, posta. 
Kew, helység London mellett; botanikus 

kert. 
Key, Ellen (2849-/926), svéd irónő. Főleg 

a nőkérdéssel és gyermekneveléssel fogl. 
Keynes, John Maynard, * 1883, angol ál

lamférfi, 1919. szakértő a párizsi bekekon-
gres-szuson, élesen bírálta a versaillesi béke
szerződést. 

Keyserling, 1. Eduard, gróf (1855—1918), baki 
származású német regényíró. — 2. Hermann, 
gróf, * 1880, filozófus, a keleti és nyugati 
műveltség összeegyeztetője 

Kézai Simon mester, 13. századbeli kró
nikás. 1282—83. irt krónikájában megírja a 
hunok és magyarok történetét 1280-ig. IV. 
László udv. papja volt. 

Kézdi-Kovács 1. László, * 1864, festő; tájkép. 
Színházi, művészeti kritika. — 2. Elemér, 
* 1898, arcképfestő. 

Kézdivásárhely (Târga Sacuesc), erdélyi vá
ros, 6000 L 

Kezesség, az a jogügylet, mellyel a kezes 
a hitelezővel szemben felelősséget vállal az 
adós tartozásáért. 

Kézigránát, a múlt századbeli gránáto
sok által is használt s a világháborúban 
újra elterjedt kézilövedék, amely elhajítva, a 
célhoz érve robban. 

Kézirat gyanánt, megjelölés olyan nyom
tatványokon, amelyeket a szerzőik csak kis 
körnek szántak vagy még nem tartanak be
fejezetteknek. 

Kézizálog, I. Zálog. 
Kézmárszky Tivadar (1842-1902), orvos, bp.-i 

egyet, tanár, szülész. 
Kg., a kilogramm rövidítése. 
Khaki (perzsa, a. m. földszínű), szürkés v. 

zöldes pamutszövet katonai ruhákra. 
Khaldea, 1. Chaldea. 
Khalifa, 1. Kalifa. 
Khám, Noé legifjabb fia, tőle származtak 

az afrikai népek (hamiták). 
Khanpur, 1. Cawnpore. 
Kharon, 1. Charon. 
Khartum (Chartum), város angol-egyiptomi 

Szudánban, a Kék és Fehér Nílus össze
folyásánál, 32.000 1. 

Khedive (eredetileg khiddiv, ρβΓζεα szó, a. 
m. hatalmas ur), az egyiptomi alkirály cime. 
Egyiptom függetlenségének helyreállítása óta 
a király neve is K. 

Kherndl Antal (1842—1919), müegyet. ta
nár, az Erzsébet- és Ferenc József-hid ter
vezésében nagy réeze volt. 

Khiva, orosz szövetséges szovjetköztársaság 
az Amudarja torkolatánál, 6,1.734 km2, 1 millió 
üzbég 1. 

Khorszabad, asszír város, Ninive közelében; 
11, Szargon palotája, épült Kr. e. 710. 

Khuen-Héderváry 1. Károly gr. (1849—1918). 
Húsz évig volt horvát bán, háromizben minisz
terelnök. — 2. Károly gr. * 1888, felsőházi 
*ag- — 3· Sándor gr. * i88i, rk. követ és 
meghat, min., a külügymin. helyettese. 

Kiachta, határváros Szibéria és Mongolia 
között, 5000 1. 

Kiau-csou, 552 km2-nyi terület E-Kinában, 
Santung-félszigeten, a Sárga-tenger partján, 
200.000 1. 1898. a német kormány 99 évre 
bérbe vette. 1914. Japán elfoglalta, 1922. Kíná
nak visszaadta. Fővárosa és kikötője Csing-tau. 

Kibédi Sándor, * 1897, erdélyi költő. (így 
akarom, Diadalmas élet.) 

Kidd, Benjamin (1858—1916), angol szocio
lógus, iőmüve: Szociális fejlődés (rnagy. is). 

Kiderlen-Wächter, Alfred v. (1852—1912), né
met dipl., 1910—12. külügyi államütk. Emlékira-

7«3 784 



KIDRON ΚΙΝΑ 

tai jelentősek a világháború előzményei szem
pontjából. 

Kídron, patak Jeruzsálem mellett. 
Kiegyezés, i. a v°lt monarchia két állama, 

illetve hazánk és I. Ferenc József osztrák 
császár közti ellentétek kiegyenlítése 1867. Meg
teremtője Deák Ferenc volt. A K.-i alaptör
vény: 1867 :XII. t.-c, ami i9i8okt. 31-ig volt 
hatályban. — 2. A volt monarchia kot állama 
közt időszakonkint (rendszerint 10 évre) kö
tött gazdasági szerződés. — 3. 1918. okt. 31-ig 
Magyarország és Horvátország közti közjogi 
viszony rendezése. Alaptörvénye az 1868 :XXX. 
t.-c.^ 

Kiel, hadi és kereskedelmi kikötő a Vilmos
császár-csatorna K-i torkolatánál, Poroszország 
Schleswig tartományában, 214.000 1. Egyetem, 
tengerészeti int. és múzeum. 

Kielland, Alexander Lange (1849—1906), réa
liste norvég iró. Müvei novellák, drámák és 
regények. 

Kíenzl, Wilhelm * 1857, német zeneszerző. 
Operája a Ríblíás ember. 

Kierkegaard, Sörén Aabye (1813—1855), dán 
filozófus és vallástudományi iró. Szerinte isteni 
alapítású egyház nincs; csak igaz keresztények 
(aszkéták) alapithatnának. Hatása északon nem
csak teológusokra, hanem írókra és költőkre is 
nagy volt. 

Riev, Ukrajna fuvarosa a Dnyeper mellett, 
491.000 1. Egyetem, műegyetem, kereskedelem. 

Kigyők, a hüllők egyik rendje. Testük erő
sen megnyúlt, hengeres, végtagjaik nincsenek, 
filő állatokkal táplálkoznak. A mérges K. Ci'i-o 
a méregfogaik " spa'te'íS''^r>1 bo^*.etett, miri-

Kigyd csontváza 

gyeikben termelt méreggel megölik az áldoza
tot. Legnagyobb számmal a forró égöv alatt 
élnek. A mérgesek közül nálunk csak a vi
pera él. 

Kihágás, a legenyhébb bűncselekmény, bün
tetése elzárás és pénzbüntetés. 

Kihirdetés, 1. a hatóságok határozatainak 
nyilvános közzététele.. — 2. A házasságkötést 
rendszerint K. előzi meg a házasulok lakhe
lyén, az anyakönyvvezető hirdetési tábláján 
(községekben a K. két egymásutáni vasárnap 
élőszóval). A házasságot csak a K. utolsó nap
jától számított 3 nap eltelte után lehet meg
kötni: A K. alól felmentés adható. 
'. Kikládok, 211 szigetből álló csoport, az Égei-
tengerben. 2700 km2, 140.000 1. 

Kikötő, hájóknak partmenti befogadására szánt 
hely (öböl, folyam, folyamtorkólat), amely el 
van "látva: 1. a hajóknak a szél, hullámok és 
(folyamoknál) ajégzajlás elleni védelmére ter
mészetes magaslatokkal " v. mesterséges védő-

müvekkel (hullámtörő gátakkal) ; 2. a forgalom 
lebonyolítására szolgáló építményekkel (tárhá
zak, mólók stb.) és eszközökkel (daruk) ; 
3. a hajók építésére, vizsgálatára és javítására 
szánt építményekkel (hajógyárak, hajócsusztatók 
és dokkok). 

Kiközösítés, 1. Excommunicatio. 
Kilauea, tűzhányó H'awai szigetén, 1230 m., 

Halemaumau lávatóval. 
Kilián Zoltán * 1888, iró és hírlapíró; regé

nyei: A kócsag visszatér, A fügemadár. 
Kilimán kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 

435 1., ut. és up. Gelse. 
Kilimandzsáró, kialudt vulkán, Afrika legma

gasabb csúcsa volt Német- és Β rit-K- Afrika 
határán, 6010 m. 

Kilo (gör.: chilioi a. m. ezer), a méterrend-
szerü mértékegységekben használatos, az egység 
ezerszeresét jelenti. 

Kilogramm (kg), ezer gramm, egy liter 
40 C desztillált viz súlya. 

Kilométer (km), ezer méter, 0.135 földrajzi 
mérföld. Egy km2 — 100 hektár. 

Kilowatt a. m. ezer watt (1. o.). Lóerőkben 
kifejezve 1 K. = 1.36 lóerő, vagyis egy 
lóerő = 736 watt. 

Kimberley, város D-Afrikában, a Fokföklön, 
40.000 1. Gyémántbányák. 

Kíméra, 1. Chimaera. 
Kimnach László (1857—1906), festő, rajztanár; 

illusztráció, gerne, vallásos kép, freskó. 
Kin«»» Miltiades fia, athéni hadvezér, aki 

.1 perzsák ellen sikerrel harcolt. Egyik perzsa 
hadjáratában halt meg (Kr. e. 449). 

Kimono, a japán nők és férfiak hosszú 
kabátszerü ruhája. ' 

Kin (gör.), a gyorsulás egysége, az a gyor
sulás, amelynél a test sebessége mp-enkint 1 
cm/sec-mai változik. 

Kina, a földkerekség legrégibb, jelenleg leg
népesebb összefüggő álíama. Ma köztársaság. 
Valamivel nagyobb, de kevésbé népes, minf 

nirópa: ír miliió km-, kb. 44t n^'V/ '· ^uro-
Páv,l és D-i s z o m s z é d a i : Indiával K-en 
fekvő kikötőin át érintkezik. A. szibériai vasút 
kiépülés». (1905) közelebb hozta Európához. A 
birodalom magva az anyaország 4 millió km-, 
412 miliió \ Megbízható népszámlálás nincs és a 
számok csak becslésen alapulnak. A tartomá
nyok összes to-üiete nagyobb, mint az_ anyaor
szágé, de népesi/gük (30 miliió) és jelentősé
gük csekély. A K-i partvidéken terjedelmes 
alföld húzódik, atnfty a folyóvölgyek mentén 
messze bcöblösödik a hegyvidékbe. Ny _ felé a 
térszín egyre magasodik, de ritkán éri el a 
3000 m-t. DK-cii a donabdc egészen a tenger
part közelébe érnek. K. folyni Belső Ázsia ; ma
gaslatairól erednek és ä Nagy óceán beltenge
reibe ömlenek. "E-Kirm legnagyobb folyója a 
Hoangho, igen rakoncátlan, de D-en a még 
nagyobb Jang-qsc-kiang és à kisebb Szikiang 
mellékfolyóikkal együtt kitűnő hajóutak. K. 
éghajlatát csak a monszun teszi némielg egy
ségessé: É-on mérsékelt," középen meleg, D-en 
forró az éghajlat. Csapadék mindenütt bőven 
van, de még öntözéssel is pótolják. Főtermé-
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nyefc E-on a búza, árpa, köles, pamut, len, 
kender, juta, indigó, dohány; D-en és középen 
a rizs a túlnyomó, jelentékeny a tea. Nevezetes 
növénye még a bambusz. Húst a K.-i keveset 
fogyaszt, állati erőt alig alkalmaz. Legfonto
sabb háziállata a selyemhernyó; mellette a 
disznó, a tyúk, kutya; É-on a teve, D-en az 
elefánt. Szén- és vasércgazdagsága nagyobb, 
mint Európáé. Ipara egyes eredeti ágakban 
(selyem, papiros, porcellán) felülmúlja az euró
pait, de a gépipar csak most van keletkezőben. 
Kereskedelme fejlett. Belvízi hajózása magas 

fokon áll, vasúthálózata most 
van épülőben. Közútjai kes
kenyek, nagyobbrészt ta-
lyiga-közlekedésre épültek. 
Fővárosa Peking. Nagy ki
kötők Sang-hai és Kanton. 
K. mongol népének eredeti, 
ősrégi magas műveltsége van. 
A természettudományokban 
és a technikában ugyan 
messze elmaradt az euró
pai mögött, de valláserkölcse 
megközelíti. Szellemi arisz

tokrácián alapuló társadalmi berendezkedése, 
irodalma és művészete is eredeti és magas 
színvonalú. K. legújabb korszaka a külső és 
belső zavarok láncolata. 1911. K. déli tartomá
nyai önálló köztársasággá alakultak Szun-jat-szen 
elnöksége alatt. Juansikai miniszterelnöknek si
került ugyan a forradalmárokkal megegyezni 
s a déli tartományokat az északiakkal egységbe 
fogni, azonban a Mandzsu-dinasztia 1912. elején 
kénytelen volt lemondani s Juansikai lett az 
egységes kinai köztársaság elnöke, miután a 
déliek ujabb forradalmát leverték, 1915. a mo
narchiát visszaállították s Juansikait császárrá 
választották. 1916. azonban erről a méltóságról 
lemondott, majd rövidesen meghalt. A világ
háború során, 1917. K. hadat üzent a központi 
hatalmaknak s 1921. kötött békét. 1924. nyara/ 
"•«.•"'•"irióan polgárháború dul az országba*· 

Kinaeziist, az. «l^kka nevű ötvözet, v» t a" 
gon beezüstözve. 

Kinai fal, Kina ellenséges E-i s/>mszédai 
ellen építették a 3. sz. Kr. e. Kb/2450 km 
hosszú, 16.5 m magas, 5—8 m w»tag, őrtor
nyokkal és kapukkal. Ma már /omokban. 

Kinai irodalom, megalapítója/ a reformátor 
Kong-fu-cse. A költészet a Ar· e- 4· sz.-ban 
bontakozik ki (Kiü Jüang neveiben). Λ lira fő-
korszaka azonban csak a Kr. utáni késői 
századokban következik be (Li-Tai-Pe, Tu-fu 
stb.). A 13. sz.-bp.-l indul meg a dráma 
(Hoei-lan-ki: Krétotőr), népszerű lesz a re
gény: főleg LQ-Kuan-Csüng »Szan-Kuocsi«-ja. 
Ujabb irók (? 19. sz.-ból): Li- Huang- Csang, 
Hung-Szin-Cstfan stb. A tudományos irodalom 
kompilatorikas irányú. Nevezetes enciklopédis
ták: See-na-Kuang és a neo-konfuciánus Csu-Hi 
(ír. sz·). Modernek: Cseng-Loh, Liang-Csi-Tao. 

Ktoai művészet, a Kr. e.-i évezredekben 
erásen primitiv jellegű. Főemlékei a vallá
sos kultuszt szolgáló, szimbolikus ábrázolá
sokkal borított bronzedények és a hiero

glifikus képek. A Kr. e. második századtól 
kezdve 400 évig erős nyugatázsiai, asszír és 
perzsa, sót késő római hatás mutatkozik. A 
Kr. a. 3—6. században indul meg újra az 
önálló K. fejlődése. Ekkor él Ku-kai-csih és 
ekkor születik meg a tusfestés és a tájkép
festés. Még nagyobb virágzás következik be 
a 7—10. szazadban, az u. n. Vang-kor-
szakban. Legkiválóbb művészei Vang-vei és 
Vu-tao-ce. Ezt követi a nagy finomságú Sung-
korszak, a 10. sz. végétőt a 13. sz. köze
péig. Főalakja Li-lung-mien, aki Vu-tao-cte 
stílusát fejlesztette tovább, Ma-Jüan és Hsia-
kudi a két kiváló tájképfestő és Mu-csi, a 
legnagyobb kinai tus-festő. A K. a következő 
sz.-ban a mongol uralom alatt realisztikusabb 
lesz. Legnagyobb művésze Jen-hui. A Ming-
korszak következik· a 14. sz. közepétől a 
17. sz. közepéig. Nagy mesterei: Tang-jün 
és Ling-liang. Ekkor alakul ki a Ven-sen-
hua nevű festői irány, amely különös keve
réke az impresszionizmusnak és az akademiz-
musnak. A Ming-korszak azonban már a K. 
hanyatlását hozza meg, mely fokozódik a kö' 
vetkező korban 1644—1912, a Mandzsu-dinasz
tia alatt. A kinai festészet fejlődésével pár
huzamosan a grafikai művészetek is kifej
lődnek és velük már a 14. sz. elejétől 
kezdve a fametszés is. A kerámia a Sung-
és Ming-korszakban virágzott, ez utóbbi alatt 
találták fel a porcellángyártást. Az ötvösség 
és a bronzöntés az ókorban volt a leg
magasabb nivóju, a selyemszövés és a deko
rálás viszont a mai korig megtartotta «le
ven fejlociesivápeee^ét. Az építészet csak a 
magánházak és a jellegzetes pavniono:c építésé
ben tudott önállóságot felmutatni, mert a 
nagysíílü templomépitkezések mindig indiai, 
bvAthista hatás alatt állottak. Ugyanez áll 
Λ szobrászatra is, amelynek alkotásai között 
csak nagyon kevés eredetit és komoly mű
vészi értékűt találunk. Feltűnő kivétel azon
ban a kisplasztika, amelynek alkotásai el
érik a kinai festészet legmagasabb szinvona
lat is._ 

Kínai nyelv, az indokínai nyelvtörzs egyik 
csoportja, mely számos, egymástól nagyon el
térő nyelvjárást foglal magában. A K.-nek 
jellemző vonása, hogy egytagú szavakból áll, 
melyek ragozás nélkül sorakoznak egymás
mellé. A K. írása szóirás. 

Kinakéreg, hazája Délamerika, termesztik In
diában. Leginkább étvágyjavitónak, erősítőnek 
haszn.; 2—ioo/0 kinint tartalmaz. 

Kinematika (más néven foronomia, gör,), 
a fizikának az a része, mely a testek moz
gásait irja le és ezek törvényszerűségeit igyek
szik megállapítani. 

Kinematikai gázelmélet (v. dinamikai gázelm.) 
szerint a gázmolekulák minden irányban egye
nes vonalban szabadon mozognak, sebességük 
a hőmérséklet négyzetével arányos. 

Kinematográf (gör.) v. mozgófénykép, a lyoni 
Lumière-testvérek által 1895. feltalált készü
lék a mozgó testek lefotografálására és 
mozgó visszaadására. L'. Filmjáték. 
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Kingsley, Charles (1819—1875), angol iró. 
Müvei keresztényszocialista és történeti regé
nyek és drámák. 

Kings Norton, angol gyárváros Birming
ham közelében, 94.000 1. 

Kinin, a kinakéreg alkaloidja és hatóanyaga. 
A K. »gen n a gy hígításban elpusztítja az 
egysejtű lényeket. Élénkíti az izomműködést. 
Lázcsökkentő. A malária gyógyszere. 

Kinizsi Pál ( t I494-). Mátyás király és II. 
Ulászló idejében élt roppant erejű, mondák
kal körülvett vitéz. 

Kinrim, erőszakoltságával komikus hatású 
rím. 

Kinyallatás, a terheltnek, esetleg tanúnak, 
kínzó eszközökkel történő vallomásra birása. 
Virágzásának ideje a középkor vége. Európa-
szerte a 18. szazadban szűnt meg. 

Kioszk (török) a. m. kerti pavillon. 
Kioto, Japán egykori fővárosa. Nippon DNy-i 

részén, óSo.000 Í. Egyetem. Sokoldalú ipar. 
Kipling, Rudyard * 1S65, angol költő és 

elbeszélő. Aüathistóriák (Jungle-Book), indiai 
életből vett elbeszélések. Hires katonai és im
perialista lírája is. 1907. Nobel-dij. 

Királd kisk., Borsod vm., ózdi j . , 947 
1., vasút, távíró, posta. 

Király (szláv: kral), a legfőbb fejedelem, 
uralkodó. 

Király 1. Ernő, * 1884, operett-bonvivant. 
Amerikai magyar színpadokon is vendégsze
repelt. — 2. György (1887—1922), tanár, 
irodalom történetíró és műfordító. — 3. János, * 
1858, jogtörténész, a bp.-i egyet, a jog- és 
alkotmánytörténet nyűg. ny. r. tanára. — 4. 
Pál (1841—1902), pedagógiumi tanár és iró. 

Királyföld, D-Erdély szász telepeinek közös 
neve. 1876. beolvadt a szomszédos várme
gyékbe. 

Királyhágó, 582 m. magas hegyhát Nagy-
báród és Feketeerdő közt, Erdély Ny-i ha
tárán. 

Királyhegyes nagyk., Csanád vm., központi j . , 
989 1., telefon, posta. 

Királyi Pál (1821—92), publicista, politikus. 
Szerk. a Pesti Naplót és országgy. képv. 
volt. 

Királypuccs, 1. IV. Károly király. 
Királyszentistván kisk., Veszprém vm., veszp

rémi j . , 338 1., vasút, ut. Papkeszi, up. 
Vörösberény. 

Király-Színház, operettszínház, 1903. okt. 6. 
nyilt meg Beöthy László igazgatása alatt. 

Királyvíz (lat. aqua regia), egy rész salét
romsav és három rész sósav keveréke; az ara
nyat, a fémek királyát is feloldja. 

Kircher, Athanasius (ióoi —1680), jezsuita, 
német természettudós. Ö találta fel a gyújtó-
tükröt és a laterna magicát. 

Kirchhoff, Robert (1S24-1887), német fizikus. 
Nevéhez fűződik (Bunsennel együtt) a szin-
kepelemzés. 

Kirgizek, törölc-tatár nomád állattenyésztő 
ttéptorzs Ny-i (Orosz-) Turkesztánban. Terüle
tük külön tanácsköztársaság az orosz áJJani-

szövetség keretében. 2,200.000 km2, 4,800.000 
1. Fővárosa Orenburg. 

Kirke, a görög hajósmesékben tengeri tün
dér, aki magához édesgeti a hajósokat s 
aztán disznókká változtatja őket. Odysseus is 
megfordult K.-nél Aiaia szigetén. 

Kirk-kilissze, török város Drinápoly közelé
ben, 16.000 1., 1912. bolgárok győzelme a 
törökökön. 

Kiromancia (gör.) a. m. tenyérjóslás. 
Kirurgus (gör.) a. m. sebész. 
Kirva kisk., Esztergom vm., esztergomi j . , 

750 1., ut. és up. Tinnye. 
Kis Adolf, * 1867, szociálpolitikai iró, a 

bp.-i Kerületi Munkásbizt. Pénztár igazgatója 
volt. 

Kisajátítás (expropriáció). Az egyéni tulaj
dont képező ingatlant tulajdonosától el lehet 
venni akarata ellenére is, ha közforgalmat, 
honvédelmet v. más fontos közérdeket szol
gáid mii létesítése feltétlenül megköveteli. A 
tulajdonos a K.-ért teljes kártalanítást kap. 

K!s-ántánt, Csehszlovákiának, Jugoszláviának 
és Romániának szövetséges csoportja. 

Kisapáti kisk., Zala vm., tapolcai j . , 717 L, 
vasút, ut. Nemestördemic, up. Nemesgulács. 

Kisapostag nagyk., Fejér vm., adonyi j . , 702 
1., ut. Dunaföldvár, up. Baracs·. 

Kisar kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati 
j . , 951 1., ut. Fehérgyarmat, up. Nagyar. 

Kisasszond kisk., Somogy vm., kaposvári 
J·» 399 !·> u t · és up. Kiskorpád. 

Kisasszonyfa kisk., Baranya vm., szentlőrinci 
]·. 393 1·» ut- Baksa, up. Magyarmecske. 

Kisasszonyfalva kisk., Vas vm., szombathelyi 
j . , 345 1., ut. Acsád, up. Söpte. 

Kis-Azsia (Anatolia), a Török Birodalom 
főrésze, Ázsia legNy-ibb félszigete, a Fe
kete-, Égéi- és Földközi-tenger közt. x/2 mil
lió km2, 8—9 millió 1. Bels-eje fennsík. 3—40ου 
m. magas párkányhegységek veszik körül. Ég
hajlata földközi-tengeri. Terményei: gabona, 
olaj, bor, mák, pamut. Lakói törökök, kur
dok, turkmének, örmények. 

Kisbabot kisk., Győr vm., sokoróaljai j . , 364 
1., ut. Tét, up. Rábaszentmihály. 

Kisbágyon kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 500 
1., ut. és up. Szirák. 

Kisbajcs kisk., Győr vm., tószigct-csilizközi 
j·, 337 1·; ut Bácsa, posta. 

Kisbajom kisk., Somogy vm., nagyatádi 
j . , 832 1., ut. és up. Kutas. 

Kisbán Miklós I. Bánffy Miklós. 
Kisbárapáti kisk., Somogy vm., igali j . , 1138 

1., vasút, távíró, posta. 
Kisbarátfalu kisk., Győr vm., pusztai j . , 436 

1., ut. Kismegyer, up. Nagybarátfalu. 
Kisbaráthegy kisk., Győr vm., pusztai j . , 1290 

1., ut. Ménfő, up. Nagybarátfalu. 
Kísbárkány kisk., Nógrád vm., salgótarjáni 

) . , 184 1., ut. Tar, up. Sámsonháza. 
Kisbattyán kisk., Baranya vm., hegyháti 

j . , 211 L, ut. Mecsekiánosi, up. Komló. 
Kisbér nagyk., Komárom vm., gesztesi j ' . , 

4073 1., vasút, táviró, telefon, posta. Állami 
méntelep, ^ _ ._ _, ; j r. |ü 
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Kfeberény kist., Somogy vm., lengyeltóti 
j . , 333 1., ut. és up. Lengyeltóti. 

Kisberki kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 329 
)., ut. és up. Mosdós. 

Kisberzseny kisk., Veszprém vm., devecseri 
]., 386 1., ut. és up. Tüskevár. 

Kisbeszterce kisk., Baranya vm., hegyháti 
]*., 233 I., ut. és up. Bakdca. 

Kisbicsérd kisk., Baranya vm., szentlőrinci 
]., 481 1., vasút, ut. Pellérd, up. Nagybicsérd. 

Kisbodak kisk., Mosón vm., magyaróvári 
]'., 502 1., ut. Halászi, up. Püski. 

Kisbodolya kisk., Baranya vm., hegyháti 
j . , 143 1., ut. és up. Magyarherteíend. 

Kisbőzsva kisk., Abauj- Torna vm., gönci 
j . , 125 1., ut. és up. Pálháza. 

Kisbőgő, 1. Cselló. 
Kisbticsa kisk., Zala vm., pacsai ]., 487 

1., ut. és up. Bucsuszentlászló. 
Kisbudmér kisk., Baranya vm., pécsi j . , 364 

1., ut. Borjád, up. Villány. 
Kiscsány kisk., Baranya vm., szentlőrinci 

j . , 485 1., vasút, ut. Sellye, up. Oszró. 
Kiscsecs kisk., Zemplén vm., szerencsi ]'., 

250 1., ut. és up. Girincs. 
Kiscsehi kisk., Zala vm., letenyei j . , 470 

1., ut. Letenye, up. Szentadorján. 
Kiscsömöte kisk., Vas vm., kőszeg-felsö-

őri j . , 109 1., ut. Lukácsháza-Nemescsó, up. 
.Nagygencs. 

Kiscsősz kisk., Veszprém vm,, devecseri 
j . , 622 I., ut. Boba, up. Középiszkáz. 

Kisdér kisk., Baranya vm., szentlőrinci ]., 
224 1., u t Görcsöny, up. Baksa. 

Kisdobsza kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 
352 1., vasút, ut. Gyöngyösmellék, posta. 

Kisdorog kisk., Tolna vm,, völgységi j . , 
1149 !·> u t · Tevel, posta. 

Kisdörgicse kisk., Zala vm., balatonfüredi /., 
156 L, vasút, ut. és up., Alsódörgicse. 

Kisecset kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 359 
I., ut. Becske, up. Kétbodony. 

Kísérlet, a természettudományi kutatás leg
fontosabb módja, amelynél magunk idézzük elő 
a természeti folyamatokat, általunk megszabott 
föltételek között, hogy mibenlétüket, okozati 
összefüggéseiket, törvényszerűségeiket megálla
pítsuk. 

Kisfalud nagyk., Sopron vm., kapuvári j . , 
1603 1., ut. és up. Mihályi. 

Kisfaludi Stróbl Zsigmond, * 1884, szobrász, 
a Képzőmüv. Főisk. tanára; finom kisplasztika, 
portré, síremlék. 

Kisfaludy 1. Árpád Béla, (1847—1903), kat. 
teológus, bpcsti egyet, tanár. — 2. Károly 
(1788—1830), a magyar vígjáték megalapítója, 
a romantikus költészet előkészítője. Egy ideig 
külföldön él mint festő, később hazajön és 
megindítja az Aurorát (1822). Vígjátékaiban 
korának társadalmát viszi színpadra, frt tör
ténelmi drámákat, tragédiákat, novellákat, nép
dalokat, balladákat stb. — 3. Sándor, (1772— 
1844), K. Károly bátyja, katonatiszt, francia 
hadifogoly, 1799. otthagyja a hadsereget s 
gazdálkodik. Főműve Himfy szerelmei r. gyűj
teményes lírai /mintája* 

Kisfaludy-Táreaság, a magy. irodalom fej
lődésének előmozdítására alakult írod. intézet. 
Az Aurora-kör tagjai (Vörösmarty, Bajza és 
Toldy) alapították 1836. K. Károly emlé
kére. 

Kisfüzes kisk., Heves vm., pétervásári j . , 
299 1., ut. és up. Pétervására. 

'Kisganna kisk., Veszprém vm., pápai j . , 202 
1., ut. Pápa, up. Pápakovácsi. 

Kisgazda- és földmívespárt, nagyatádi Szabó 
István kisgazdapártjából alakult és az első 
nemzetgy.-en fontos szerepet játszott párt. 1922 
febr.-ban beolvadt az egységespártba. 

Kisgazdapárt, a nagyatádi Szabó István ál
tal 1908. függetlenségi és negyvennyolcas kis
gazdapárt névvel megalapított politikai tömö
rülés. 

Kisgeresd kisk., Sopron vm., csepregi j . , 227 
1., ut. és up. Nagygeresâ. 

Kisgerge kisk., Nógrád vm., szécsényi j . , 336 
1., ut. és up. Lítke. 

Kisgőgánfa kisk., Sopron vm., csepregi j . , 184 
1., ut. Sopronhorpács, up. Dasztifalu. 

Kisgörbö kisk., Zala vm., sümegi j . , 353 
l v ut. Zalaszentgrót, posta. 

Kisgyalán kisk., Somogy vm., igali j . , 453 
1., ut. és up. Mosdós. 

Kisgyör nagyk., Borsod vm., miskolci j . , 16S8 
1., ut. és up. Harsány. 

Kisgyula kisk., Baranya vm., pécsi j . , 238 
1., ut. Németbóly, up. Olasz. 

Kishajmás kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
402 1., ut. és up. Felsőmindszent. 

Kisharsány kisk., Baranya vm., siklósi ]., 524 
1., ut. és up. Siklós. 

Kisharíyán kisk., Nógrád vm., szécsényi j . , 
57S 1., nt. és up. Zagyvapálfalva. 

Kisherend kisk., Baranya vm., pécsi j . , 365 
1., ut. és up. Egerág. 

Kishertelend kisk., Baranya vm., hegyháti ]'., 
112 1., ut. és up. Magyarszék. 

Kishidegkut kisk., Veszprém vm., veszpréini 
j . , 285 1., ut. és up. Tótvázsony. 

Kishonti Barna, * 1890, zeneiró, zenetanár; 
zeneelméleti müveket irt. 

Kishódos kisk., Szatmár vm., csengeri 
j . , 327 1., ut. és up. Gacsály. 

Kishuta kisk., Abauj-Torna vm., gönci j . , 
273 1., ut. és up. Pálháza. 

Kisigmánd nagyk., Komárom vm., gesztesi j . , 
839 1., ut. és up. Nagyigmánd. 

Kisinev (Chisineu), Besszarábia fővárosa. 
133.000 1. 

Kisjakabfalva kisk., Baranya vm., siklósi j . , 
452 1., ut. és up. Viíiány. 

Kiskálió kisk., Szabolcs vm., nagykáíiói j . , 
672 1., ut. és up. Nagykálló. 

Kiskamond kisk., Veszprém vm., devecseri j , , 
430 1., ut. Boba, posta. 

Kis-Kárpátok, az ÊNy-i Kárpátok legD-ibb 
része. Keskeny, alacsony hegylánc a Duna és 
Miava völgyei közt. Trianon óta Csehszlová
kiáé. 

Kiskassa kisk., Baranya vm., pécsi j . , 826 
) , , ut. és u;>, Rárpetr«. 
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Kiekeresztur kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 
353 1., ut. és up. Gödre. 
• Kiskinizs kisk., Abauj-Torna vm., szikszói j . , 
Í52 1., ut. Halmaj, up. Csobád. 
í Kiskomárom nagyk., Zala vm., nagykanizsai j . , 
I917 1., távíró, felelőn, posta. 

Kiskorpád kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 
£,63 1., vasút, távíró, posta. 

Kiskorú, jogrendszerünk értelmében aki 24. 
életévét még be nem töltötte. Nők férjhez
menetelükkel nagykorúak (1. o.) lesznek. 

Kiskovácsi kisk., Veszprém vm., Berhida köz-
seggel egyesült Berhida néven. 

Kiskovácsi, Pest vm., Pomáz községhez 
tartozó telep. 

Kiafcozár kisk., Baranya vm., pécsi j . , 1119 
]., ut. Üszög, posta. 

Kisköcsk kisk., Vas vm., celldömölki ]., 385 
L, ut. Celldömölk, posta. 

Kiskőlked kisk., Vas vm., körmend-német-
ujvárí j . , 163 1., ut. és up. Egyházasrádóc. 

Kisköre nagyk., Heves vm., hevesi j . , 3353 
1., vasuí, távíró, telefon, posta. 

Kiskörös nagyk., Pest vm., kiskőrösi j . , 12219 
1., vasút, távíró, telefon, posta. Petőfi Sán
dor szülőhelye. 

Kiskundorozsma nagyk., Csongrád vm., kis
kundorozsmai ]'., 18.476 1., vasút, táviró, tele
fon, posta. 

Kiskunfélegyháza rtv., Pest vm., 36.785 1., 
vasúti csomópont. R. k. reálgimnázium. 

Kiskunhalas rtv., Pest vm., 26.071 1. Ref. 
reálgimnázium. 

Kiskunlacháza nagyk., Pest vm., ráckevei ]'., 
4962 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Kiskunmajsa nagyk., Pest vm., kiskunfél
egyházi j . , 16.954 1., vasút, táviró, posta. 

Kiskunság, az egykori Jász-kun kerület leg-
D-ibb része, a Duna és Tisza közt, a kis
kunok lakóhelye. 1876 óta Pest vm.-be beke
belezve. 

Kiskutas kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
299 1., ut. Zalaegerszeg, up. Egervár. 

Kis-KüküUő vm., erdélyi vm. a Kis- és Nagy-
Küküllő folyók mentén. 1646 km2. Székhelye 
Dicsőszentmárton. Trianon óta Romániáé. 

Kislakos kisk., Zala ym., letenyei j . , 270 ]., 
ut. Páka, up. Szécsisziget. 

Kisláng nagyk., Fejér vm., székesfehérvári j . , 
3008 i., ut. Nagyláng, posta. 

Kislédec kisk., Sopron vm., soproni j . , 250 
1., ut. és up. Sopronhorpács. 

Kislengyel kisk., Zala vm., novai j . , 252 1., 
ut. Nova, up. Barabásszeg. 

Kisléta nagyk., Szabolcs vm., nyírbátori ]'., 
1739. 1., ut. Máriapócs, posta. 

Kislippó kisk., Baranya vm., baranyvári /., 
401 _ 1., ut. és up. Magyarbóly. 

Kislőnya kisk., Szabolcs vm., tiszai j . , 595 
1., ut. és up. Nagylónya. 

Kislőd kisk., Veszprém vm., devec-seri j . , 
l55\ 1·, vasút, posta, ut. Varoslőd-Kislőd. 

Kismákfa kisk., Vas vm., vasvári j . , 261 1., 
ut és up. Vasvár. 

Kismányok kisk., Tolna vm., völgységi j . , 622 
I., u t Bonyhád, up. Nagymányok. 

7Ό3. 
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Kismarja nagyk., Bihar vm., derecskéi j . , 2554 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Kismaros kisk., Nógrád vm., szobi j \ , 619 
1., vasút, ut. Nógrádverőce, posta. 

Kismarton, r. t. város, Sopron vármegye 
K.-i járásának székhelye, 3000 1. Trianon óta 
Ausztriáé Eisenstadt néven. Kismartonváralja, 
vele összeépülve; nagyszerű francia stílusú 
Esterházy-kastély. 

Kismórichida kisk., Győr vm., sokoróaljai j . , 
465 1., ut. Tét, up. Nagymórichida. 

Kisnamény kisk., Szatmár vm., fehérgyar
mati j . , 860 1., ut. és up. Jánk. 

Kisnána nagyk., Heves vm., gyöngyösi j . , 
1355 1., ut. Domoszló, posta. 

Kisnarda kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 
445 1., ut. és up. Torony. 

Kisnémedi kisk., Pest vm., váci j . , 925 1., 
ut. és up. Váchartyán. 

Kisnyárád kisk., Baranya vm., mohácsi /., 
660 1., ut. Mohács, up. Babarc. 

Kisoroszi nagyk., Pest vm., pomázi j . , 1021 
!., ut. Dunabogdány, posta. 

Kisoroszok, 1. Ukránok. 
Kispalád kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati j . , 

808 1., ut. Kölese, up. Botpalád. 
Kispáli kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 320 

1., ut. Zalaegerszeg, up. Egervár. 
Kispéc kisk., Győr vm., sokoróaljai j . , 695 

1., ut. Gyömöre, up. Kajár. 
Kisperkáta és Nagyperkáta egyesültek Per-

káta név alatt. 
Kispest rtv., Pest vm., 51.064 1., Budapesttel 

csaknem összeépült. Ali. reálgimn. 
Kispeterd kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 

275 1., ut. Szigetvár, up. Nagypeterd. 
Kispirit kisk., Veszprém vm., devecseri /., 

310 1., ut. Boba, up. Nagypirit. 
Kisplasztika, a szobrászatnak apró dolgo

kat termelő ága. 
Kispöse kisk., Vas vm., kőszeg-felsőőri j . , 

142 1., ut. Lukácsháza, up. Nagygencs. 
Kisrada kisk., Zala vm., pacsai j . , 345 1., 

ut. Kiskomárom, up. Garabonc. 
Kisrákos kisk., Vas vm., körmend-német-

ujváti j . , 459 1., ut. Pankpsz, up. Viszák. 
Kisrécse kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 372 

1., ut. Zalaszentjakab, up. Nagyrécse. 
Kisrozvágy kisk., Zemplén vm., bodrogközi j . , 

550 I., telefon, posta. 
Kiss 1. Albert, * 1874, jogtudós, a római 

jog ny. r. tanára a szegedi egyet. — 2. 
Arnold, * 1869, budai főrabbi, költő és 
fordító. — 3. Áron, (1815—1908), debreceni 
ref. püspök, a magyar ref. zsinatok tör
ténetéről irt több munkát. — 4· Áron, (1845— 
1908), az előbbi fia, pedagógus. — 5. Árpád, 
vegyész, a szegedi egyet. ny. r. tan. — 6. Bálint, 
(1802—1868), festő;"arckép, genre. — 7. Ernő, 
(1800—49), az 1848—49. szabadságharc tábor
noka. Egyike a 13 aradi vértanúnak. — 8. 
Ernő, * 1871, ügyvéd, a felsőház tagja. — 
9. Ferenc, * 1862, a debreceni egyet. ref. 
hittud. karán ny. r. tanár. — 10. Ferenc, * 
1893, jellcmszinész, a Nemz» Szinh. tagja. — 
ί ϊ . Ferenc, a leiró- és tájbonctan ny. r. 
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tanára a szegedi egyetemen. — 12. György 
(J859—J919), szobrász, pásztorfiuból lett mű
vész. — 13. István, * 1881, történetíró, deb
receni egyet, tanár. — 14. István, * 1883, or-
szággy. képviselő. — 15. János, * 1857, 
kat. egyházi iró, bp.-i egyet. nyűg. r. 
tanár. — 16. Jenő, az újszövetségi írásmagya
rázat ny. r. tanára a pécsi egyetemen. 
— 17. József (1748—1813), mérnök, öcs-
cs-ével, Gáborral (megh. 1800) vezették a 
Ferenc-csatornát megépítő ötventagu Királyi 
Szabadalmazott Magyar Hajózási Társaságot. — 
18. Józset (1843—1921), költő. A 90-es évek 
ben indította meg A Hét c. hetilapot. A ma
gyar zsidóság életét is megszólaltatta ver
seiben s a népies meg modern formákat 
egyaránt művelte. — 19. Menyhért, * 1880, 
író, költő, újságíró. — 20. Rezső, * 188g, 
festő és grafikus; arcképek. Jelenleg Dél
amerikában él. — 21. Sarolta (Komáromi-Kacz 
Endréné), * 1883, festő; virág és intérieur 
akvarellek. 

Kissarmás kisk., Erdélyben, 900 1. Földgáz
források. Trianon óta Romániáé Sarmasel né
ven. 

Kissároslak kisk., Vas vm., körmend-német-
ujvári j . , 412 1., ut. és up. Egyházasrádóe. 

Kissikátor kisk., Borsod vm., ózdi j . , 412 1., 
ut. és up. Domaháza. 

Kissingen, város és fürdőhely É-Bajorország-
ban, 6000 1. Vasas-sós források. 

Kissitke kisk., Vas vm., sárvári j . , 721 1., 
vasút, ut. Sitke, up. Nagysitke. 

Kissomlyó kisk., Vas vm., celldömölki j . , 
621 1., ut. és up. Jánosháza. 

Kisszállás nagyk., Bács-Bodrog vm., jános
halmai j . , 2029 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Kisszékely nagyk., Tolna vm., simontornyai 
) . , 1438 1., ut. Nagyszékely, posta. 

Kisszekeres kisk., Szatmár vm.. fehérgyar
mati j . , 631 1., ut. Tank, up. Nagyszekeres. 

Kisszentgrőt kisk., Zala vm., zalaszentgróth 
j„ 1362 1., ut. és up. Zalaszentgrót. 

Kisszentmárton kisk., Baranya vm., siklósi 
j . . 268 1., ut. Vajszló, up. Sámod. 

Kissziget kisk., Zala vm., novai j . , 490 1., 
ut. Páka, up. Csömödér. 

K/sszőllös kisk., Veszprém vm., devecseri 
j . , 477 1., ut. Tüskevár, up. Somlószőllős. 

Kistálya kisk., Borsod vm., mezőkövesdi j . , 
1303 1., vasút, telefon, posta. 

Kistamási kisk., Somogy vm., szigetvári 3., 
214 1., ut. Gyöngyösmellék, up. Görösgal. 

Kistápé kisk., Tolna vm., dunaföldvári j . , 321 
1., ut. Nagydorog, up. Vájta. 

Kistapolca kisk., Baranya vm., siklósi j . , 172 
!., vasút, távíró, posta. 

Kistarcsa nagyk., Pest vm., gödöllői j . 2771 
I., vasút, távíró, posta, telefon. 

Kistata kisk., Sopron vm., csornai j . , 270 
i., ut. Szil—Sopronnémeti, up. Szil. 

Kistelek nagyk., Csongrád vm., kiskundo-
rozs-mai ;., 9468 1., vasút, távíró, telefon, 
posta. 

Kisteleki Ede, * 1861, költó és hírlapíró. 
Klstemaecken, Henri, 1873, belga izáxma-

zásu francia iró. Regényeket, drámákat éi 
hírlapi cikkeket irt. , 

Kisterenye nagyk., Nógrád vm., Salgótarján 
3., 3209 1., vasút, távíró, posta. 

Kistna, folyó Elő-Indiában, 1088 km., ; 
Bengáli-öbölbe ömlik. 

Kistokaj kisk., Borsod vm., miskolci j.,S 
"25 1., ut. és up. Hejőcsaba. 

Kistolmács kisk., Zala vm., letenyei j . , 39- ! 
1., ut. Letenye, up. Borsfa. 

Kistormás nagyk., Tolna vm., simontornyai 
j . , 944 1., ut. és up. Kölesd. 

Kistőtfalu kisk., Baranya vm., siklósi j . , 
381 1., ut. Ata, up. Vokány. 

Kisujbánya kisk., . Baranya vm., pécsi j . , 
306 1., ut. és up. Hosszuhetény. » 

Kisújszállás rtv., Szolnok vm., 13.78S 1., 
Ref. reálgimnázium. 

Kisunyom kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 
582 L, vasút, táviró, posta. 

Kisvárda nagyk., Szabolcs vm.. kisvárdai j . , 
11.435 !·> áll. reálgimn., vasút, táviró, telefon, 
posta. 

Kisvarjas kisk., Baranya vm., szentlőrinci 
j . , 125 I., ut. Magyarszentiván, up. Szabad-

. szentkirály. 
Kisvarsány kisk., Szabolcs vm., tiszai j . , 

920 1., up. és ut. Gyüre. 
Kisvásárhely kisk., Zala vm., sümegi j . , 

271 1., ut. Gógánfa, up. Mihályra. 
Kisvaszar kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 

634 1., ut. Mágócs, posta. 
Kisvejke kisk., Tolna vm., völgységi 3., 712 

1., ut. Lengyel, posta. 
Kiszmet (arab) a. m. sors; rátum, végzet. 
Kiszombor nagyk., Torontál vm., torontáli 

j . , 4318 1., vasút, táviró, posta, telefon. 
Kitaibel Pál (1757—1817), geográfus, vegyész, 

botanikus, geofizikus és technológus. Többszáz 
hazai növényt irt le. 

Kitasato, Sibasaburö, * 1856, japán bakterio-
lógus, felfedezte a tetanus bacillusát. 

Kitchener, Horatio Herbert, Visrount (1850— 
1916), angol tábornagy, az egyiptomi hads. 
vezére, 1898. elfoglalta Khartutnot. 1900. fő
parancsnok a bur háborúban, J 902—1909. indiai 
főparancsnok, 1914. hadügyminiszter. 1916. jun. 
5. egy angol hadihajóval elsüllyedt. 

Kithara, a görögök húros hangszere (gitár, 
citera). 

Kitt (ném.), két test egyesítésére szolgáló 
ragasztó anyag. 

Kiu-siu, Japán DNy-i főszigete, 40.000 km-'. 
8 millió 1. Rizs, tea, cukornád, dohány; vas
ipari telepek. 

Kiutahia (v. Kutahia), szandzsákság és ennek 
ugyanily nevű fővárosa Kis-Azsiában. Kb. 30.000 
1. 1850—51-ig ide internálta a török Kossuth 
Lajost. 

Kiütéses tífusz* heveny fertőző betegség, a 
tetvek terjesztik, s a nyomor, éhezés, tisz
tátalanság a melegágya. Éhíifúsznak is mondják. 

Kivadár kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 
493 1., ut. és up. Nagyatád. 

klviluzti» (lit. etertíh), a bomlástermékek 
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Itávolitása a szervezetből. Az élettudományban 
«: szelekció, 1. Darwinizmus. 
Kivándorlás, önkéntes elköltözés állandó tar-

ízkodásra egyik államból a másikba. 

Kivándorlás Európából 1926: 

Nagybritannia és Írország 
Olaszország 
Németország 
Spanyolország 
Lengyelország 
Portugália 
Jugoszlávia 
Csehszlovákia 
Svédország 
Norvégia 
Litvánia 
Dánia 
Finnország 
Svájc 
Ausztria 
Magyarország (1928) 
Hollandia 

196.642 
119.055 
64.665 
55-544 
49-457 
41-363 
15.005 
12.063 
10.202 
6.975 
6.584 
5.804 
5.429 
4-947 
3.895 
5.620 
3-366 

Kivételes hutalom, mértéke különböző lehet. 
Ha a hatalom majdnem korlátlan, diktatúráról 
beszélhetünk. A K. kisebb mértéke az, ha a 
kormány kivételes törvényekben nyer felhatalma
zást a normális jogállapottól eltérő intézkedé
sek foganatosítására. 

K/vi, hosszú, hegyescsőrü madárfaj, csene
vész szárnyakkal és farkkal, szőrhöz hasonló 
toDazattal. Uj-Zealandban él. 

Kivi 

Kiiil Irmák, Kisázsia főfolyója, 915 m. 
Kizlar aga (török) a. m. a leányok agája; a 

szultáni hárem (eunuch) főőre. 
Kjeldahl, Johan (1849—1900), dán kémikus, 

nitrogénmeghatározó módszere világhírű. 
Kjellén, Rudolf (1864—1922), svéd gazdaság-

po'itifcus, egyetemi tanár Upsalában. 
Kjöbenhavn, 1. Kopenhága. 

, Kjöklcenmaddinger (dán) a. m. konyhahul
ladékokból álló szemétdomb, az ujabb kő-
korszakból származó hulladéktelepek csontokat, 
kőszerszámokat, cseréptöredékeket tartalmaznak ; 
eloszór Dániában találtak K.-t, de azóta világ
szerte kerültek elő. 

Klaatsch, Hermann (1863—1916), őstörténész 
es antropológus, egyet, tanár Boroszlóban. 

Klabund, Alfred Henschke (1891-1928), né-
"îu ,?« , l r ó i á'neve. Neoromantikus lírikus, 
elbeszélő és drámaíró. 

Kladivko Vilmos * 1875, hegedűművész és 
zenepedagógus, a Nemz. Zenede tanára. 

Kladno, bányaváros Prágától ÉNy-ra, 19.000 
1. Vasérc, szén, vasmüvek. 

Klagenfurt, Karinthia osztrák tartomány fő
városa a Wörthi-íó közelében, 27.000 1. 

Klakk (franc: claque), 1. rugón járó, la
posra összenyomható, cilinderalaku selyemkalap; 
bálba, színházba hordták. — 2. Színházaknál 
igy hívják azt a testületet, amely fizetésért 
tapsol. 

Klán, skót törzsszervezet. 1745. megszűnt. 
Klapka György (1820—1892), 1848—49-i hon

védtábornok. Tárcáinál, Kereszturnái és Tokaj
nál legyőzi Schlicket. A kápolnai és az isa-
szegi csata hőse. Rövid ideig hadügyminiszter. 
Világos után kapitulál. Az emigrációban te
vékeny része volt. 

Klárafalva, kisk., Torontál vm., torontáli 
j . , 584 1., ut. Deszk, posta. 

Klarinét (franc), fafuvóhangszer, 1700. kö
rül Denner találta fel. Hangolása különböző: a 
mai zenekarok a C, Β ν. A K.-ot használják 
s ennek egy oktávval mélyebb válfaját, a 
basszklarinétot. 

Klarisszák rendje. Assisi Szt. Ferenc 2. 
rendje, melyet assisi Szt. Klárával együtt ala
pított Γ2Ι2. 

Klasszicizmus, az antik szellem és az antik 
formák megvalósítására törekvő költői, ill. mű
vészi irány. 

Klasszitikálni (lat.) a. m. osztályozni. 
Klasszikus (lat.: dassieus), általában az antik 

kultúra jelzője. K.-ok szűkebb értelemben a 
görög és római költészet főképviselői, tágabb 
értelemben: vmely irod., művészet stb. 

Klauzál Gábor (1804—1866), a reformkorszak 
politikusa, Az 1840. országgyűlésen az ellenzék 
vezére. A Batthyány-kabinetben ipari és földmi-
velési miniszter. 

Klauzula (lat.) a. m. záradék, a szerződést 
megerősítő, korlátozó v. bővítő tartalommal. 

Klauzura (lat.) a. m. zárka, kül. kolosto
rokban. 

Klaviatúra (lat.) a. m. billentyüsor (zongorá
nál, orgonánál). 

Klavicimbal (klavicembalo), klaviatúrás, há-
romszögalaku cimbalom, a zongora egyik őse 
a 18. sz. végén. 

Klavikord (lat.), négyszögletű hangszekrénnyel 
bíró billentyűs húros hangszer. A hangot a 
billentyűk végére alkalmazott fémpeccentők hoz
zák létre. (r5. század.) 

Klebelsberg Kunó gr. * 1875, '9'4- közokt. ál
lamtitkár, 1916. munkap. képviselő és Tisza 
pol. államtitkára a miniszterelnökségen, azután 
a rokkantügyi hiv. feje. 1921. a Bethlen-korm. 
belügyin., 1922. óta közokt. minisztere. 

Kleber, Jean Baptiste (1753—1800), francia 
tábornok, az egyiptomi háborúban győzött 
Heliopolisnál. 

Klee, Paul, * 1879, nemet festő, expresszio
nista, főként grafikája jellegzetes. 

Kleiber, Erik, * 1890, karmester, a berlini 
Staatsoper főzeneigazgatója. 

Klein, 1. Antal, * 1871, kúriai bíró. — 
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2. Antal * 1885, nyűg. főispán, országgy. képv. 
— 3. Felix (1849—1925), matematikus, göttm-
geni egyet, tanár. — 4. Gyula (1844—1915), 
botanikus, a bp.-i műegyetemen a növénytan 
tanára. — 5. Gyula * 1862, a Hitelbank alel
nöke. — 6. Miksa (1847—1908), szobrász, gönci 
születésű, Berlinben élt. 

Kleist, Heinrich von (1777—1811), német drá
maíró. Romantikus drámái közül legnevezete
sebbek: Der zerbrochene Krug, Kätchen von 
Heilbronn, Hermannsschlacht. 

Kíeisthenes, athéni államférfi. Kr. e. 510. 
az alkotmányt demokratikus alapokon tovább 
fejlesztette. Szövetséget kötött a perzsákkal 
Sparta ellen, mire száműzték (Kr. e. 505). 

Klemm Antal * 1883, a bp.-i egyet, a 
magy. történeti mondattan m. tanára. 

Kleón, athéni államférfi, Kr. e. 429. kezébe 
kerítette a hatalmat, 422. elesett Amphipolis 
mellett. 

Kleopátra (Kr. e. 69—30), Egyiptom utolsó 
királynője a Ptolemaios-házból. 52. öccsének 
felesége és uralkodótársa, 47. Caesar egyed
uralkodóvá tette, később Antonius kedvese, 
akinek actiumi veresége után kigyóharapással 
öngyilkosságot követett el. 

Kleopátra tűje, e nevet viseli III. Thutmes 
két obeliszkje, melyek egyike Londonba, másika 
New Yorkba került Alexandriából. 

Klepszidra (gör.) a. m. vízóra, ókori időmérő, 
viz v. homok kifolyása jelezte az időtartamot. 
L. Homokóra. 

Kleptomania (gör.), kóros lopkodási hajlam. 
Különböző elmebajoknál, mint ezek tünete for
dul eiő. 

Klerikáiizmus (gör.), az egyház érdekejt 
támogató, annak uralmát elősegítő politikai 
irányzat. 

Klerus (gör.), a papi rend neve, szemben a 
laikusokkal, a világiakkal. A K.-ba csak fér
fit lehet felvenni. A kilépés azokra nézve, akik 
a magasabb rendeket felvették, az egyházjog 
szerint lehetetlen. 

Kliens (lat.), a régi Rómában patrícius 
család által védelembe fogadott idegen; ma az 
ügyvéd védence. Klientela, egy ügyvéd összes 
védencei, egy kereskedő vevőköre. 

Klikk (franc, clique) a. m. szűk társadalmi 
kör, legtöbbször érdekkör értelmében. 

Klima (gör.), a. m. éghajlat. 
Klimakterium (gör.), a nő életének kb. 

45—5° éves korban bekövetkező ama fordu
lója, amikor a petefészek működése megszűn
vén, fogamzásra képtelenné válik. 

Klimatológia (gör.) a. m. éghajlattan. 
Klimax (gör.) a. m. fokozás; ugyanannak a 

fogalomnak egyre erősebb értelmű szóval való 
ismétlése. 

KHmkovics 1. Béla (1833—1SS5), festő, kas
sai rajztanár; genreképek. — 2. Ferenc (1826— 
1890), festő; oltár- és arckép. 

Klimt, Gustav (1862—1918), osztrák festő, a 
bécsi Sezession vezére; dekoratív képek, szín
padi függönyök, tájképek, mitológiai, allegori
kus, szimbolikus festmények. 

Klinger, Max (1857—1920), sokoldalú német 
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művész, plasztikájában színes anyag, festmé 
nyeiben irodalmi tartalom, grafikájában szer 
telén képzelet uralkodó. t I 

Klingsor, mondai költő és varázsló MagyarJ 
országból, biró a wartburgi dalnokversenyen, 
varázsló Wagner Parsifaljában. 

Klinika (gör.), a. m. gyakorlati orvosi ok
tatás a betegágynál, továbbá e célra szolgáld 
intézetek. 

Klio, a történelem múzsája. i 
Klisé (franc, cliché), nyomtatás céljára ké

szült öntés szedésről, fametszetről stb. készült 
papirmatrica segítségével (stereotipia). Galvano-
plasztikus utón készült K. neve galvano v. 
clektro K., továbbá a képekről fotomechanikai 
utón nyomtatás céljaira készült fémlemez (auto-
tipia, fototipia). 

Klitoris (gör.) a. m. csikló, a női nemi
szerv része. 

Kloaka (lat.) a. m. szennyvizlevezető csa
torna. 

Klofác, Václav, * 1868, cseh politikus és 
publicista, a nemzeti szocialistapárt alapi
tója és vezére. Rövid ideig nemzetvédelmi 
miniszter volt. 

Klondike, aranyban gazdag tartomány Brit-
Ë-Amerika ÉNy-i részén, a K.- folyó mentén. 
Fővárosa Dawson City. 

Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724—1803), 
német költő. Erős befolyást gyakorolt költői 
nyelvű ódáival és az antik verselés kezdeménye
zésével. Főműve: A Messiás. 

Klór (chlor, gör.), mérgező hatású, fojtó, zöl
dessárga gáz. Erősen oxidáló és dezinficiáló 
anyag. Vizes oldata a K.-viz, Halványításra is 
használják. 

Klórmész v. fehérítő mész, ugy készül, hogy 
oltott mészbe klórgázt vezetnek. Levegőn el
bomlik és klórgőzöket fejleszt. Fehérítésre és 
fertőtlenítésre szolgál. 

Klorofill (gör.: levélzöld), az összes növényi 
részekben, de főleg a levelekben szemcsék alak
jában található anyag, a szénsav asszimiláció
jánál szerepel. Csak világosságon keletkezik. 

Kloroform, színtelen, édeskésszagu, csipős-
izü folyadék. Sebészi műtéteknél altatásra hasz
nálják. 

Klosterneuburg, osztrák, város Bécs mellett, 
14.000 1. Hires az augusztinusok kolostora és 
könyvtára. 

Klotildfalva kisk., Pest vm. pomázi j . , 424 I. 
Vasút, posta, ut. Piliscsaba. 

Klotür, a parlamenti szólásszabadságnak ház
szabályok révén való korlátozása. 

Klu, 1. Clou. 
Klub (ang.), társas egyesülés és annak helyi

sége. 
Klug 1. Lipót, * 1854, matematikus, nyűg. 

egyet. tan. — 2. Péter * 1876, a gyógypeda
gógiai intézetek orsz. szakfelügyelője. 

Klupathy Jenő * 1861, fizikus, bp.-i nyűg. 
egyet, tanár. Főleg az elektromosságtannal fog
lalkozott. 

Klytaimnestraj Agamemnon neje és gyilkosa, 
fia, Orestes megölte. 

Klyzma (gör.) a. m. csőre, beöntés, 
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Kmet (szerb, a. m. : paraszt), Bosznia-H er-
cegovinában a jobbágy neve. 

Kmeíty János * '889, festőművész és grafi
kus. Művészetére jellemző a plasztikus for. 
mák, a tiszta kompozíció, a monumentális 
hatás keresése. 

Kmety 1. György (1810-1863), 1848-49. 
honvédtábornok. A csornai ütközetben és Bu
davár ostrománál tűnt ki. Világos után tőrük 
tábornok lett (Iszmail pasa). — 2. Károly 
(1863—1928)> közjogász és publicista, bp.-i 
egyet. tan. 

Krnoskő Mihály * 1876, a bp.-i egyet, a 
sémi nyelvészet ny. r. tanára. 

Knack fuss, Hermann (1848—1915), német festő, 
művészettörténeti iró; hazafias történeti tárgy, 
allegória. 

Knapp, Georg Friedrich' (1842—1926), nemet 
közgazdász, egyet, tanár. Főműve: Staatliche 
Theorie des Geldes. 

Kaatiz Nándor (1831—1898), esztergomi ka
nonok, történetíró, oklevélkíadó. Főműve: Kor
tan. 

Kneipp, Sebastian (1821—1897), wörishofení 
plébános, vizgyógyász. 

Kher 1. Imre * 1893, könyvnyomdász és 
könyvkiadó. — 2. Izidor * i860, könyvnyom
dász, iró. 1882. Gyomán kis nyomdát nyitott, 
amelyet az ország legnívósabb- vidéki nyomdá
jává fejlesztett. 

Knézich Károly (1808—1849), 1848—49-i hon
védezredes, egyike a 13 aradi vértanúnak. 

Knickerbocker, a new yorkiak, tréfás neve^ 
(\V. Irving írói álneve után.) Angliában K. 
a. m. bő térdnadrág. 

Knidos, a kisázsiai Karia egyik félszigetéi! 
fekvő ókori lakoniai gyarmat, Aphrodite tisz
teletének főhelye, akinek itt álló hires szobrát 
Praxiteles készítette. 

Knigge, Adolf Franz, Freiherr v. (1752---
1791), német publicista, regény- és drámaíró. 
Illemtana: Der Umgang mit Menschen. 

Knight (ang.) a. m. lovag; a legalsóbb fokú 
nemesi cim. 

Knoblauch, Edward * 1874, angol drámaira. 
Magyarországon is sikere volt A faun-nak. 

Knockabout (ang.: akit leütnek), a bohócok 
egyik faja. 

Knock-out (ang.), döntő ütés a boxverse-
nyen, amely után a legyőzött, amig a bíró 
tizet számol, nem tud talpra állni. 

Knopp Imre, * 1867, festő; fia K. József 
(1825—1899), arcképfestőnek; pleinairista, főleg 
hollandi táj- és genre-képeiben. 

Knote, Heinrich * 1870, német operaénekes, 
a müncheni opera tagja. 

Knox, John (1505—1572), Skócia reformátora 
Kálvin theokratikus tanainak alapján. 

Knozosz (Knossos), ősrégi város Kréta szige
tén, a Kr. e. 3. és 2, évezredben virágzott 
birodalom fővárosa, óriási palotájának rom-
játról keletkezett a labirintus-monda. 

Knut 1. Kanut. 
Knyáz (szláv) a. m. herceg. (L. métr 

Kenéz.) ' 

Koadjutor (lat.) a. m. segéd, a püspök mellé 
rendelt prelátus. 

Koagulálás (lat.) a. m. megalvadás: 
Koalíció (lat.), egyesülés, szövetkezés. A nem

zeti életben államok szövetsége, az államban 
pedig politikai pártok szövetkezése. K.-s kor
mány, amelyet több párt támogatása tart fönn. 

Kobalt (néni.), fémes elem. Tiszta állapot
ban fehérszínű, nyújtható fém. Oxidjait a por-
cellán- és üvegfestésben kék szin előállítására 
használják. 

Kobe, a - legnagyobb japán kikötőváros, 
Hondo-sziget déii partján, 644.000 1. 

Kobek Kornél * 1874, 1910. függetlenségi 
képv., 1918. a Károlyi-kormány hadügyi állam
titkára. 

Kober Leó, * 1876, festőművész és grafikus, 
az Egyes. All.-ban él. 

Koblenz, Poroszország rajnai tartományának 
fővárosa a Mosel torkolatánál, 58.000 1. "f'.lénk 
ipar és kereskedelem. 

Kobold (ném.), a. m. tréfás, házi v. hegyi 
szellem. 

Kóbor 1. Noémi * 1898, irónő, (Koppány 
vezér, regény; Goethe, Jeruzsálem pusztulása, 
színmüvek). —- 2. Tamás * 1867, iró, hiriap-
hó, az Újság szerkesztője. Főleg realista irá
nyú regényeket irt. 

Koboz, régi magyar pengető hangszer. 
Koboz, Kozma Andor irói álneve. 
Koburg, német uralkodócsalád, amelyből az 

angol, bolgár, belga és a volt portugál ural
kodóházak származnak. Öse János Ernő heFcrg 
(r 1729). 

Köburg Lujza (1858—1924), II. Lipót be'g.v 
kir. leánya, Koburg Fülöp herceg neje, aki
től 1906. elvált. 

Koch 1. Antal (1843—1927), geológus, a bp.-i 
egyet, a földtan és őslénytan tanára. — 2. 
Róbert (1843—1910), német orvos, a modern 
bakteriológia megalapítója, a kolera, tuber
kulózis és álomkórság kórokozójának felismerője. 
1905. Nobel-dij. — 3. Sándor, * 1896, geológus, 
nemz. múzeumi őr, a bp.-i (gyet. az ásványok 
fiziológiája m. tanára. 

Kocher, Emil Theodor ((841 — 1917), berlini 
sebész, a pajzsmirigy betegségeivel fogl. 1909. 
Nobel-dij. 

Kochmeister Frigyes báró (1816-19071, dro
gua- és terménynagykereskedő. Megalapítója a 
Pesti Lloyd társulatnak. 

Kock, Paul de (1794—1871), francia iró. Mü
vei pajkos vígjátékok, regények. 

Kocs nagyk., Komárom vm., gcsztesi j , , 
2850 1., posta, telefon. Innen terjedt el a 16. 
sz. elején és vette nevét a kocsi. 

Kócsag, a gémekhez tartozó gázló madár. 
A nemes K. gólya nagyságú, tiszta fehér 
tollazatú, a fattyú K. jóval kisebb. Disztollaiért 
»adásszák. . 

Kocsán Károly, * 1884, hírlapíró, országgy. 
képv. 

Kocsér nagyk., Pest Vtn., abonyi j . , 4009 1., 
telefon, posta. 

Kocsola nagyk., Tolna vm., dombóvári j - , 
2287 1., vasút, távíró, posta. 
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Kocsord nagyk., Szatraár vra., mátészalkai 
)., 2251 1., Tasut, táviró, telefon; posta. 

Kodak« az angol-amerikai Eastman fényké
pészeti gyár készítményeinek neve. 

Kodály Zoltán, * 1882, modern zeneszerző, 
1907 óta a Zeneművészeti Főiskolán a zene
szerzéstan tanára. Munkáiban felhasználja a régi 
magyar népzene értékeit. Több népdalffyüjte-
ményt adott ki. Háry János c. operát irt. 

Kódex, (lat.) 1. a könyvnyomtatás föltilálása 
előtt, kézzel irott könyv. — 2. Alt. törvény
gyűjtemény, kül. olyan törvény, amely a jog
nak egy egész térületét (pl. büntető- vagy 
keresk. jog) rendszereden es kimerítően tár
gyalja. 

Kodifikáció (lat.) a. m. törvénykönyvszeiv 
kesztés. Az ókori K.-k közt legnevezetesebb 
a Justinianus császár által elrendelt K., mely 
a római magánjog gyűjteménye. Legrégibb ma
gyar K. Werbőczy Hármas-könyve. 

Kodolányi János, * 1899, költő, novellista, 
regényíró; sötét, naturalista parasztregények, 
a társadalmi kérdés hangoztatásával. 

Koedukáció, (lat.) a két nem közös nevelése 
és közös oktatása. 

Koefficiens (lat.) a. m. együttható. 
Koerber, Ernst von (1850—1919), osztrák 

államférfi, többizben miniszter s min. elnök, 
1915—16. közös pénzügymin. 

Koessler János (1853—1926), német szárma
zású, Magyarországon sokat működött zene
szerző és zenetanár. A bp.-i Zeneakadémia 

Koffein, 1. Coffein. 
Kogutowicz 1. Károly, * 1886, kartográfus 

és geográfus, szegedi egyet. ny. r. tanár. — 2. 
Manó (1851—1908), kartográfus, a modern 
magyar térképészet megalapítója. 

Koháry István (1649—1731), hadvezér, poli
tikus és költő. A Thököly- és Rákóczi-ezabad-
sígharcban a császáriak pártján harcolt. 

Kohászattan, a vasnak és egyéb fémeknek 
előállítási módjait tárgyaló módszertan. 

Kohaut Rer.ső (1858—1908), zoológus, közép-
isk. igazg. 

Kohen (héber a. m. pap), az Árontól szár
mazó papi nemzetség sarja. 

Koherer 1. Detektor. 
Kohézió, 1. Cohaesio. 
Kohinoor (hindu, a. m. a világosság hegye), 

ar.gol korona-gyémánt. 
Kphn Sámuel (1841 —1920), bp.-i főrabbi, 

történész, megírta a zsidók magyarországi 
törtenetét. 

Kohner Adolf báró, * 1865, nagybirtokos, 
nagyiparos a K. és fiai cég főnöke. A Magyar-
orsz. Izraeliták Országos Irodájának elnöke. 
Elnöke az Orsz. Képzőművészeti Társulatnak 

Kohó« a nyersvas gyártására szolgáló 20—25 
m. magasságit aknás kemence (az 11. n. nagy
olvasztó), tágabb értelemben pedig vasat és 
egyéb fémeket előállító gyártelep. 

Kohut 1. Adolf (1848—1917), Németországban 
élő publicista és irod. tört. iró, megírta 
Bismarck, Lassalle, Weber, MeyeTbeer élet-
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rajzát. — 2. Adorján, * 1886, földbirtokos, 
országgy. képv. 

Koitusz 1. Coitus. 
Kój'a (holland) a. m. fülke, hajóágy. 
Kóka nagyk., Pest rm., nagykátai j . , 4385 

1., telefon, posta. 
Kókad nagyk., Bihar TOI., székelyhídi j . , 

920 1., ut. és up. Nagyléta. 
Kókai Rezső, * 1900, zeneszerző, a Zene-

müv. Főisk. tanára. 
Kokain, egy délamerikai cserje leveleiből nyert 

alkaloida. Az érző idegvégződéseket bénítja. 
Helyi érzéstelenítés céljaira használják. 

Kokan (Chokand), orosz város, Üzbekisztán 
tanácsköztársaságban, 121.000 1. 

Kokárda (franc), a. m. nemzeti színű«· 
gomb- vagy rozettaalaku jelvény. 

Kokett (franc.) a. m. kacér. 
Kokinkina 1. Cochinchina. 
Kokkusz, gömbalaku baktérium. 
Kokoschka, Oscar, * 1880, osztrák express-

szionista arcképfestő. Verseket és drámákat is ir. 
Kokott 1. Cocotte. 
Koksz (ang. cokes), gázgyártásnál a kőszén

ből a száraz desztilláicio Után visszamaradt izzó 
széntömeg, amelyet hirtelen lehűtéssel (vízzel) 
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KÓKUSZPÁLMA KOLOSSZEUM 

óvnak meg a, teljes elégéstől. A K. csaknem 
tiszta szén, igen nagy a fűtőértéke. 

Kókuszpálma, a forró égöv gazdaságilag 
egyik legfontosabb, 25—30 m. magas fája. 
Hazája a tropikus Amerika s innen terjedt 
el az egész forró égövön. A gyermekfejnagy
ságú dióterrnés (kókuszdió) a bensziilöít-k 
egyik legfontosabb tápláléka, főleg a belsejét 
kitöltő kókusztej és a mogyoróizü szilárd 
réteg. A dió belseje megszárítva kopra néven 
kerül forgalomba. A keményebb fehér rétegből 
sajtolják az ételzsirul vagy szappanfőzéshez 
használt kókuszzsirt. A dióhéj kőkemény, esz
tergályozható, gombokat készítenek belőle. Az 
idősebb K. fája butorkészitésre alkalmas. A héj 
külső serte-szőreiből lábtörlő-szőnyeg készül. 

Kola, csaknem lakatlan orosz félsz'g -t az 
É-i Jeges-tengerben. 

Kóladié, a Cola nevű afrikai fa diónagys-águ 
gyümölcse. A hatása élénkítő, mint a kávéé. 

Kolb, Annette, * 1875, német irónő, regé
nyeiben főleg a nőkérdéssel foglalkozik. 

Kőibe, Geurg, * 1877, német szobrász, festő; 
grafikus. 

Koibenheyer, Ervin Guido, * 1878, Buda
pesten; német regényíró. 

Kolchis, a Fekete-tenger DK-i partjának 
ókori neve. 

Kolcsak, Alexander Vasziljevies (1870-—1920), 
orosz tengernagy, a háború előtt sarkkutató, 
1914. a balti flotta parancsnoka. A szovjet
forradalom után a szibériai antibolseviki csa
patok főparancsnoka. 1919 nyarán a szovjet
csapatok elfogták és 1920 febr. 7. kivégeztek. 

Kolecsanyi Endre, * 1856, ig.-főmérnök, 
felsőházi tag. 

Kolera, (gör.), járványos heveny-fertőző be
tegség. Okozója a Koch-féle kommabacillus. 
Lábikragörcsök, hányás, hasmenés, a beteg 
összeesése, a végtagok hűvössé válása a tüne
tek, miközben néha órák alatt bekövetkezik 
a halál. A K. Indiában endemikus, hajók 
hozzák Európába. Főként a fertőzött ivóvíz 
terjeszti. 

Koleszterin, (g'Jr.) szerves vegyület, a', epe 
alkotó része. 

Kolibrik, a legkisebb fajtájú madarak. Λ 
forróégöv alatt, főleg Délamerikában élnek. 
Tollazatúk színpompás, csőrük hosszú, ezzel 
szedik ki a virágpkból az apró rovarokat. 
Igen jól repülnek. 

Kólika (gör.) a. m. hasfájás, hasgörcs. 
Ko lin, város Csehországban, az Elbe mel

lett, 16.000 1. 1757. osztrák győzelem a 
poroszokon. 

Kollaborálni (lat.) a. m. együtt dolgozni. 
Kollacionálni (lat.) a. m. egyeztetni, össze

olvasni. 
Kellányi Ferenc, * 1863, történetíró, pápai 

prelátus, jaki apát, nagyváradi kanonok, a 
Tud. Akadémia v. tagja, nemz. muz. volt 
igazgató. 

Korlát 1. Ádám (1718—1783), jezsuita, majd 
a bécsi ceász. könyvtár igazgatója, irt a ma
gyar kegyúri g közjogról. — 2. Jáoo·, (1793 

—1852), szlovák költő, lelkész. A Slávy dcers 
c. 1832. megj. lírikus eposza a pánszláviz
mus megteremtője. 

Kollarirs Jenő, * 1870, orvos, a bp.-i egyet, 
az idegkórtan r. tanára. 

Kollaterális (lat.) a. m. oldalági. 
Kollégium (lat.), egy hivatalba tartozó egyé

nek, továbbá egyetemi tanterem és az ott tar
tott előadás; jelent főiskolát is. 

Kollekció (lat.) a. m. gyűjtemény. 
Kollektivizmus, a magántulajdonban levő ter

melőeszközök köztulajdonbavételére törekvő 
irányzat. Fogalma nagyjában egybeesik a szo
cializmuséval. 

Kollektiv szerződés, egy szakma összes mun
kaadóinak együttes szerződése a szakmabeli 
összes munkásokkal, a munkaviszony általános 
föltételeinek (munkabér, munkaidő stb.) szabá
lyozására. 

Kolllzió (lat.) a. m. összeütközés. 
Kollodium (gör.), a K.-gyapot éteres és 

alkoholos oldata. Sebek elzárására, fényképé
szetben, müselyemkészitésnél használják. 

Kolloid-oldat v. enyves oldat, nehezen vagy 
egyáltalán nem kristályosítható anyagok ol
data, félig áteresztő hártyán nem szivárog
nak át. 

Kollokvium (lat.) a. m. beszélgetés; egye
temi hallgatók félévvégi vizsgája. 

Kollonics Lipót gróf (1631—-1707), püspök, 
1691. kalocsai érsek és bibornok, 1695. eszter
gomi érsek, I. Lipót teljhatalmú állammi
nisztere. A magy. közigazgatást az osztrák
kal egyenlővé akarta tétetni, a nemességre adót 
vettetett. A protestánsokat üldözte. 

Kollwitz, Käthe * 1867, német grafikus, a 
szociális nyomor ábrázolója. 

Kol-nidre (arameus, a. m. minden fogada
lom), zsidó engesztelőnapi imádság kezdőszavai. 

Kolo (a. m. kör), szerb nemzeti tánc. 
Kolofon (gör.) a. m. csúcs, bccejezés. Régi 

nyomtatványokban a nyomdász neve és a 
kiadás ideje a kötet végén. 

Koloíonium (az ókori Kolophon város után), 
gyanta, kül. hegedügyanta. 

Kolokol (Harang), orosz forradalmi újság, 
amelyet Alexander Herzen adott ki Londonban: 
1857—1863. a cárizmus politikája ellen. 

Kolomea, lengyel város K-Galíciában a Pruth 
mellett, 32.000 1. 

Kolomp, a juhok, tehenek stb. nyakára 
erősített jelző-harang. 

Kolónia (lat.) 1. Gyarmatok. 
Kolonnád (franc.) a. m. oszlopsor. 
Kolontár kisk., Veszprém vm., devecseri j . , 

822 1., ut. és up. Devecser. 
Kolorado, 1. Colorado. 
Koloratura (ol.), az énekmelódia színezése és 

ι ifrázása. 
Kolorit (lat.) a, m. sziuezés. 
Kolosszeum, a Titus császártól Kr. u. 80. 

befejezett romai amphítheatrum : 188 m. hosszú, 
156 SÍ. szeles és 48 m. magas ellipszis alakú 
épület az állatviadalok és gladiátori küzdel
mek céljaira. Nézőterén 50x00 embernek volt 
hely·, 
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KOLOSSZUS KOMBINÁCIÓ 

A Kolosszeum 

Kolosszus (gör.), ami szokatlanul nagy, 
pl. szobor. 

Ko loss váry Mihály, * 1867, váci kanonok, 
felsőházi tag. 

Kolostor (lat. claustrum, magyarosan klas
trom), a. m. zárda. 

Kolosváry Bálint, * 1875, a bp.-i egyet, a 
magánjog ny. r. tanára. 

Kolozsvár, Erdély legnagyobb városa, a Kis-
Szamos mellett, 84.000 1. Ref. és unitárius 
püspök. Trianon óta Romániáé Cluj néven. 
Magyar egyeteme Szegedre költözött. 

Kolozsvár : Mihály- templom 

Kolozsvári 1, Márton és György, 14. sz.-i 
kolozsvári szobrászok (a prágai Hradsinban 
leví Szt. György- lovasszobor 137.3). - · 2. 

Tamás (Thomas de Coloswar), festő a 15. 
sz. elsó felében (garamszentbenedeki szárnyas
oltár Esztergom). 

Kolozs vm., 5419 km2, 230.000 1. Székhelye 
Kolozsvár (Cluj), Trianon óta Romániáé. 

Kolportázs (franc.) a. m. terjesztés, kül. 
hírlapnál. 

Kolportör (franc.) a. m. házaló-terjesztő. 
Koltai Virgil (1857—1907), irodalomtörténész. 
KoIto kisk., Szatmár vm., 1000 1. Petőfi 

itt, gr. Teleki Sándor kastélyában, töltötte 
mézesheteit s irta néhány költeményét. Tria
non óta Romániáé Coltau néven, 

Kolumbácsi légy, a moszkitókkal rokon 2—3 
milliméter hosszú légy. Veszedelmes vérszívó 
(csak a nőstény) s főleg a szarvasmarhát 
támadja meg. 

Kolumbarium (lat.) a. m. galambvár; krema-
tóriumban a hamvvedrek fülkéje és maga a 
csarnok is. 

Kolumbia, 1. Colombia. 
Kolumbus (Colon v. Christoforo Colombo), 

Kristóf (1446 ν. 1456—1506), Amerika fel
fedezője. 1492 aug. 3-án indult útnak 
Pálosból s okt. 12-én érte el az ál
tala San Salvadornak elnevezett Guanahani-
szigetet. A következő évben újból útnak in
dult, ezúttal Cadizból, 17 hajóval. Ekkor 
fedezte föl a Kis-Antillákat, Jamaikát (1494); 
1498. harmadszor és 1502. negyedszer indult 
el az uj földre. — K. halála napjáig meg 
volt győződve arról, hogy Keletázsiába ju
tott el. 

Kolumna (lat.) a. m. oszlop; nyomtatott 
oldal vagy hasáb. 

Koma (gör.), hajfonat; az üstökös csóvája; 
orvostud. : mély öntudatlanság. 

Kornádi nagyk., Bihar vm., biharkeresztesi 
]'., 8750 1., vasút, távíró, telefon; posta. 

Komárom, város a Duna mellett, a Nyitra 
torkolatánál, 18.000 1. Termény- és fakeres-
kedelem. Vára az 1848—49. szabadságharc
ban nevezetes szerepet játszott. Trianon óta 
Csehszlovákiáé Komarno néven. 

Komárom, (Újváros), rtv., Komárom vm., 
5989 1., hajóáll., vasút, távíró, telefon, posta. 

Komárom: városháza a Klapka-szoborral. 
Komáromi János, * 1890, iró és hírlapíró. 

Modern tárgyú és történelmi témájú elbeszélő
müveket irt. 

Komáromi Kacz Endre, ,* 1880, festő; táj-, 
genre-, arckép; csillagászattal is foglalkozik. 
Neje: Kiss Sarolta, * 1883̂  akvarellista. 

Komárom vm., 2802 km2, 180.000 1. Szék
helye Komárom. Trianon óta É-i része Cseh
szlovákiáé, déli, megmaradt része 1446 km2, 
in.000 L, egyesítve van Esztergom vm. meg
maradt részével. 

Komáremy 1. András, * 1861, az Orsz. Le
véltár nyűg. igazgatója, történetíró. — 2. Pál, 
* 1892, operaénekes, az Operaház tagja. 

Komárváros nagyk., Zala vm., nagykanizsai 
]., 1823 1., vasút, táviró, posta. 

Komhattáns (franc.) a. m. .harcoló katona. 
Kombináció (lat.) a. m. részletek össze-

fiizése é» abból levont következtetés. 
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KOMÉDIA KOMPROMITTÁLNI 

Komédia (gör.: vidám ének), a. m. vígjáték. 
Komenszky, I. Comenius. 
Kométa (gör.) a. m. üstökös. 
Komfort (ang.-franc.) a. m. kényelem. 
Komikum (gör.), ami nevetésre ingerel. 
Komikus, a. m. nevetséges. 
Komintern, összevont neve a III. (kom

munista) internacionálé végrehajtó bizottsága 
teljes tanácsának. 

Komitácsi, a macedóniai felkelők török neve. 
Komité (franc.) a. m. bizottság. 
Komját (családi nevén Korach) Aladár, * 

1893, szocialista költő. 
Komjáthy Jenő, (1858—1895), költő. Filo

zófiai irányú versek. 
Komjáti kisk., Abauj-Torna vm., bódvaszilasi 

j . , 546 1., vasút, ut. és up. Bódvaszilas. 
Komló, a kenderrel rokon kétlaki növény. 

Karókra vagy sodronyokra futtatva termesz
tik. A termés apró toboz, ez szolgáltatja 
a sörgyártáshoz a komlólisztet. Ettől kapja 
a sör a színét, izét és tartósságát. 

Komló kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 1981 
L, vasur, távíró, telefon, posta. 

Komlódtótfalu kisk., Szatmár vm., csengeri j . , 
617 1., ut. és up. Csenger. 

Komlós 1. Aladár, * 1892, költő, író és 
kritikus. — 2. Pál, * 1907, a Városi Szín
ház karmestere. 

Komlósd kisk., Somogy vm., barcsi j . , 526 
1., ut. és up. Babócsa. 

Komlőska kisk., Zemplén vm., sárospataki j . , " 
708 1., ut. Tolcsva, up. Erdőhorváti. 

Komlóssy 1. Ede, * 1862, festő; arc-, élet-, 
tájkép. — 2. Ferenc, (1817—1892), festő; 
virágkép, tájkép. — 3. Ida, * 1850, festő; 
virágképek. 

Komma (gör.) a. m. metszés, mondatrész; 
írásjel a mellékmondat elválasztására. — K.-
bacillus, kevéssé görbült pálcika-alaku bak
térium. 

Kommandáns (oh) a. m. parancsnok. 
Kommandó (ol.) a. m. parancsnokság, pa

rancsszó. 
Kommentár (lat.), eredetileg a. m. jegyző

könyv, ma: valamely szöveg magyarázata. 
Kommenzurábilis (lat.) a. m. összemérhető. 
Kommisszió (lat.) a. m. megbízás valamely 

feladat elvégzésére, továbbá maga az elinté
zendő ügy és az elintézéssel megbízott egyé
nek. 

Kommittens (lat.) a. m. megbízó, akinek ré
szére a bizományos az ügyletet köti. 

Kommodore (spanyol), hajórajt vezénylő ka
pitány; enn.ek hajója. 

Kommunális (lat.) a. m. községi, a községre 
vonatkozó. 

Kommunista kiáltvány, 1847. nov. készült, 
mint az akkori kommunista-párt programmja, 
amelynek megírásával Marx és Engels vol
tak „ megbízva. A K. magában foglalja a 
mamzmus elveit. 

Kommunizmus (lat.), olyan vagyonközösséget 
jelent, amely az egyének gazdasági és szo
ciális egyenlőségén nyugszik s amelyben az 
«gyén gazdasági önállósága teljesen /öjolyad 

m 

a közösségben. K.-nafc nevezik az ilyen va
gyonközösségre törekvő mozgalmakat s az 
azok eszméit tudományos rendszerbe foglaló 
elméleteket is. 

Kommutátor (lat.), az áram irányát yál-
toztató szerkezet dinamógépeken. 
_ Kommün (francia : Commune de Paris, Pá

rizs községe), a párizsi községtanács forra
dalmi kormánya, amely az 1870—1871. német
francia háború elvesztése után alakult Párizs
ban. Marc. J8.—máj. 29. tartott, amikor a 
komány csapatai bevonultak Párizsba. A K. 
vezetői közé tart. Frankéi Leó magy. szoc. is. 

Kommüniké (franc.) a. m. az újságokkal 
hivatalosan közölt hir. 

Komnenos, bizánci uralkodócsalád 1057—1185. 
Komócsy József, (1836—1894), költő, iró és 

hírlapíró·. 
Komor 1. András, * 1898, költő és művé

szettörténész. — 2. Gyula, * 1867, újságíró, 
a Vígszínház titkára. — 3. Marcel, * i868r 
építész, műszaki iró. — 4. Vilmos, * 1895, 
karmester, a Filharm. Társ. titkára. 

Komoró kisk., Szabolcs vm., kisvárdai j . , 846 
!., vasút, telefon, posta. 

Kompakt (lat.) a. m. tömör. 
Komparáció (lat.) a. m. összehasonlítás. 
Kompasz (ol.) a. m. iránytű. 
Kompendium (lat.) a. m. rövil, összefoglaló 

tankönyv. 
Kompenzáció (lat.) a. m. beszámítás, kár

talanítás. 
Kompetens (lat.) a. m. illetékes. 
Kompiláciő (lat.) a. m. gyűjtemény. Ma: 

összeszedett, összeollózott irodalmi mü. 
Komplementer színek, kiegészítő színek, azok 

a szinpárok, amelyek együttesen a fehér szia 
érzetét keltik (pl. vörös és zöld). 

Komplet (franc.) a. m. teljes. 
Komplexum, helyesen komplexus (lat.) a. m. 

összesség. 
Komplikáció (lat.) a. m. bonyodalom. Or

vostudományban a betegség folyamán fellépő 
uj kórfolyamat. 

Komplott (franc.) a. m. összeesküvés. 
Kompolt nagyk., Heves vm., egri j . , 1627 1., 

ut. Kál, posta. 
Kompolthy Jób, * 1879, volt kínai posta-

igazgató, utazási iró. 
Komponens (lat.) a. m. az egésznek egy 

része. 
Komposzt ( la t : compositum), bomló szer

ves anyagok, trágyázásra. 
Kompozíció (lat.) a. m. összeállítás; me

tallurgiában fémötvözet; zenében művészi al
kotás. 

Kompressz (lat.) a. m. összesajtolt; több
szörösen összehajtott, seb fedésére szolgáló 
kendő. 

Kompresszió (lat.) a. in. sajtolás, sűrítés. 
Kompresszor (lat.) a. m. süritő, sajtoló. 
Kompromisszum (lat.) a. m. megegyezés. 
Kompromittálni (lat.) a. rn. megegyezést kötni; 

gyanúba keverni. 
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KONAK KONKURRENCIA 

Konak (tőrök) a. m. (fejedelmi) udvar, 
kiil. a királyi palota Belgrádban. 

Koncedálnl (lat.) a. m. megengedni. 
Koncentráció (lat.) a. m. tömörülés. 
Koncepció (lat.) a. m. fogalmazás; meg

értés; fogamzás. Nagy K.-ju: nagyszabású. 
Konceptus (lat.) a. m. fogalmazvány. 
Koncern (ang.) a. m. keresk. társaság. 
Koncert (lat.) a. m. egyetértés; nagyobb 

zenedarab; hangverseny. 
Koncesszió (lat.) a. m. engedély. 
Konciliáns (lat.) a. m. engedékeny. 
Koncipiálni (lat.) a. m. fogalmazni. 
Koncz János, * 1894, hegjdümüvész, a Zene

művészeti Főisk. tanára volt. 
Kondenzá!ás (lat.) a. m. sürités. 
Kondenzátor (uj-lat. sűrítő), gőzgépeknél a 

fáradt gőzt lehűtéssel vízzé süriti. Elektromos K. 
két egymástól szigetelőréteggel (dielektrikum) 
elválasztott vezetőfelület, melyek az elektromos 
töltéseket összegyűjtik (süritők). 

Kondíció (lat.) a. m. feltétel, állapot; alkal
maztatás. 

Konditor (lat.) a. m. cukrász. 
Kondó kisk,, Borsod vm., sajószentpéteri j . , 

47; 1., ut. és up. Sajószentpéter. 
kondoleálni (ujlat.) a. m. részvétet nyil

vánítani. 
Kondominium (lat.) a. m. közös birtok. 
Kondor, a keselyüfélékhez tartozó, főként 

dögökkel táplálkozó madár. 
Kondorfa kisk., Vas vm., szentgotthárdi j . , 

1391 1., ut. és up. Öriszentpéter. 
Kondoros nagyk., Békés vm., szarvasi j . , 

6097 1., vasút, táviró, telefon, posta. 
Kondortiere 1. Condottiere. 
Kondurango, D-amerikai növény; K.-bor: 

gyomorerősítő. 
Kőnek 1. Ida, * 1851, festő; csendélet, arc

kép. — 2. Frigyes, * 1867, a bp.-i egyet, a 
szerves vegytan ny. rk. tanára. 

Konfekció (lat.) a. m. ruhák készítése raktárra. 
Konferálni (lat.) a. m. tanácskozni, bevezető 

előadást tartani. 
Konferencia (lat.) a. m. tanácskozás. 
Konferanszié (franc: conférencier), kabarék

ban előadó. 
Konfidens (lat.) a. m. bizalmaskodó, hábo

rúban, abszolutizmus alatt: kém. 
Konfiguráció ('at.) a. m. alakzat. 
Konfirmáció ('at.) a. m. megerősítés (a 

hitben). A kat.-oknál a bérmálás szentsége, 
a prot.-oknál a keresztsrgi fogadalom ünne
pélyes megújítása. 

Konfiskálni (lat.) a. m. elkobozii. 
Konfitür (franc.) a. m. cukorbafőtt gyümölcs. 
Konflagráció (lat.) a. m. tűzvész, átvitt 

ért. : nagy veszedelem. 
Konfliktus (lat.) a. m. összeütközés. 
Konform ('at.) a. m. egybehangzó. 
Konformisták, azok az angol protestánsok, 

akik az Erzsébet királynő által irányított 
hivatalos reformáció Ï563. készült 39 tételét 
elfogadták. (L. még Nonkonformisták). 

Konföderáció (lat.) a. m. szövetséges állam. 
Konfrontálni (lat.) a. m. «zerobesitem, 

m 

Konfúzió (lat.) a. m. «avar. 
Kongesztió (lat.) a. m. vértólulás. 
Kong-fu-cse (Kr. e. 551—478), a kinai vaíláe 

reformátora. Laocse kortársa. A kinai vallást 
erkölcsi tartalommal töltötte meg. Tanait Kr. 
e. 195 óta ismerte el az állam. 

Konglomerátum (lat.), különböző tárgyakból 
álló tömeg, kül. kavicsokból összetapadt kőzít. 

Kongó r. afrikai belga gyarmat, 2V2 millió 
km2, 15 millió néger 1. Kaucsuk, pálma
olaj, réz, arany, elefántcsont. Főkikötője 
Borna. — 2. Francia K. a K. folyó jobb
partján, 310.000 km2, 900.000 1. Főhelye Braz
zaville. — 3. Κ. Afrika legbővebb vizű fo
lyója Közép-Afrikában, az Atlanti-óceánba ömlik. 

Kongregáció (lat.), kat. rendszerű egyesülés, 
tagjai csak egyszerű fogadalmat tesznek. 

Kongresszus (lat.) a. m. összejövetel közös 
megbeszélésre. 

Kongrua, az a minimális járandóság, ami az 
egyházi javadalmas illő módon való meg
élhetéséhez szükséges. A legtöbb állam (Magyar
ország is) az egyházaknak, államsegélyt nyújt 
erre a célra. 

Ko nia, török város Kis-Ázsia belsejében a 
Bagdad-vasút mellett, 71.000 1. 

Konjugálás (lat.) a. m. igeragozás. 
Konjunktúra (lat.), bizonyos eseményeknek 

összetalálkozása, vagy viszonyoknak összekap
csolódása. A gazdasági életben a forgalmi, 
gazdasági és társadalmi viszonyok olyan ala
kulása, amely a termelés módosítása nélkül 
idéz elő a meglévő gazdasági értékekben vál
tozást. 

Konkáv (lat.), homorú, vájt szóró lencse, 
ha mindkét oldala homorú: bikonkáv, ha az 
egyik sík: plankonkav. 

Konklávé (lat.), az az elzárt helyiség, 
melyben a pápaválasztásra összegyűlt bíboro
sok laknak. 

Konklúzió (lat.) a. tn. a következtetés ered
ménye. 

Konkoly-Thege 1. Káknán, * 1880, ny. hu
szárezredes, országgy. képv. —_ 2. Miklós 
(1842—1916), csillagász. Ogyallai birtokán 
1871-ben csillagvizsgálót állított föl, melyet 
1900-ban a magyar államnak ajándékozott. 
K. az üstökösök és meteorok színképeit vizs
gálta. 

Konkordancia (lat.: megegyezés) a. m. egyez
tető szótár; a bibliai szavak előfordulási he
lyének jegyzéke. 

Konkordátum (lat.: megegyezés·), a pápa 
és egyes államok között a kat. egyház er
dekeit érintő ügyekre vonatkozólag kötött 
szerződések. 

Konkordia (lat.) a. m. egyetértés. 
Konkrét (lat.) a. m. összevont, valóságos, 

az absztrakt (elvont) ellentéte, az adott 
egyéni, az egyes dolog. K. az, ami térileg 
és idői1, eg v. legalább időileg meg van ha
tározva. In concreto : a valóságban, való, adott 
esetben, a gyakorlatban. 

Konkubinates (lat) a. m. vadházasság, 
együttélés házasságkötés nélkül. 

Konkurreocla (lat,) «. in. verseny. 

312 



KONKUR2US KONVENT 

Konkurzus (lat.) a. m. öeszefutás, pá
lyázat, csőd. 

Konkvisztádorok, spanyol hódítók neve a 
16. században. 

Konopist, Ferenc Ferdinánd volt trónörö
kös kastélya Csehországban. 

Konrád, II. (990—1039), 1024—1039 né
met-római császár. Sikertelenül harcolt Szent 
István ellen. - - III. K. (1093—1152), az 
első Hohenstauf-császár. 1138—1152. német
római császár. Π47- Magyarországon át ve
zette a II. keresztes háborúba induló se
reget. 

Ronskripció (lat.) a. m. összeírás, sorozás. 
Konspiráció (lat.) a. m. összeesküvés. 
Konstábler (lat.), ered. puskamüves, ma 

rendőr. 
Konstans (lat.) a. m. állandó. 
Konstantin L, göTög király (1868—1923), 1889, 

nőül vette Zsófia porosz hercegnőt, II. Vil
mos húgát. 1913. trónra került, a világhá
borúban semleges volt, 1917. lemondott. 1920, 
nagy többséggel újból királynak választották, 
visszatért Athénbe, de 1922. újból le kellett 
mondania fia, II, György javára. 

Konstantinápoly, kikötőváros, a Márvány-
tenger mellett a keskeny Aranyszarv-öböl és 
a Bospoius két partján Törökországban, 
1,200.000 1. Hadászatilag és kereskedelmileg 
egyaránt fontos. Kr. u. 330. Nagy Konstan
tin alapította, 1453-ig a K-római bírod., 
1919-ig Törökorsz. fővárosa. 

Konstantinos 1. VII. K. Porphyrogennetos, 
VI. Bölcs Leó bizánci császár fia és utóda, 
945—959. uralkodott önállóan. De adminis-
trando imperio c. munkájában a magyar ős
történet sok becses adatát jegyezte fel. — 
2. XI. K., az utolsó bizánci császár, aki 
1453. máj. 29., mikor II. Mohamed szul
tán elfoglalta Konstantinápolyt, elesett. 

Konstanz, német város Badenben, a Bo-
deni-tó D-i partján, 31.000 1. Fa-, vas- és 
vegyiipar. 

Konstanzl egyetemes zsinat (1414—1418), el
vetette Wiclif és Húsz János tanait, mire 
Huszt 1415 július 6-án megégették. Az egy
mással vetélkedő három pápa helyére meg
választotta V. Mártont. 

Konstelláció (lat.), a csillagok kölcsönös hely
zete, ahogyan ezt a Földről látjuk. Az álló
csillagok K.-ja változatlannak tekinthető, ezért 
csillagképekben csoportosítják őket. A boly
gók K.-ja folyton változik. 

Konstitúció (lat.) a. m. alkotmány; test
alkat. 

Konstrukció (lat.) a. m. összeállítás. — A 
geometriában általános megszerkesztés. 

Konstruktivizmus, uj művészeti felfogás, 
amelynek hivei tagadják a régi értelemben 
vett ábrázoló-művészet szükségességét és fes
tői vagy plasztikai munkáikat fémből, fá
ból és egyéb technikai anyagokból készítik és 
bennük elképzelt konstrukciókat valósítanak 
meg. 

Konszern, I. Koncern. 
Konszignáció (lat.) a. m. jegyzék. 

Konszignálni (lat.) a. m. összegyűjteni (csa
patokat) . 

Konszonancia (lat.), összehangzás, zenében a 
a disszonanciával szemben a megnyugtató befe
jezettség érzését keltő, tehát az u. n. fel
oldásra nem szoruló akkord v. hanginter
vallum. 

Kont 1. Ignác (1856—1912), irodalomtörté
neti iró, roxxHől a párizsi egyet, a magy. 
ny. és irodalom tanára. — 2. István (Hé-
dervári), Zsigmond király ellen fellázadt vi
téz, akit Zsigmond 32 társával Budára csalt, 
elfogott és 1393. kivégeztetett. 

Kontagium (lat.) a. m. fertőző anyag. 
Kontaktus (lat.) a. m. érintkezés. 
Kontempláció (iat.) a. m. szemlélődés, meg

fontolás. 
Konti József (1852—1905), lengyel szárma

zású magyar zeneszerző. 1893. a Népszínház, 
1903-tól a Király-szinház karmestere. Ope
rettjei: Suhanc, Talmi hercegnő, Fecskék. 

Kontinens (lat.), nagykiterjedésű szárazföld, 
földrész. Területi sorrendben a K.-ek: Ázsia, 
Amerika, Afrika, Antarktisz, Európa, Auszt
rália; É- és D-Amerikát külön-külön K.-nek 
is szokás tekinteni. 

Kontinentális zárlat, Napóleon 1806. rende
lete, amelyben Anglia és Európa között min
den kereskedést eltiltott. 

Kontingens (lat.) a. m. előre megállapított 
szám v. létszám; bevételnek, forgalomnak, 
adónak, termelésnek előre való meghatáro
zása. 

Kontó (ol.) a. m. számZa. 
Kontra Aladár, * 1877, ref. lelkész, or-

szággy. képv. 
Kontrabasszus v. violin, gordon v. nagy

bőgő, a legnagyobb és legmélyebb vonós-
hangszer. 

Kontradíkció (lat.) a. m. ellentmondás. 
Kontradiktórius eljárás, olyan bírói eljárás, 

amelyet a felek kölcsönös meghallgatása mel
leit folytatnak le. 

Kontrakarirozni (lat.) a. m. elgáncsolni. 
Kontraktus (lat.) a. m. szerződés. 
Kontrapunkt v. ellenpont, a zenében a több

szólamú szerkesztést jelenti az egyszólamú har
monizált tétellel szemben. 

Kontraszt (lat.) a. m, ellentét. 
Kontremin (franc: ellenakna) a. m. speku

láció, tőzsdei manőver az árfolyamok letöré
sére. 

Kontribució (lat.) a. m. közös hozzájárulás, 
hadisarc. 

Kontroll (franc.) a. m. ellenőrzés. 
Kontur (franc.) a. m. körvonal. 
Kontumácia (lat.), 1. Contumäcia. 
Kontuzió (lat.) a. m. zúzódás. 
Konvenció (lat.) a. m. megállapodás, meg

egyezés; közmegállapodásból eredő szokás, ál
lamok egymásközti megegyezése jogi, politi
kai, gazdaság; kérdésekben. 

Konveniál ^lat.) a. m. egyezik, megfelel. 
Konvent, 1. szerzetesrendekben a szavazatra 

jogosult rendtagok gyűlése. — 2. A prot-ok
nál egyházi közgyűléseik. 
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KONVERGENS KOPPÁNY 

Konvergens (lat.) a. m. egymáshoz közeledő 
(pl. yonalak). 

Konvertál (lat.), adósságokat átváltoztat, 1. 
Konverzió. 

Konverter (lat.), váltóáramot egyenáramra 
átalakító készülék. 

Konvertita (lat.) a. m. más vallásról áttért. 
Konverzáció (lat.) a. m. társa'gáo. 
Konverzió, közgazdasági értelemben mindaz 

a változtatás, amely az államnak hitelezőivel 
kötött szerződéseire vonatkozik. K., ha az 
állam valamely amortizációs adósságát járadék
adósságra változtatja, ha a kamatlábat leszál
lítja, vagy pedig a törlesztés módját enyhíti. 

Konvex a. m. domború (optikai lencse, 
tükör). Ha a lencse mindkét oldala dom
ború, akkor bikonvex, ha az egyik sík: 
plankonvex, ha egyik homorú: konkáv-kon
vex. 

Konviktus (lat.), intézet benlakó tanulók 
számára. 

Konvulzió (lat.) a. m. görcs. 
Kőny nagyk., Győr vm., tósziget-csilizközi 

]., 2c6i 1., vasút, telefon, posta. 
Konyak, 1. Cognac. 
Konyár nagyk., Bihar vm/, derecskéi j . , 

2901 1., vasút, távíró, telefon, posta. 
Konyhasó v. kősó, nátriumból és klórból 

álló ásvány. Tiszta kristályos alakban óriási 
telepekben fordul elő s roppant mennyiség
ben van oldva a tengervízben. Nem
csak mint fűszer fontos, hanem a vegyi 
iparnak is egyik legfontosabb alapanyaga. 

Kónyi kisk., Somogy vm., nagyatádi ]., 
491 1., vasút, ut. Somogyszob, posta. 

Kónyi Manó (1843—1917), író, 1865. az 
országgyűlési gyorsiroda főnöke. Kiadta Deák 
F. beszédeit. 

Konzerv (franc), megfelelő eljárással a 
romlástól megóvott élelmiszer. Az eljárás le
het hűtés·, melegítés, szárítás, füstölés, só
zás, savanyitás, vegyiszerek hozzákeverése. 

Konzervatív (lat.), a régihez ragaszkodó 
Konzervatórium (ujlat.), eleinte árvaházat 

jelentett, ahol tehetséges gyermekékét zenei 
kiképzésben részesítették. Később általában 
zeneiskola neve. 

Konzílium (lat.) a. m. tanács, orvosi ta
nácskozás. 

Konzisztőrium (lat.), 1. a bíboros testület 
gyűlése, 2, a kat. püspököknél működő tör
vényszék, 3. a német prot. egyházak élén 
álló hatóságok neve. 

Konzol (franc), 1. gyámkő; — 2. (ang.), 
különféle típusú államadósságok Egyesítéséből 
(konszolidálásából, innen a név) eredő ér
tékpapír. 

Konzorcium (lat.) a. m. társaság; közgaz
dasági értelemben alkalmi egyesülés. 

Konzul, 1. az ókori Róma legfőbb ható
sága (i. Consul). — 2. Napoleon - cime 
(1799—1804), — -3- Λζ állam gazdasági ér
dekeinek képviseletére más országban áll. 
felhatalmazással mülrödő - egyén, Támogatja 
saját honosait az idegen államban. -

Konzuli bíráskodás, 1. Kapituláció. 
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Konzultáció (lat.) a. m. tanácskérés-, kül. 
orvostól. 

Konzum (lat.) a. m. fogyasztás. 
Kooperáció (lat.) a. m. együttműködés. 
Koordináták (ujlat.) a. m. összrendezők ; 

tulajdonképpen azok a módszerek, amelyek
nek' segítségével valamely pont helyzetét a 
síkban vagy térben meghatározzuk. A síkot 
két, a teret három koordináta határozza meg. 
A sik-K. nevei: abszcissza és ordináta. 

Koós 1. Aurél, a gyermeksebészet bp.-i 
egyet. m. tanára. — ' 2. Emil, * 1878, kúriai 
bíró. — 3. Zoltán, * 1883, a Magy. Föld
hitelintézet vezérig., felsőházi tag. 

Kopácsy Juliska, * 1870, énekesnő a Nép
színházban, majd a bécsi Karl-Thcaíerben. 

Kopaiva-balzsam, több D-amerikai fa bal
zsama. Gyógyszer. 

Kopaszság, a haj kihullása a fertőző beteg
ségek (tífusz, influenza, vérbaj), vérszegény
ség és közvetlenül a hajas fejbőr megbe
tegedése folytán. 

Kopek, orosz pénz, a rubel századrésze. 
Kopenhága (dánul Kjöbenhavn), Dánia fő

városa és kikötője Seeland és Amager szi
geteken, a Sund szoros mellett, 729.000 1. 
Régi egyetem, műegyetem, Thovwaldsen-inu-
zeum. Porcellánja világhírű. 

Kopernikus, Nicolaus (1473—1543), frauen-
burgi kanonok, lengyel származású némev 
csillagász. Nevéhez fűződik a geocentrikus 
rendszer megdöntése, ü mondotta ki elő
ször egész határozottsággal, hogy az égi 
testek napi mozgása a Föld körül csak lát
szólagos s a jelenség valódi oka a Föld 
tengelyforgása; továbbá, hogy bolygórendsze
rünknek középpontja a Nap (1. Heliocentri« 
kus rendszer). Könyvét 1616. indexre he
lyezték, melyről csak 1757. törölték. 

Kópháza kisk., Sopron vm., soproni j . , 
1805 1., vasút, telefon, posta. 

Kópia (lat.) a. m. másolat. 
Kopirozni (franc.) a. m. utánozni, má

solni. 
Kopits Jenő, * 1869, orvos, a bp.-i egyet. 

a gyermekgyógyászat c. rk. tanára. 
Kopőcsapáti kisk., Szabolcs vm., tiszai ]'., 

929 1., vasút, távíró, telefon, posta. 
Kopoltyu, vizi lélegző szerv a halaknál és 

más alsóbbrendű állatoknál. 
Koponya, az agyvelő befogadására és vé

delmére szolgáló csontos tok a gerinces ál
latoknál. A K. két részre osztható," u. m. 
arc-K.-ra és agy-K.-ra. Az álhtoknál túl
nyomó fejlettségű az előbbi, az embernél az 
agyi rész múlja erősen felül az arci részt. 
A K. igen fontos embertani szempontból. 
A K. hosszúságának és szélességének egy
máshoz való viszonya (K.-index) alapján K.-
tipusokat állapították ' meg (dolichokefál, me-
zokefál, brachikcfál). A K.-k tanulmányozá
sával foglalkozik a kraniológia, 

Koppány (v. Kupa), a pogány magyarok 
vezére, aki Szt. István ellen a keresztény
ség behozatala miatt fellázadt, ·. István le
verte 9 K. testét négyfelé ' vágatta. · 
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KOPPÁNY KORINTHOSI-ÖBÖL 

Az ember koponyája 
i. homlokcsont, 2. falcsont, 3. ikcsont, 4. ha
lántékcsont, S· orrcsont, 6. felső állcsont, 7. 
állkapocs, 8. nyakszirtcsont, 9. könnycsont, 
10. pofacsont, 11. fülnyilás, 12. szemüreg. 

Koppány Tivadar, * 1900, zoológus, a sze
mek és ivarmirigyek átültetésére vonatkozór 
lag végzett kísérleteket. A chicagói egyetem 
adjunktusa. 

Koppánymegyer kisk., Somogy vm., tabi 
j . , 741 1., vasút, távíró, up. Nagybátony. 

Koppányszánto nagyk., Tolna vm., tamási 
j . , 1633 !., vasút, telefon, posta. 

Kopra, a kókuszdió szárított bele. 
Koptok, Egyiptom benszülött hamita lakos

ságának neve, nyelvük a régi egyiptomi 
nyelv leszármazottja. 

Koráitok, más néven virágállatök, a bél-
nélküli állatok egyik osztálya. Egyenként v. 
hatalmas telepeken, melegebb tengerekben él
nek. A kőkorállok pár mm. nagyságú egyé
nei mindig közös törzseket képeznek, me
lyeknek gerincét a valamennyi egyén által ki
választott mészváz alkotja. Ezek a K. néha 
óriási telepeket alkotnak. A Földközi-tenger
ben élő nemes korall sötétvörös mészvázá-
bóí ékköveket csiszolnak. 

Korállszigeteik, a melegebb tengerekben szi
lárd mészvázat alkotó korállok által épített 
zátonyok. 

Korán, (alkorán, arab a. m. könyvolvas
mány), a mohamedánok arabnyelvü szent 
könyve. Tartalma a Mohamed által közölt 
isteni kinyilatkoztatás. 114 szurára (fejezetre) 
oszlik. Abu Bekr gyűjtötte össze. 

Korányi 1. Anna br. (Soós Elememé), * 
1870, festő, virág-, táj- és arcképek,— 2. Fri
gyes _ báró (1828—1913), belgyógyász, iS66~ 
í?x3~}8. a bP- - í egyet, a belgyógyászat tan. 
Vőmuvei: A belgyógyászat kézikönyve. — 3. 
Frigyes báró ifj., * 1869, id. Κ. Frigyes fia, 
politikus és iró, kétizbcn pénzügyminiszter, 

Magyarország párizsi követe. Irt novellákat, 
regényeket. — 4. Sándor báró, id. K. Frigyes 
fia, * 1866, belgyógyász, a bp.-i egyet. ny. 
r. tanára, felsőházi tag. Főművei: A vese 
megbetegedései, Belorvostani előadások, Phy
sikalische Chemie u. Medizin, Az ideggyó
gyászat alapvonalai. 

Koraszülés, a még ki nem viselt, nem 
érett méhmagzat megszületése. 

Korb 1. Erzsébet (1899—1926), festő. — 2. 
Flőris Nándor, * 1860, építész; a debre
ceni egyetem s bpesti klinikák építője. 

Kórbonctan, a szervek helyzetének és szer
kezetének kóros elváltozásaival foglalkozik. 

Korcs, 1. Basztard. 
Korcsmáros Nándor, * 1883, iró és új

ságíró. Müvei: regények, novellák. 
Korcsolyázás, téli sport, régente fa- |és 

csont-, ma acélból készült sima, keskeny fém
talpakon űzik. 

Korda Sándor, * 1891, filmrendező, Bécs
ben és Berlinben működik. 

Kordillerák, 1. Andes. 
Kordon (franc: zsinór) a. m. katonai őr-

vonal. 
Kordovánbőr, Cordova spanyol város neve 

után elnevezett, finoman kidolgozott kecske
bőr. 

Korea (japán neve Cso-Szen), Ázsia egyik 
K-i félszigete a Japáni- és Sárga-tenger közt. 
220.000 km2, kb. 20 millió 1. Éghajlata me
leg, mérsékelt, csapadékos. Rizs, búza, hü
velyes vetemények, szarvasmarha, halászat, 
arany. Fővárosa Szöul. 1910 óta japán gyar
mat, azelőtt önálló császárság volt. 

Koreográfia (gör.) a. m. táncok leírása, 
tánctudomány. 

Korfanty, Albert, * 1873, lengyel politikus. 
A forradalom után megszervezte a poseni föl
kelést. 1922—23. miniszterelnök, 1925 végéig 
a felsősziléziai állami vállalatok kormánybiz
tosa. 

Korfu, az Ión-szigetek egyike. 588 km3, 
94.000 1. Éghajlata igen enyhe. Felszíne hegy-
völgyes. Gabona, D-i gyümölcsök, bor, olaj; 
állattenyésztés. Klimatikus üdülőhely. Achil-
leion nevű kastélya Erzsébet magyar ki
rályné, majd II. Vilmos német császár bir
toka volt. 

Korhadás, növényi anyagoknak baktériumok 
által okozott elbontása. 

Korifeus (görög: koryphaios, a. m. kar
vezető), az, aki az élén áll, aki a feje, ve
zetője, intézője, szervezője valaminek. 

Korinthos, Közép-Görögország Korinthia nevű 
tartományának fővárosa, az Isthmos tövében, 
két tenger között, várral (Akrokorinthos, ma 
romokban). Királyság volt, amelyet a Kr. e. 
6. sz.-ban köztársasági államforma váltott 
fel. Kr. e. 146-ban Mummius római hadve
zér elpusztította, száz év múlva Julius Cae
sar újra felépíttette. A mai K·, Nea-K·, 5000 
1. 1927. földrengés pusztította. 

Korinthosí-öböl, a Ión-tengernek Morea és 
Közép-Görögország közé mélyen benyúló 
öble. Főkikötője Korinthos. 
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KORINTHOSI FÖLDSZOROS KÓRUS 

Korinthosi földszoros, keskeny, rövid föld
szoros a Korinthosi és Salamisi öböl közt, 
Morcát köti össze Közép-Görögországgal. 1881 
—93. csatornát vágtak át rajta Gerster Béla 
tervei szerint. 

Korítníca, földes-vasas és klimatikus gyógy
fürdő az Alacsony Tátra É-i oldalán. Tria
non óta Csehszlovákiáé. 

Korkyra (Kerkyra), Korfu (1. 0.) ógörög 
neve. 

Korlát kisk., Abauj-Torna vm., abauj-szán
tói j„ 636 1., vasút, ut. Vizsoly, posta. 

Korlátolt felelősségű társaságok, amelyeknek 
tagjai csak elválla't, különböző nagyságú üzlet
részeik erejéig felelősek. Közbenső forma a 
részvénytársaság és a közkereseti társaság 
közt. A német keresk. jogban: Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (G. m. b. H.). 

Kormánybiztost az a megbízott, aki közvet
lenül a miniszternek van alárendelve és akit 
a kormány rendkívüli körülmények között v. 
különleges feladatok végzésére küld ki. 

Kormányfötanácsos, 1920 óta kitüntető cim, 
amelyet a kormányzó adományoz. A K.-t a 
»méltóságos« cim illeti. 

Kormányzó, a magy. közjogban ideiglenes 
államfő. Az 1920. évi I. t.-c. hatálybalépte 
iota a magyar áilam feje. A magy. tört. négy 
K.-t ismert: Hunyadi János, Szilágyi Mi
hály, Gritti és Kossuth Lajos. K. volt 1918 
előtt a magy. kormány képviselője Fiumé
ben és a fiumei kormányhatóság feje. 

Kom, Arthur, * 1870, német fizikus. 1906. 
találta föl a fényképek távirati továbbítására 
alkalmas eljárást. 

Kornai Rezső, * 1888, operaénekes, az Ope
raház tagja. 

Korner (ang. a. m. sarok), a futball
pálya sarka és büntetőrugás a sarokról. 

Kornett (franc, cornet), a. m. szelepes trom
bita. 

Kornfeld 1. Zsigmond báró (1852—1909), köz
gazda, a M. Alt. Hitelbank elnöke. Fiai 
közül: — 2. Pál báró, * 1884, ugyancsak a M . 
Alt. Hitelbank igazgatója. — 3. Móric báró, 
* 1882, a Ganz villám, gyárnak volt igaz
gatója, felsőházi tag. 

Korngold, Erich Wolfgang, * 1897, német 
zeneszerző. Operái: Violanta és A halott 
város. 

Kornilov, Leo Georgievics (1870—1918), orosz 
tbnok, felfedező utazó Középázsiában, a szov
jeturalom után Pétervár ellen vonult, Kar-
kovnál elesett. 

Komis Gyula, * 1885, kegyesrendi tanár, 
kultuszmin. államtitkár, filozófiai és pedagó
giai iró, bp.-i egyet, tanár. Irt lélektant, 
történetfilozófiai, bevezetést a tudom. gon
dolkozásba. 

Koróda Pál, * 1858, iró. Irt lirai és epi
kus költeményeket, színmüveket, regényeket 

Koroknyai Ottó (1856—1898), festő; genre-
kép, főleg Munkácsy hatása alatt. 

Korolenko, Galaktionovics Vladimír (1853— 
1921), orosz iró. Evekig szibériai száműzött. 
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Legismertebb munkái: Makár álma, Vak ze
nész és Zug az erdő. 

Korona, 1. aranyból v. ezüstből készült 
koszorualaku fejdísz. A legrégibb időtől fogva 
használják a királyi, császári vagy főnemesi 
méltóságok kifejezésére. A magyar K. két 
részből áll. A felsőrészt II. Szilveszter pápa 
adományozta Szt. Istvánnak. Az alsó K.-t 
Dukasz Mihály bizánci császár küldötte I. 
Gézának. — 2 Pénzrendszerünk egysége. 
1000 gr színaranyból 3280 K. értékű arany
pénzt vertek. 

Koronajavak, ingatlanok, melyeknek jövedel
mei a király és udvartartás szükségleteit fe
dezték. 

Koronaőrök, a szent korona felügyeletérc 
rendelt két magyar főúr. 

Koronázás, ünnepélyes közjogi és egyházi 
aktus, amelynek révén az uralkodói hatalom 
valamely személyre száll. Nálunk a K. a 
szent koronával az országgyűlés két házának 
együttes ülésén a budavári koronázó főtemp
lomban történt. 

Koronázási 1. domb, az a halom, amelyet 
a magyar király koronázása alkalmára a var
megyék földjéből emelnek. — 2. K. eskü, a 
király a koronázáskor a szabad ég alatt 
esküt tett az alkotmány megtartására. — 3. 
K. jelvények: a (magy.) szent korona, a koro
názási palást (régi misemondóruha), a ki
rályi jogar, az országalma, az apostoli ke
reszt, valamint egy kisebb kereszt, amelyre 
a király az esküt leteszi. 

Koroncó kisk., Győr vm., sokoróaljai j . , t6i6 
)., telefon, posta. 

Kórós kisk., Baranya vm., siklósi j . , 605 1., 
ut. Vajszló, up. Sámod. 

Korpád kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 
201 1., ut. Bükkösd, up. Ibafa. 

Korpavár kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 683 
1., ut. Nagykanizsa, up. Palin. 

Korporáció (lat.) a. in. testület. 
Korps (franc.) a. rn. test, kül. hadtest. 
Korpulens (lat.) a. m. testes, kövér. 
Korrekt (lat.) a. in. hibátlan, helyes. 
Korrektor (lat.), a nyomdákban a sajtó

hibák javítója. 
Korrektura (lat.) a. m. javitás, kül. a nyom

dai szedéslevonat javítása. 
Korreláció (ujlat.) a. m. kölcsönös viszony. 
Korrepetálni (lat.) a. m. ismételve tanítani, 

vagyis a már egyszer tanultat újra átvenni. 
Korrespondencia (uj-lat.) a. m. levelezés. 
Korridor (spanyol) a. m. folyosó. 
Korrigálni (lat.) a. m. kijaviteni. 
Korrupció (lat.) a. in. romlottság. 
Kortina (ol.) a. m. függöny. 
Korund (hindu), aluminium-oxid, a gyémánt 

után a legkeményebb ásvány. Sok színváltó-
zatban fordul elő: a vöröset rubinnak, a 
kéket zafírnak nevezik. A szépek csiszolva 
értékes drágakövek, a szilánkokat órákba 
csapágyakul haszn. A porrátört K. szolgál
tatja a smirglit. 

Kórus (gör.), i. a görög ünnepi é3 isten
tiszteleti táncokat előadó kar. A görög K.-
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«ORVÉT? KÖÍiLLO« 

••''•'bői fejlődött a dráma. — 2. Mai értelmében 
énekhangok együttese. Férfi-, női-, gyermek-
és vegyes K.-okat különböztetnek meg. 

Korvett (franc), közepes nagy vitorlás hadi
hajó. 

Korvin János, 1. Corvin. 
Korvina, Mátyás király vüághirü könyv

tára, amely kb. 1000—1500 kötetből állha
tott. Mátyás halála után a könyvek nagy
részt elpusztultak, ma kb. 150 ismeretes, 
Európa legkülönbözőbb könyvtáraiban. 

Korzika (La Corse), francia sziget, a 
Földközi-tengerben, 8722 km^, 282.000 1. Ég
hajlata enyhe. Partjai laposak, belseje he
gyes. Gabona, bor, olaj, D-i gyümölcsök; 
réz, ólom, antimon, só. Fővárosa és kikö
tője Ajaccio (Napoleon szülőhelye). 

Korzé (ol.) a. m. pálya, sétaút, felvonulás. 
Kos, a juhféle állatok himje. 

~ Kos Károly, * 1883, építész, grafikus és 
ir-icó. (Főv. Állatkert és a sepsiszentgyörgyi 
• kulturmui-eum.) Erdélyben él és az imperium-
' változás őU a politikában h résztvesz. 
- K o s a , 1. György, * 1899, zeneszerző, mü-
; vei dalok, zongoramüvek. — 2. Mikljs, * 1888, 
jiirlapiró s közgazdasági publicista. 

'•;ΐ Kosáry Emma, * 1889, 1912—15. az Opera
ház koloraturénekesnője, :915 óta operett
énekesnő. 

Kosáryné Réz Lola, * 1892, irónő, regénye
ket és elbeszéléseket ir (Alom, Ulrik inas). 

Kosciuszko, Tadeusz (1746—1817), lengyel 
szabadsághős. 1777—1786-ig mint Washington 
hadsegéde végigharcolja az amerikai szabad
ságharcot. Az 1791—94. lengyel szabadság
harcban mint tábornok a dubienkai és ra. la-
wki győzelmeket vívta meg, majd diktátor 
lett. Maciejowicénél vereséget szenvedett és 
fogságba esett, ahonnan 1796. I. Pál szaba-

, don bocsátotta. 
';. ' Kösd nagyk., Nógrád vm., szobi j . , 2016 
1., ut. Vác, posta. 

Kosenü, mexikói pajzstetü, mely a bibor-
, festéket szolgáltatja. 

Kóser (héber: tiszta), igy nevezik a zsidók 
. rituális szabályaiknak megfelelő módon el

készített ételeket. 
Kosice 1. Kassa. 
Kóspallag kisk., Hont vm., szobi j . , 779 1., 

ut. és up. Márianosztra. 
Kossak, Adalbert, * 1857, lengyel festő; 

katona· és csataképek. 
Kossalka János, * 1872, a müegy. a hid-

épitéstan ny. r. tanára, a Mérn. Kamara el
nöke, országgy. képv. 

Kosslnna, Gustav, * 1858, német őstörté
nész, berlini egyet, tanár. 

K0S8OVO polje, 1. Rigómező. 
;., Kossuth, 1. Ferenc (1841—1914), megosztotta 
* száműzetést atyjával, Kossuth Lajossal. Atyja 
halála után 1894. hazajött, képviselő, 1906. 
* Weker le-kabinetben keres-k. min. lett. 1909. 

tlenondött. K. élénk publicisztikai tevékenysé
get fejtett ki. — 2. Lajos (1802-04), Ma-

•«yarország kormányzója, az uj Magyarország 
megteremtője. Az elveknek megvalósítására irány

zott rendithetetlen akarat nyilvánult meg benne 
már pályája kezdetén. A reakció börtönre ve
tette. Publicisztikai munkálkodásával, hatásos 
szónoklataival belevitte a maga törekvéseit 
a nemzet lelkébe. 1848. megteremtette a fele
lős parlamenti rendszert; az 1848. törvények
kel (közös teherviselés, jobbágyság felszaba
dítása, sajtószabadság stb.) megvetette az uj 
Magyarország alapjait. A 48—49. szabadság
harc ala;t diadalmas győzelmek kivivására, a 
legnagyobb áldozatkészségre tudta lelkesíteni 
nemzetét. Az osztrák császári hatalom csak 
az orosz ármádia segítségével volt képes le
verni Kossuth nemzetét. Az emigrációban nagy 
tevékenységet fejtett ki. Nemcsak Európában, 
de Amerikában is megnyerte szónoki hatal
mával a nemzetek közvéleményét a magyar 
ügy számára. Élete utolsó éveiben irta nagy 
munkáját, Irataim az emigrációból. Holttestét 
hazahozták Turinból. — 3. Lajos Tivadar, K. 
Lajos fia (1844—1918), mérnök, az olasz vas
utak igazgatója volt. Holttestét [923. haza
hozták. 

Kossuíh-bankó, az 1848. Kossuth Lajos pénz
ügyminiszter aláírásával megjelent bankjegy. 

Kostics, Laza (1841—1910), szerb költő. Lirai 
verseket, tragédiákat irt. 

Kosutány 1. Ignác * 1851, szegedi egyet, 
nyűg. tan., egyházjogász. — 2. Tamás (1848— 
1915), gazdasági kémikus, az orsz. kémiai intézet 
igazgatója. 

Koszkol Jenő * 1868, festő; csendélet-, inté
rieur- és zsánertárgyu akvarell- és pasztellképek. 

Kószó 1. István * 1864, felsőházi tag, sze
gedi ügyvéd, 1917—18. íügg. képv., mindkét 
nemzetgyűlés tagja, 1921—26. belügyi állam
titkár. — 2. János, * 1892, bp.-i egyet. m. 
tanár, német filológus és esztétikus. 

Koszta József * 1864, festőművész. 
Kosztka Tivadar, festő, 1. Csontváry. 
Kosztolányi Dezső * 1885, iró és hírlapíró, 

a Nyugat és a Pesti Hirlap munkatársa. Mint 
lírikus, »A szegény kis gyermek panaszak-val 
lett népszerű. Számos lirai kötetet, regényt, 
műfordítást adott ki. 

Kosztolányi Kann Gyula * 186S, festő és 
építőművész. Kiváló tájképfestő. 

Kosztpénz, az a hitelösszeg, amelyet a ki
helyező kasszanaptól kasszanapig bocsát az 
adós rendelkezésére. 

Kosztügylet, rendszerint rövid időre, meghatá
rozott fizetési napra, meghatározott kamatláb 
mellett kötött hitelügylet. 

Kosztüm (franc), ruházat, viselet. 
Kóta, I. Hangjegy. 
Kótaj nagyk., Szabolcs vm., nyirbogdányi j . , 

3314 I., vasút, telefon, posta. 
Kotéria (franc, coterie) a. m. zárt társaság, 

coport, klikk. 
Kothurnus ígor.), magast ipő, a tragédiában 

szereplő színészek viselték. Célja az volt, hogy 
a színésznek méltóságteljes megjelenést adjon. 
Átvitt értelemben a K. a fetnséges stílus, a tra
gédia; sokszor gúnyosan. 

Köridőn (franc.) a. ni. füzértánc. 
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KOTÍROZAS KOZMÁS OLAJOK 

Kotirozás (franc), az értékpapíroknak tőzs
dei jegyzése. 

Kotormány kisk., Vas vm., Szentgotthárd— 
muraszombati j . , 167 í.> vasút, távíró, up. 
Senyeháza. 

Kotrógép (bagger), csatornák ásására, med
rek, kikötök mélyítésére v. tisztítására és a 
kivájt v. felszedett talajrészek eltávolítására 
szolgál. Úszó járműben elrendezett, végnélküli 
láncra erősített vedrek sorából áll, melyeknek 
éles széle a talajrészt felszedi és a magasba 
érve, az anyagot kibocsátja. Szárazföldi mun
kákra a száraz K. v. exkavátor szolgál. 

Kotsis Iván *i88g, épitész; a müegyct. a 
tervezés ny. tanára. 

Kottanner Ilona, Albert király Özvegyének, 
Erzsébetnek udvarhölgye, akivel a szent koro
nát 1440. ellopatta. K.-nak erről szóló érdekes 
emlékirata maradt fönn. 

Kotzebue, August Friedrich Fera, yon (1761 
—1819), német drámaíró. Szentimentális és 
helyzetkomikumra épített darabokat irt. Orosz 
diplomáciai szolgálatba lépett, a német Bur-
schenschaftok egyik rajongója meggyilkolta. 

Koudela Géza * 1894, zeneszerző, az egyet. 
templom karnagya. 

Kova, a kvarc magyar neve. 
Kovách Aladár (1866—1922), orvos, sebész. 

A budapesti önkéntes Mentőegyesület igaz
gató-főorvosa. 

Kovachich 1. Márton György (1743—1821), 
jogtudós, a bp.-i egyet, könyvtár őre. A jog
történelemre vonatkozó forrásgyűjteményeket tett 
közé. — 2. József Márton (1798—1878), jog
történész, az Orsz. Levéltár igazg. 

Kovács, 1. még Kováts és Kovách. 
Kovács 1. Alajos * 1877, h. államtitkár, a 

m. kir. központi statisztikai hivatal igazgatója. 
— 2. Dénes * 1864, publicista, iró és lapszer
kesztő, volt képviselő. — 3. Gábor (1883—1920), 
közgazdász, debreceni jogakad. tanár. — 4. 
Dezső * 1883, pedagógiai és írod. tört. iró. — 
5. Dezső * 1900, operaénekes, a Városi Szín
ház tagja. — 6. Erzsébet, iparművész és gra
fikus·, az áll. Nőiparisk. tanara. — 7. Ferenc, 
a szülész, műtéttan bp.-i egy. m. tanára. — 
8. Gyula, * 1856, a közgazdaságtan bp.-i 
egy. m. tanára, kcVzgazd. iró. —· 9. E, Gyula 
(1839—1899), színművész és költő. 1881-tői ha
láláig KÍolozsvártt működött, kivált Shakes
peare-szerep ékben. — 10. József, a , mellüri 
szervek betegségei kór- és gyógytanának bp.-i 
egy. c. rk. tanára. — ír . József (1831—1897), 
sebésztanár a bp.-i egyetemen. — 12. Lajos, 
* 1876, iró. 1903. óta Amerikában, clevelandi 
katolikus plébános. — 13. Mihály (1819—1892), 
festő; vallásos tárgyú oltárképek. — 14. Pál 
(1855—1915), kecskeméti jogakadémiai tanár. 
Főműve: A magyar közigazgatási jog. — 
15. Sándor (1886—1917), zeneiró és zenepeda
gógus. — 16. Sándor, az ev. egyházjog és 
m a g7· prot. egyháztört. ny. r. tanára a pécsi 
egyetemen. — 17. Zoltán, * 1SÓ3, hírlapíró, a 
Révai Nagy Lexikon központi szerkesztője. Szá
mos lírai költeménye és elbeszélő müve je
lent meg. 

Kovácsliida kisk., Baranya vm., siklósi ) . , 
323 1., vasút, ut. Harkány, posta. 

Kovácsi kisk., Tolna vm., völgységí j . , 183 1. 
111. és up. Tevel. 

Kovacsics Dezső, * 1885, Békés vm. v. 
főispánja. 

Kovácszénája kisk., Baranya vm., hegyháti 
j - , 224 1., ut. és up. Abaliget. 

Kovácsvágás kisk., Abauj-Torna vm., gönci 
j . , 740 !., ut. és up. Pálháza. 

Kovaföld v. kovaliszt; tengeri üledék, mikrosz
kópi kovamoszatok (diatomeák) házaiból álló 
homokszerű anyag. 

Kovalevszka, Szonja (1850—1891), Corvúi-
Krukovszki tüzértábornok leánya, Waldemar 
Kovalevszki orosz paleontológus (1843—1883) 
felesége, kiváló matematikus. 

Kovasav, a sziliciumdioxidnak vízzel való 
vegyülete. A K. sóit szilikátoknak nevezik, a 
földkéreg túlnyomó részét ezek alkotják (kvarc, 
földpátok stb.). 

Kovászna, község, Háromszék vm., 5500 1., 
Gyógyfürdők. Hires forrásban lévő szénsavas 
konyhasós fürdője a Pokolsár. Trianon óta 
Romániáé Covasna néven. 

Kováts 1. Andor * 1884, a kecskeméti 
jogakad. igazgatója, 1923. óta a debreceni 
egyet, a büntetőjog tanára. — 2. Ferenc, 
* 1873, a szegedi egyet, a közgazdaságtan és 
pénzügytan ny. r. tanára; gazdaságtörténettel 
fogl. — 3. Gyula, * 1849, az egyházjog nyűg. 
tanára a bp.-i egyet, — 4. Ilona * 1903, opera
énekesnő, a Városi Színház tagja. — 5. J. 
István *i88o, v. min.-ein.-i áll. titk., ref. teoló
giai tan. és iró; müvei: A Nirvana, A budd
hizmus és a kereszténység, Kálvin és Servet. 

Kováts-Nagy Sándor * 1883, ügyvéd, a kis
gazdapárt egyik szervezője, 1920—22. bihari 
főispán. 

Kttvno (Kaunas),, Litvánia fővárosa, 92.000 
1. Egyetem. 

Kozákok, a kisorosz népnek K-i ága DK-
Oroszországban. 1653. kerültek orosz uralom 
alá. Hires ,lovasok. Foglalkozásuk leginkább 
földmüvelés. Lakóhelyük szerint vannak doni, 
voígai, asztraháni, kisorosz és zaporogi K. 

Kozárd kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 480 1., 
ut. és up. Ecseg. 

Kozáry Gyula (1864—1925), kat. teológus, szá
mos miivet irt filozófiai kérdésekről. 

Kozma 1. Andor * 1861, iró, az Aranyt foly
tató generáció hazafias és szatirikus költője. 
Verses krónikáit Koboz néven irja. — 2. Erzsé
bet * 1879, szobrász, arcképek, érmek. — 3. 
Ferenc (Bárd Miklós) * 1857, költő. Lirai ver
seket és elbeszélő-költeményeket irt. — 4. Jenő 
* J8J9, ig}véd, főv. biz. tag, országgy. képv. 
— 5. Lajos * 1884, épitész és grafikus. Szá
mos könyvet illusztrált. Főműve: Möbel und 
Raumkunst. — 6. Miklós * 1884, huszárom? gy, 
min. tan., 1922 óta a M. T. í. vezetője. 

Kozmadombja kisk., Za!a vm., . ' alsóléndvai 
j . , 275 1., ut. Zalabaksa, posta. 

Kozmafa kisk., Vas vm., vasvári j . , 229 1., 
ut; Győrvár, up. Felsőoszkó. 

Kozmát olajok, a szeszes erjedésnél "keret* 
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KOZMÉTÍKÁ 

kezű vegyületek; megtisztítva gyümölcs-esszen
ciákat készítenek belőjük. 

Kozmetika (gör.) a. m. szépségápolás. 
Kozmogonia (gör.), a világegyetem keletke

zésének és fejlődésének tana. 
Kozmográfia (gör.), a világegyetem leírása. 
Kozmológia (gör·), a világegyetemről (koz

mosz), ennek szerkezetéről, mozgásairól stb. 
való tudásunk összessége. 

Kozmopolita (gör.) a. m. világpolgár. 
Kozmosz (gör.) a. m. rend, disz. Mai érte

lemben világegyetem, világrend. 
Kőbánya, Budapest X. kerületéhez tarto

zik. Téglaégetők, sörgyárak, borpincék. Lech-
ner-stilü templom. Két pályaudvar. 

Köblény kisk., Baranya vm., hegyháti ]., 
518 ]., vas-ur, távíró, up. Szalatnak. 

Köd, a Föld felszínére leszállott felhő. Λ 
városi ködök a levegő tisztátalanságaitól (ko
rom, füst stb.) szürkék v. barnák. 

Ködfoltok, gyengefényü, többnyire csak táv
csővel látható, felhőszerii foszlányok az ég
bolton. 

Ködrianás, a köd hirtelen felszakadása, osz
lása. 

Kőedény, mázos fehérre égetett agyagáru 
vasmentes agyagból, kovasavból és földpát-
ból. Áttetsző ólommázzal vonják be. 

Kőhalmi Béla, * 1884, újságíró, bibliográ
fus, könyvtáros. Müvei: Mit olvassunk? Köny
vek könyve. 

Kökény kisk., Baranya vm., pécsi j . , 683 1„ 
ut. Pellérd, up. Keszü. 

Kőkorszak, az emberi kultúra történeté
nek első szakasza. A K. szerszám- és fegy
veranyaga a fán es a csonton kivül a kő, 
innen e kor elnevezése. Két részre oszlik: 
a csiszolatlan v. őskőkorszakra (paleolith) és a 
csiszolt eszközöket készítő csiszolt- v. uj-
kőkovszakra (neolith). Az őskőkorszak ismét 
két részre tagozódik: a régebbi őskőkorszakra, 
amelyben Európát a Neander-völgyben talált 
koponyáról neandervölgyi embernek elnevezett 
faj lakta. Az ujabb őskőkorszak fázisai: aurig-
nacien, solutréen, magdalénien és azilien, az 
uralkodó emberfaj a cromagnoni ember. A 
paleolith kor ideje egybeesik a geológiai jég
korszak idejével. A követő ujkőkor időtar
tama nagyon rövid, kultúrája átvezet a rez
es bvonzkorszak kultúrájába. 

Kökörcsin, a boglárkafélék családjából; lila, 
sárga, fehér virágokkal. Több fajtája gyógy
növény. 

Kőkút kisk., Somogy vm., kaposvári ) . , 
388 ^ 1., up. Hencse, ut. Kadarkút. 

Kölber Dezső, * 1870, festő, íparrajziskoíai 
tanár, mozaikkartonok. 

Kölese kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati 
Í-> ^35 l.> telefon, táviró, posta. 

Kölese^ Ferenc (1790—183«), költő, politi-
, ' . krjtikus/ Kazinczy irányának egyik fő
képviselője. Szatmármegye követe és kitűnő 
s z l".?k„ voIt> a Himnusz költője. 

Köldök, behúzódott heg a hasfal közepén, 
a K.-zsinór helye. 

Köldökzsinór, véredényeket tartalmazó kö-

KôNIG 

feg, amely a magzatot a méhlepénnyel az 
anyaméhben összeköti. Születés után lekötik 
és átvágják. 

Köles, a gabonafélékhez tartozó egyszikű 
növény. Apró sárga magjai szolgáltatják a 
K.-kását. 

Kö/esd nagyk., Tolna vm., simontornyai 
]., 1982 !., vasút, táviró, posta. 4. 

Kölked kisk., Baranya vm., mohácsi }., goy 
)., ut. és up. Mohács. 

Köl'ő Miklós (1861—1900), szobrász; Re
viczky Gyula síremléke, segesvári Petőfi-szo
bor, marosvásárhelyi Kossuth-szobor. 

Köln (Cöln), német város a Rajna mellett. 
700.000 I. Sokoldalú ipar és kereskedelem (K.-i 

A kolm dóm 

viz). Gótikus dómja világhírű; számos mű
vészi értékű közép- és renaissance-kori épü
let. Egyetem. 

Kölnische Volkszeitung, a német centrum
párt lapja. 

Kölnische Zeitung, mérsékelten lib, német 
újság. 

Kömény, ernyős virágzata növény, illóolaj 
tartalmú magja fűszer. 

Komló nagyk., Heves vm., hevesi j . , 3182 
1., telefon, posta. 

Kömlőd nagyk., Komárom vm., gesztesi-
j . , 86j 1., ut. Dad, posta. 

Kömörö kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati 
j . , 791 1., ut. Turistvándi, posta. 

König, 1. Dénes, * 1884, matematikus, mü-
egy. a nomográfia és halmazelmélet m. tortára.-, 
— 2. György, * 1882, irodalomtörténész; Mus-
set-monográfia. — 3. Gyula (1849—1913), m a " 
tematikus, müegyet. tanár (Bevezetés a felsőbb 
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ltôfîlGGRAtZ KÓRKÉP 

algebrába, Analízis, Bevezetés a matematika 
rendszerébe). — 4. Péter, * 1870, zene
szerző, a szegedi Városi Zeneisk. igazgatója. 

Königgrätz (Kralove Hradec), cseh város 
a Felső-Elbe mellett, 13.000 1. Közelében 
Sadova, Chlum. 1866. július 2. döntő porosz 
győzelem az osztrákokon. 

Königsberg, K-Poroszország fővárosa, Né
metország egyik legnagyobb balti kikötője, 
280.000 1. Közép- és renaissance-kori műem
lékek. Régi egyetem. Kant hazája. Élelmi, 
gép- és hajóipar. 

Königsberg! töredék, a 14. sz. első har
madából való régi magyar nyelvemlék. Tar
talma Szűz Máriáról szóló elmélkedés. 

Könny, 980/0 vizet iV2°/o konyhasót, 1/2% 
fehérjét tartalmazó folyadék. A könnymirigy 
s a kötőhártya termeli. A szem felületének 
nedvesen tartására szolgál. 

Kőnyomás (litográfia), színes v. egyszínű 
rajzoknak sokszorosítása kőlapról való lenyo
mással. Porózus mészpala-lapokra olajo3 kré
tával v. tintával rajzolják át az eredeti 
kép negativját, a kő többi részeit bevizezik. 
Nyomás közben csak az olajjal itatott részek 
veszik föl a festéket, a vizesek nem. Nyomás 
után a kőlap habkővel csiszolva ujabb nyo
másra válik alkalmassá. Szines K.-nál min
den szint külön lapról nyomnak. Főként plakát
nyomásra használják. Felfedezője Senefelder. 

Kőnyomatos, eredetileg litográfiái utón sok
szorosított jelentés a nap eseményeiről a hír
lapok számára; ma már nyomdai utón állít
ják elő. Ilyen nálunk a Magyar Távirati 
Iroda, Országos Tudósító, Magyar Hiradó. 

Könyves Tóth i. Kálmán (1837—1924), ref. 
lelkész, iró. Számos prédikációgyüjteményt, 
imádságot és szépirodalmi, ifjúsági munkát 
adott ki. — 2. Kálmán, ifj., * 1900, iró; 
versek, novellák, tanulmányok. 

Könyvészet (bibliográfia), irodalmi müvek
nek bizonyos szempontok (pl. nyelvek, orszá
gok, korok, tárgyak stb.) szerint való jegy
zékbe foglalása v. leírása. 

Könyvfogadás, fogadórendszer a lósportban, 
amelyet a könyvesek (bukméker, ang. : book
maker) bonyolítalak le. 

Könyvkereskedelem, ip;irszerü foglalkozás az 
írod. müvek előállítása (nyomdai sokszorosí
tás), terjesztése, eladása céljából. Agai: a 
kiadás, a forgalmazó szortiment-, részlet-, kol
portázs-, bizományi és antikvár üzlet. 

Könyvnyomtatás, a 15. sz. elején előhírnöke 
a fametszet. Több fametszetet be is kötöt
tek, ezek a blokkönyvek, a könyvkötők a 
táblákra való nyomások elkészítésére mái-
mozgatható fabetüket használtak. A mozgatható 
öntött betűket Gutenberg János (1394—1468) 
találta fel 1450 táján Mainzban. 1453—5. 
készült a 42 soros biblia. Az 1500-ig nyo
mott u. n. inkunabulák száma 30.000-re rug. 
Magyarországon az első nyomdát Hess András 
állította fel Budán (1472). 1536—41. műkö
dött a sárvári nyomda. Erdélyben Honterus 
János (1550-1601) és Heltai Gáspárnak a 
kolozsvári egyet, tulajdonába átment nyomdái 

az elsők. A K. szedésből és nyomásból áll. 
Az ólombetűket szedővasba szedik, onnan a 
sorokat hajóra teszik, ahol hasábok lesznek 
belőlük, a hasábokat megfelelő nagyságra tör-
Helik s az egész ívre terjedő anyagot gépbe 
helyezik. Az eredeti kézisajtókat kiszorította 
az amerikai v. tégelynyomó és a gyorssajtó. 
A fejlődés csúcsát jelenti a szedőgép és a 
rotációs-sajtó. 

Könyvskorpió, 4 mm-es ártalmatlan pókféle; 
könyvtárakban. 

Könyvtár. A modern K.-ak közül jelentéke
nyek; a Bibliothèque Nationale Párizsban (21/» 
millió nyomtatott könyv és 100.000 kézirat), 
a British Museum Κ.-a Londonban és a 
berlini egyet. K., valamint az Egyesült Álla
mok nagy K.-ai. A magyar könyvtárak kö
zül a legnagyobb a Magy. Nemzeti Múzeumé, 
a legmodernebb szervezetű a Fővárosi Könyv
tár, továbbá az akadémiai, a közp. statisztikai 
hivatali, a/, egyetemi és a műegyetemi (leg
modernebb berend.) ; a szakkönyvtárak közt 
az orvosegyleti, a Természettudományi Társuía!, 
a Szépművészeti Múzeum, az Iparművészeti 
Múzeum, a Zeneakadémia s a főv. és áll. 
pedagógiai szakkönyvtára. 

Könyvtermelés 1928. 

Németország (német 
Nagybritanría 
Franciaország 
Egyesült Államok 
Olaszország 
Hollandia 
Magyarország 
Dánia 
Bulgária 
Svédország 
Spanyolország 

nyelvterület) 
kötet 

24.794 
14-399 
11.548 
10-354 
7-318 
6.264 
3-507 
2.893 
2.775 
2.723 
2.310 

Könyvvitel, minden a gazdálkodó vagyonára 
rs annak változásaira vonatkozó rendszeres 
feljegyzés. Két K.-i rendszer van, az egy
szerű és a kettős, vagy rendszeres K. 

Kőolaj, 1. Ásványolaj. 
KöpüIyÖ7.és, helyi vérelvonás, vérvétel; ugy 

törtéaiik, hogy a bőrt felületesen felsebzik s 
e helyre a szivóhatásu köpölyt (felmeleg'tett 
üvegburát) helyezik. 

Köpii, 1. a. m. köpülő (I. o.); 2, kaptár, 
ahol a méhek laknak; 3. a gépnek az a 
része, amelyben a dugattyú mozog; 4. a 
zúzógépeknek az a része, ahol a zúzás tör
ténik. 

Köpülő, vajkészitő gép. 
Körisbogár, kb. 2 cm hosszú selyemfényű 

zöld bogár. Testében van a kantaridin nevű 
mérges zsírsav, melynek a nemi ösztönt fo
kozó, de a vesékre igen káros hatása van. 
A K.-port hólyaghúzó szerül használják. 

Kőrlsfa, az olajfafélék családjába tartozó szár-
nyaslevelü fa. Fája kül. korsigyártó és esz
tergályos munkákra haszn. 

Körkép, 1. Panoráma. 
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KÖRMAGYAR KOSZEN 

Körmagyar, kb. száz év előtt népszerű uri 
társastánc; a francia négyesből alakult ki. 

Körmend nagyk., Vas vm., könnend-nérnet-
ujvári j . , 8084 1., vasút, távíró, telefon, posta. 
Terménykereskedelem. 

Körmend Mátyás, * 1875, iparos, a felsőház 
tagja. 

Körmendi-Frimm 1. Ervin, * 1885, festő. 
1920 óta Nürnbergben él. — 2. Jenő, * 1886, 
szobrász. Plakettek és mellszobrok. 

Körmendy-Ékes Lajos, * 1876, Veszprém vm. 
alispánja. Tagja volt a csehszlovák parla
mentnek, de 1926. illetőségétől megfosztották és 
kiutasították. 

Körmöcbánya, váres, Bars vm., 4500 1. 

Körmöcbánya: a városkapu 

Aranybányászat. Trianon óta Csehszlovákiáé 
Kremnica néven. 

Körner, Karl Theodor (/791—1813), német 
költő, hazafias és háborús dalokat irt. 

Környe nagyk., Komárom vm., tatai j . , 2430 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Ktirnyel 1. Béla (1875—1925)» tenorieta, az 
Operaház tagja volt. — 2. Paula, * 1900, 
színésznő és írónő, a Nemz. Színház tagja, 
főszerepei Ofélia, Julia. 

Köröm kisk., Zemplén vm., szerencsi j . , 
817 1., ut. és up. Girincs. 

Köröm, az ujjak végét védő szarulemez. 
Belső felülete a körömágyban nyugszik, nö
vekedése a K. gyökere felől történik. 

Körös, a Bihar-hegységben eredő Fehér- és 
Fekete-K. egyesüléséből származik a Kettós-
K., a Sebes-K. beömlésétől a Hármas-K., 
amely Csongrád alatt torkollik a Tiszába. 

Körösföi-Kriesch Aladár (1863—1920), festő; 
illusztrációk, kartonok üvégfestményekhez és 
gobelinekhez. 

Kőröshegy kisk., Somogy vm., tabi j . , 1566 
1-, telefon, posta. 
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Körösi r. Albin, * i860, piarista pap, költő, 
műfordító spanyolból és irodalomtörténész. — 
2. Henrik, * 1859, tanfelügyelő, pedagógiá
val fogl. (Az elemi népoktatás enciklopé
diája). — 3. Sándor (1857—1929), tanár, író. 
Sokat foglalkozott a magyar nyelv és művelődés 
olasz elemeivel és nagy olasz—magyar szótárt 
adott ki. 

Körösi Csorna Sándor (1784—1482), ázsiai 
utazó, Tibet első európai felkutatója. Tibeti 
nyelvtant és tibeti-angol szótárt irt. 

Körösladány nagyk., Békés vm., szeghalmi 
j . , 7996 1., vasút, táviró, telefon; posta. 

KÖrösnagyharsány nagyk., Bihar vm., cséffa-
nagyszalontai j . , 1406 1., vasút, telefon, posta. 

Körösszakái nagyk., Bihar vm., biharkeresztesi 
j . , 1075 1., vasút, táviró, telefon; posta. 

Kőrösszegapáti nagyk., Bihar vm., biharke
resztesi j . , 1954 ]., ut. Kjörösszakál, posta. 

Köröstarcsa nagyk., Békés vm., békési j . , 
5846 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Kőrösy i. József (1844—1906), újságíró, sta
tisztikus, a fővárosi statisztikai hivatalnak ala
pításától fogva (1870) főnöke. — 2. Kornél, 
* 1879, orvos, fiziológus, a bp.-i egyet, 
a táplálkozás élettanának c. rk. tanára. 

Körözés, a bűnvádi eljárásban hatósági in
tézkedés a megszökött v. ismeretlen helyen tar
tózkodó terhelt kézrekeritésére. 

Körtvélyessy György, * 1870, kúriai bíró. 
Körülmetélés, a férfi nemzőszerv előbőré-

nek lemetszéséből álló szertartás, amely a 
zsidóknál és mohamedánoknál, továbbá több 
primitiv népnél dívik. 

Kőszeg r. t. város, Vas vm., az Irottkő lábá
nál, 8529 1. Bencés reálgimn., áll. reálisk., 
ág. ev. leánygimn. Leánynevelő intézetek. Ju-
risics Miklós 1532. K. várával tartóztatta fel 
a Bécs felé igyekvő török sereget. 

Köszegdoroszlő kisk., Vas vm., kőszeg-felsőőri 
j . , 414 1., ut. Lukácsháza, up. Kőszegszerda
hely. 

Köszeghy 1. Mihály, * 1874, kat. egyházi iró 
és fordító, ifjúsági müveket irt. — 2. Teréz, 
* 1903, operaénekesnő, a Városi Színház 
tagja. 

KMzegi László, * 1876, esztétikus, meg
bízott előadó a bp.-i e,gyet. tanárképzőn. 
Müvei: A müélvezes művészete, Dante és 
Arany stb. 

Kőszegpaty kisk., Vas vm., kőszeg-felsőőri 
j . , 487 1., ut. Lukácsháza, up. Nemescsó. 

Kőszegszerdahely kisk., Vas vm., kőszeg-felső
őri j . , 426 1., ut. Kőszeg, posta. 

Kőszén, az ősvilágban a föld és viz alá 
temetett növényekből keletkezett ásványi anyag. 
Minél régibb eredetű valamely K.-réteg, annál 
tisztább szenet ad. A tőzeg v. turfa a mo
csarakban lerakódott, szenesedésnek indult laza 
növénytömeg, melyen a növényi szerkezet még 
jól felismerhető; a lignit már kemény, de a 
fás szövet még jól látható; a barnaszén 
jóval tömöttebb, a növényi szerkezet alig lát
ható rajta, szine barna v. fekete, de sohasem 
fényes, tiszta széntartalma 45—70¾¾ ; a fekete
szén fényes fekete, egészen tömött, a növényi 

830 



KOSZÊNKORSZAK KÖVETEK 

szerkezet többé nem ismerhető föl, széntar
talma 75—850/0; az antracit a legtisztább kő
szén (85-950/0), szurokfekete, fényes, kagy-
lóstörésü, ez a legjobb tüzelő anyag. A ma
gyar széntelepek túlnyomóan barnaszenet szol
gáltatnak, csak a. pécsi és ajkai bányák ad
nak feketeszenet. 

Kő- és barnaszéntermelés 1928. millió tonnákban 

Világtermelés 
Egyesült Államok 
Németország 
Nagybritannia 
Franciaország 
Lengyelország 
Csehszlovákia 
Oroszország 
Japán 
Belgium 
India 
Kanada 
Saar-vidék 
Délàfrika 
Hollandia 
Ausztrália 
Magyarország 
Spanyolország 

1-444 
508. s 
317' 
24'f.Ő 
52.4 
40.6 
35-9 
34-1 
33-7 
27.5 
21.9 
15.9 
13.1 
12.6 
10.9 
9.6 
7-3 
6.6 

KöSzénkorszak (Karbon), a Föld ókorának 
a Devon- és Perm-rétegcsoport közé eső kor
szaka. Elnevezését rendkívül sok és gazdag 
kőszén lerakódásától kapta. A K. rétegeit 
erős fejlettségben megtaláljuk Angliában, Né
met- és Csehországban, az Egyesült Államok
ban és Kínában, kisebb mértékben Magyar
országon is. 
•Köszvény, anyagcserebetegség, amelynél a 
vérbeli hugysav korosán felszaporodik, a vesé
ken át a vizelettel kellőkép ki nem ürül, 
hanem. az izületek ; s az inak körül, de 
másutt is fájdalmas rohamok kíséretében le
rakódik. 

Kötbér, szerződésben kikötött bírság a szer
ződés nem teljesítésének esetére. 

Kötcse nagyk., Somogy vm., tabi j . , 1748 
1., vasút, ut. Szárszó, posta. 

Kötegyán nagyk.. Bihar .vm., cséffa-nagy-
szalontai j . , 2825 ' 1., vasút, távíró, telefon, 
posta. 

Kötelek nagyk., Szolnok vm., központi j . 
2993 I., telefon, posta. 

Kötelem (obligatio), oly jogviszony, amely
nél fogva valaki (a hitelező), a másik féltől 
(az adóstól), valaminek teljesítését (adását, 
tevését v. nem tevését) követelheti. 

Köteles példány. Minden nyomdatulajdonos, 
illetve a kiadó minden nyomdatermékéből egy 
példányt a Nemzeti Múzeumnak és egy pél
dányt a M. Tud. Akadémiának, illetve tudo
mányos tartalmú nyomdatermékekből egy pél
dányt a Központi Statisztikai Hivatal könyv
tárának ingyen beszolgáltatni köteles. Ε kötele
zettség elmulasztása kihágás. 

Kötélpálya, szállítóeszköz, amelynél a kocsi 
tartók között kifeszített drótkötélen mozgó 

kerekeken függ. A kocsikat mozgókötél von
tatja. Főként teherszállításra (bányák), de sze
mélyszállításra is használják. 

Kötélpálya, Verancsics tervezete a 16. sz.-ban. 

Kötlevél, a vételi ügylet feltételeit magában 
foglaló okirat. 

Kötőhártya, a szemhéjakat kibélelő finom 
kötőszövet. 

Kővágóörs kísk., Zala vm., tapolcai ]'., 2121 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Kővágószöllős kisk., Baranya vm., pécsi ]'., 
674 1., ut. Pellérd, posta. 

Kővágótöttös kisk., Baranya vm., pécsi ]'., 
459 1., ut. Pellérd, up. Kővágószöllős. 

ÍCöváry László (1820—1907), történetíró. Er
dély és Székelyföld történetével fogl. 

Kővegy nagyk., Csanád vm., nagylaki ]., 
934 1., ut. Csanádpalota, posta. 

Kövér 1. Gyula, * 1883, festőművész és gra
fikus. — 2. Ilma, * 1862, irónő. Regényei: 
Damáz Margit, Két világ közt stb. — 3. Lajos 
(1825—63), novellista és drámaíró. 

Kövesdy Géza, * 1887, festő és grafikus. 
Kövesl Antal, * 1876, gépészmérnök, a bá

nyáméra, főisk. r. tanára. 
Köveskál kisk., Zala vm., tapolcai j . , 1005 1. 

vasút, távíró, posta. 
Köveskut kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 

701 1., ut. és up. Acsád. (Salta és K. egye
sültek e néven.) 

Köveskuti Jenő, * .1865, zenetanár, zene
szerző, több zenepedagógiai munkát irt. 

Köveslígethy Radó, * 1862, csillagász és 
földrengéskutató,· a bp.-i egyit. a kozmo
gráfia és geofizika ny. r. tanára. Munkásságá
nak súlypontja a modern földrengéskutatásra 
esik. 

Kövess Hermann báró (1854—1924), osztr.-
magy. tábornagy, 1915. elfoglalta Szerbiát, 
1916. az olasz, 191$—18. az orosz és román 
fronton vezényelt. 

Kövessi Ferenc, * 1875, gazdá&z, botanikus, 
tanár az erdőmérn. főiskolán. 

Kövessy Albert (1860—1924), színművész és 
drámaíró. , 

Követek, az államok külföldi képviselői. Meg
különböztetnek nagy-K.-ct, meghatalmazott mi
nisztereket, rendes és rendkívüli K.-et, minisz
terrezidenseket és keleten a konzulokat, 
akik egyes helyeken a K. teendőit végzik. 
A K.-et immunitás illeti meg: sérthetetlenek, 
exterritorialitást (területenkívüliséget) élveznek. 
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Kövületek a Föld régebbi korszakaiban 
élt állat- és növényvilág maradványai, melyek 
az egyes rétegekből megkövesedett állapotban 
ma elénk kerülnek. A K.-kel az őslénytan, 
paleontológia foglalkozik 

Kövy Sándor (1763—1829), híres sárospataki 
jogtanár volt. 

Köza'apitványl javak, azok a közcélokra szol
gáló ingó- és ingatlan-javak, amelyeket a 
közalapítványi iigyigazgatóság kezel. Legna-
gyobbrészük a II. József szekularizációja foly
tán lefoglalt szerzetesrendi vagyonokból áll s 
jövedelmük vallási és egyetemi célokra szolgál. 

Közbirtokosság, a tulajdonközösségnek az a 
faja, mikor egy községnek bizonyos lakosai 
egy v. több külső ingatlant közösen, osztatla
nul, bizonyos arány szerint birtokoljak. Ná
lunk a K. leginkább mint közlegelő, ha'ászati 
és faizási jogtulajdonos fordul elő. 

Közei-látás, 1. Miopia. 
Kísiépsmerika, az amerikai kontinens egy 

része a Darien-öböl és a Tehuantepeci-szoros 
között, 770.000 km2, 7 millió 1. Államai: 
Panama, Costarica, Nicaragua, Honduras, Sán-
Salvador, Brit-Honduras, Guatemala és Mexico 
déli része. 

Középeurópai idő, a i5°-tól (Greenw.) K-re 
megállapított egységes idő, érvényes nálunk 
is. Egy órával előbb, mint a Ny-európai, 
egy órával később, mint a K-európai (pl. 
Románia) idő. 

Középiskola, az elemi iskola és az egye
tem (főiskola) közötti tanintézet. 4—8 osztály-
lyal. Nálunk 3 fa'a van: gimnázium, reálgimná
zium és reáliskola, leányoknál pedig: leány
gimnázium, leányliceum és leánykollégium. Az 
utóbbi nem képesít főiskolára. 

Középiszkász kisk., Veszprém vm., deve-
cseri j . , 635 1., ut. Tüskevár, posta. 

Középkor, a népvándorlás kezdetétől (Kr. 
u· 375) Amerika felfedezéséig (1492), vagy 
más határjelzés szerint a nyugatrómai biro
dalom bukásától (476) Luther fellépéséig 
(1517) terjed. 

Kőzet, minden olyan anyag, mely nagyobb 
mértékben vesz részt a Föld kérgének al
kotásában. A K.-eket felosztják egyszerűekre 
(kvarc, mészkő, kősó stb.) és összetettekre, 
melyek többféle ásványi alkatrészből állanak 
(gránit, bazalt, trachit stb.). Eredetüket il
letőleg megkülönböztetünk: üledékes K.-eket, 
melyek vizekből rakódtak le v. váltak ki 
(mészkő, gipsz, kősó stb.), eruptiv (vulka
nikus) K.-eket, melyek a Föld mélyéből tör
tek elő (láva, bazalt, gránit stb.); növényi 
eredetüeket (kőszén); állati eredetüeket (ko
rallmész, kovaföld, kréta stb.). A K.-ekkel 
a kőzettan (petrográfia) foglalkozik. 

Közgazdaságtan, a népek, társadalmak és 
az egyén gazdasági életének jelenségeivel, azok 
megfigyelésével, ábrázolásával, szablyaik meg
állapításával foglalkozó tudomány. A K. a 
»«okratákkal, a merkantilistákkal és Smith 
Ádámmal (1776) kezdődik (1. Manchesteriz
mus). Ezekkel áll szemben a történeti iskola, 
frontos fejlődési etapjai a K.-nak: A katedra-
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szocializmus (Schmoller 1875). Az etikai is
kola a régi elméletek ama tana ellen fog
lal állást, hogy a gazdaságban egyedül az 
egoizmus működnek. A matematikai iskola 
a gazd. törvények megállapítására a mate
matikai módszert tartja alkalmasnak. A ter
mészettudományi iskola analógiát lát a ter
mészeti és közgazd. törvények közt. 

Közgyám, községi közeg, hivatása a gyámok 
és gondnokok felett való felügyelet. Jogkörét 
az 1877. évi XX. t.-c. szabályozza. 

Közhely, általánosan ismert, elcsépelt dolog. 
Közigazgatás, az állam végrehajtóhatalmá-

nak működése. Szervei: az államfő, a mi
niszterek és alájuk rendelt hatóságok, törvény
hatóságok, községek. Főfeladata: egyes ügyek 
elintézése, tehát az államélctben felmerülő .kon
krétumok megoldása. Ezenfelül általános sza
bályok (rendeletek) alkotásával is foglalkozik 
a törvény által engedett keretekben. Szokásos 
főf elosztása : belügyi, külügyi, hadügyi, pénz
ügyi, közoktatás-ügyi, igazságügyi K. Más fel
osztás: állami, törvényhatósági, községi K. 

Közigazgatási bíróság, felsőbíróság a köz
igazgatási hatóságok által okozott sérelmek
nek birói eljárás utján való felülbírálására. 
Ha'áskörébe tartozik a kormánynak a tör
vényhatóságok autonómiáját sértő intézkedései 
ellen emelt panasz elbírálása is. 

Közigazgatási bizottság, a törvényhatóság 
szerve, felerészben állami és törvényhatósági 
tisztviselőkből, felerészben választott tagokból, 
a főispán elnöklete alatt. Jogköre kiterjed a 
közigazgatás csaknem minden ágára. 

Közjegyző, jegi hatályú tényeknek közhi
tellel való tanúsítására rendelt igazságügyi 
közeg. Működésének alaptörvénye az 1874. 
XXXV. t.-c. 

Közjog, az állami életnek rendjét meg
állapító jogszabályoknak összessége. 

Közkereseti társaság, olyan keresk. társ., 
amelyben két vagy több személy közös cég 
alatt korlátlan és egyetemes felelősség mel
lett folytat üzletet. 

Közlekedőedények, egymással csővel össze
kötött edények. A K. mindegyik edényében, 
alakjától függetlenül, a viz egyenlő magas
ságban áll. 

Közlegelő, több birtokos vagy község tu
lajdonát képező és közösen legeltetésre hasz
nált terület; feltörését törvény korlátozza. 

Közmunkatanács, hivatása a fővárosi közle
kedési utak nyitása, hídépítési tervek felül
bírálása, fővárosfejlesztési beruházások, kisa
játítási költségek megállapítása, főv. építési 
szabályrendelet kidolgozása. Az 1870. évi X. 
t.-c. léptette életbe. 

Közös minisztériumok. A volt Monarchia 
két államának közös ügyeit az 1867 :XII. t.-c. 
értelmében a közös miniszterek intézték. Há
rom közös miniszter volt: külügy-, hadügy-
és pénzügyminiszter. 

Közös ügyek, 1867—1918 okt. 31-ig Ma
gyarország es Ausztria között a külügy, had
ügy és az ezekre vonatkozó pénzügy kö
zös volt. Jogilag nem volt közös ügy, tény-
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leg azonban a közös pénzügyminiszt. alá tar
tozott Bosznia és Hercegovina igazgatása. 

Központi fűtés, a fűtésnek az a módja, 
melynél közös fűtőberendezésben fejlesztik a 
hőt és vezetékeken elosztva vezetik az egyes 
helyiségekbe. Három módja: a lég-, melegviz
es gőzfűtés. A légfűtésnél a tüzelőanyag füst
gázai révén fűtőtestet hevítenek fel, melynek 
falain a bevezetett friss levegő felmelegszik 
és a csatornákon át az egyes helyiségekbe 
tódul. A melegvíz-fűtésnél a meleg viz fel
es levezető csővezetékeken át áramlik a ka
zánból és a kazánba vissza és az egyes he
lyiségekben u. n. fűtőtestek utján adja le a 
meleget. Gőzfűtésnél a vezetékben víz helyett 
alacsony nyomású gőz kering. 

Központi Sajtővállalat Rt., 1918. alakult, 
célja a versenyképes keresztény nemzeti sajtó 
megteremtése. Megszervezte P. Bangha S. J., 
elnöke Zichy János gr., kiadja a Nemzeti 
Újságot és Uj Nemzedéket és megszerezte a 
Pallas-nyomda részvénytöbbségét. 

Közraktárak (dokkok), áruk beraktározásával 
iparszerüleg foglalkozó vállalatok. Az 1875: 
XXXVII. t.-c. szabályozza a K. ügyét. A 
K. a letett árukról rakjegyet (warrant) ad
nak, erre köles-önt nyújtanak. 

Község, meghatározott (K.-i) területen együtt
lakó polgárok testülete. A K.-ek ügyét az 
i886:XXII. t.-c. rendezi. Azok a K.-ek, ame
lyek teendőiket önállóan végzik (jegyzőtartás), 
nagy-K.-ek, amelyek ezeket más községek
kel együtt látják el, kis-K.-ek. 

Községi adó, a községek és törvényható
ságok által saját szükségletüknek fedezésére 
szedett adó. K.-nak rendszerint az állami 
adó után a községek által szedett, százalékos 
arányban pótlékolt adót nevezik. 

Közszerzemény, az a többlet, mellyel a há
zastársak vagyona a házasság tartama alatt 
szaporodott. A házastársakat fele-felei észben 
illeti. 

Köztársaság (lat.: respublica), általában véve. 
állam;, szorosabb értelemben az egyeduralom 
(monarchia) ellentéte, amely a népszuverenitás 
és népuralom elvén áll. A K. élén határo
zott időre választott elnök áll, akit a szu
verén államfőkkel egyenlő jogok illetnek meg. 

Közteherviselés, mindaz a szolgáltatás, ami
vel az állampolgár a köznek tartozik. A 
K.-t az 1848 :VII. t.-c. állapította meg. 

Köztelek, az Országos Magyar Gazdarági 
Egyesület budapesti háza (Ullői-ut 25). K. a 
neve az egyesület hivatalos lapjának is. 

Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete, 
1893. alakult. Ujabban kiegészült termelő és 
értékesítő szövetkezettel is. Van saját mészá-
rosüzeme, hántolómalma, vegyészeti gyára, gőz
favágója stb. 

Közutak, a forgalom lebonyolítására vala
mely község, hatóság, az állam vagy magá
nos által fenntartott és gondozott utak. Tör
vény _ szerint vannak 1. állami, 2. törvényha
tósági, 3. vasúti állomáshoz vezető utak, 4. 
községi közlekedő, 5. községi (közdűlő), 6. 
magánosok által fenntartott K. 
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Közvád, a ügyészség által képviselt vád. A 
kir. ügyészségnek kötelessége a tudomására 
jutott, hivatalból üldözendő bűncselekmények 
tárgyában a vádat képviselni. 

Kraepelin, Emil (1856—1926), német elme
orvos Neustrelitzben, egyet, tanár, a mün
cheni Deutsche Forschungsanstalt für Psy
chiatrie vezetője. 

Krafft-Ebing, Richard, báró (1840—1902), né
met elmeorvos, egyet. tan. Nevezetes a pemi 
élet rendellenességeit tárgyaló Psychopathia 
sexualis c. müve. 

Kragujevac, város E-Szerbiában, 18.000 1. 
Fegyver- és árugyár. 

Krajcár (ném. : Kreutzer), váltópénz, a fo
rint századrésze volt. 

Krajna, volt osztrák tartomány az Alpok 
DK-i nyúlványain, a Száva felső völgyében. 
10.000 km*, V2 millió 1. Lakosai szlovének 
és németek. Fővárosa Laibach (Ljubljana), 
1919 óta DNy-i csücske Olaszországé, a 
többi Jugoszláviáé. 

Κ rák, mesebeli tengeri szörny, óriási po
lip. 

Krakatoa, vulkáni sziget Hátsó-Indiában, a 
Szunda-szorosban. Az 1883-i katasztrofális ki
törésnél a sziget egy része elsüllyedt; kb. 75— 
80.000 ember pusztult el a távoli partokat 
is elöntő tengerár következtében. 

Krakker Kálmán, * 1880, Vác polgármes
tere. 

Κ rakó (lengyelül KJraków), város Ny-Ga-
liciában, a Visztula mellett, 184.000 I. Régi 
egyetem (1364), tudományos akadémia. Gép-, 
fa-, vegyi és élelmi ipar, élénk kereske
delem. 1846—1918. osztrák, azóta lengyel. 

Krakowiak, lengyel nemzeti tánc. 
Kramar, Karel, * i860, cseh pol., osztr. 

képv. 1916. hazaárulás miatt halálra, majd 
15 évi börtönre Ítélték, 1917. jul. szabadon 
bocsátották, 1918—9. Csehszlovákia min.-elnöke. 
Ma a cseh nagytőke és nacionalizmus feje, 
a Masaryk-rezsim ellensége. 

Κ rammer Teréz, * i86S, operaénekesnő, 
1902—1911. az Operaház drámai szopránja. 

Kramolin Ernő, * 1875, kúriai biró, a 
szolgálati jogviszony irodalmával fogl. 

Krapina-Teplic, község Jugoszláviában (Hor 
vátország), 1300 1. Fürdőhely. Közelében bar
lang ódiluviális embermaradványokkal. 

Krapotkin, Peter Alexejevics, herceg (1842— 
1921), anarchista társadalomtudós. 1874. ösz-
szeesküvésben való részvétele miatt bebörtö
nözték. Megszökött β attól kezdve külföldön 
folytatott forradalmi propagandát. 1919. vissza
tért Oroszországba. Magyarul megj. munkái: 
Kölcsönös segítség, mint természettörvény, A 
francia forradalom, Egy orosz forradalmár 
emlékiratai. 

Krassó-Szörény vm., 9750 km*, 450.000 1. 
Trianon óta Romániáé. 

Krasszin, Leonid Boriszovics (1870—1926), 
orosz pol. Szibériában, 1908 óta emigráns, 
1918. a szovjet-kormány szolgálatában, előbb 
a kereskedelem, 1919. a közlekedés népbiz
tosa, végül a szovjet londoni követe. 
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KRASZËWSKÎ , ... ,.„„„.,...,.,.._.. Í^RÍMÍ ríABORÜ 

Kraszewski, Józéf Ignacy (1812—1887), len
gyel iró. Történelmi regények. 

Krasznahorka vára, Andrássyt-vár a Gónur 
szepesi Érchegységben. (Serédy Zsóíia üveg-
koporsóval és az Andrássy Franciska-mau
zóleummal). Trianon óta Csehszlovákiáé. 

Kíasznodar,· Jekaterinodar orosz város (144.000 
1.) uj neve. ' · . , • · , T • 

Krasznojarerk, szibériai város a Jemsszei 
mellett, 7$·°°° l A világháború alatt nagy 

Kraeznoivajda kisk., Abauj-Torna vm., encsi 
j . , 604 1., telefon, posta. 

Krasznov, Peter Nikolajevics, * 1Γ65, orosz 
iró, előbb tábornok, a doni kozákok het-
ma'nja volt. Regényeiben a bolsevista forra
dalom fázisait irta meg. 

Kráter (gör.), 1. keverő-korsó, kétfülü ha
sas edény. — 2. A tüzhányóhegyck nyilasa. 

Krauss 1. Alfred, * 1862, osztrák tábor
nok, 1915--7. az Olaszország ellen küzdő csa
patok vezérkari főnöke, majd hadtestparancs
nok. Emlékiratai: Die Ursachen unserer Nie
derlage. — 2. Karl, * 1874, bécsi iró. 1899. 
indította meg lapját, a Fackelt. Éles szati
rikus, 

Krausz 1. Sámuel, * i865, zsidó teológus, 
a bécsi rabbiképz. tan. Megírta: Das Leben 
Jesu nach jüd. Quellen. — 2. Simon, * 1870, 
bankár, 1924. az Angol-Magyar Bank alel
nöke, 1927. önnálló céget alapit, 1929. ez a 
cég tönkremegy. 

Kray István báró, * 1887, ny. min. oszt. 
tanácsos, országgy. képv. 

Kreálni (lat.) a. m. alkotni. 
Kreatúra (lat.) a. m. teremtmény, többnyire 

gúnyosan. 
Krecsányi Ignác (1844—1923), színész és 

színigazgató. 1883—1914. a budai színkört bé
relte. 

Krefeld, város Poroszország rajnai tarto
mányiban, 130.000 1. Selyem-, bársony-, ező-
nyegipar. 

Kreisler, Fiitz * 1857, osztrák hegedűművész; 
irodalmi téren is működött. 

Krematorium (lat.) a. m. halutthamvasztó-
épület, amely a halotthamvasztólcemencéket, la
boratóriumot, szertartási termeket stb. tar
talmazza. 

Kreml .(orosz) a. m. citadella (fellegvár), a 
városnak kiemelkedő magasabb, árokkal és 
sánccal körülveit része. Leghíresebb a moszk
vai K. 

Kremrrier Dezső (1879—1916), a bp.-i vá
rosi könyvtár igazgatója. Több tanulmányt irt 
Bpest művészetéről. 

Krenner József Sándor (1839—1920), magyar 
mjneralógus, a bp.-i egyet, az ásványtan ta-
>nára s a Nemz. Muz. ásványtárának ig. volt. 

Kreolok, Amerikában született, benszülöttek-
kel nem keveredett spanyolok. 

Kreozot, bükkíakátrányból előállított füstös-
szagu folyadék, amiből a guajacolt, a kreozolt 
nyerik. Dezinficiálásra, faimpregnálásra haszn. 

Krepp, hullámos felületű szövet. 

Krepuska Géza, * 1861, a bp.-i egyet, a 
fülorvostan ny. r. tanára. 

Κ rész Géza, * 1882, hegedűművész; Toronto-
ban konzervatóriumi tanár. 

Kresztoiralia (gör.), különböző irók müvei
ből összeál.i'.ott olvasókönyv. 

Kréta, tengeri állatkák mész-héjaiból tö
mörült kőzet. A K.-kori tengerekből egyes 
helyeken (Anglia, Ri gen-sziget, Kréta-sziget 
stb.) óriási tömegekben rakódott le. Iró-K. 
ugy készül, hogy a K.- kőzetet porrá őrlik 
és iszapolják és a tiszta K.-anyagot ragasztó
szerrel tömörítik. 

Kréta (Candia), görög sziget, a Földközi,-
tenger K-i medencéjének szigete. 8600 knV, 
340.000 1. Partjai laposak, belseje hegyes. 
Éghajlata enyhe. Gabora, olaj, bor, D-i gyü
mölcsök, vasérc. Fővárosa Canea. 

Krétaformáció, a Föld középkorának legfia
talabb rétegcsoportja. Nevét az ekkor lera
kódott igen sok krétától nyerte, de kőzetei 
között gyakori a mészkő, márga, agyag stb. 
Ε korban, jelennek meg az első lombos fák; az 
állatok közül uralkodó alakok a csontos halak 
és az óriási hüllők. 
. Kretinizmus (franc), a pajzsmirigy megbete

gedésével kapcsolatos testi és szellemi fejlő
désbeli visszamaradottság. A betegek rend
szerint törpék, a szellemi élet legalacsonyabb 
fokán állnak. Mint tájbetegség (endémia) goly
vával együtt fordul elő hegyi lakóknál. 

Kretőn, 1. Cretonne. 
Kreuger, Ivar, * 1880, svéd íagyiraros, a 

gyufa vi'ágtrust vezetője. Mérnök, építési vál
lalkozó volt, 1917. megalapította a svéd 
gyufagyártó részvénytársaságot, majd 1919. egy 
nemzetközi szervezetet, amely a.'óta sok or
szágban szerezte meg a gyufamoropóliumot. 
Vágyói át 200 millió márkára becsülik. 

Kreutzer Lipót, * 1867, közgazdasági iró, 
a kolozsvári keresk. akad. tanára és a Ma
gántisztviselők Orsz. Szövetségének elnöke volt. 

Kreutzer-szonála, Beethoven hegedüszonátája 
(op. 47. a moll), amelyet 1805. Rudolf Kreut
zer hegedüvirtuóznak ajánlott. 

Kreuzzeitung, tulajdonképen Neue Preus-
sische Zeitung, amelynek hom'okán vaskereszt 
van. Előbb a német konzervatívok, ujabban 
a német nacionalisták lapja. 

Kriemhild, a burgundok királyának nővére, 
Siegfried felesége. (Nibelung-ének). 

Kricsch Laura (Nagy Sándorné), * 1879, festo 

és iparművész, ifjúsági illusztrátor. 
Krim, félsziget a Fekete- és Azovi-terger 

közt. 25.000 km2, V2 millió 1. Gabona, bor, 
gyümölcs, dohány, gyapjú, só. 1783 óta orosz. 
1918 óta külön tanácsköztársaság az orosz 
államszövetség keretében, 38.000 km2, 750.000 
I. Fővárosa Akmecset (Simferopol). 

Krimicsau, munkáskizárás, Crimitschau né
metországi falu neve után, ahol a tcxtilgyá-
rosoTc szövetsége 1903. kizárta a szövőmun
kásokat. 

Krimi háború (1853—1856), Törökország és a 
vele szövetségben levő Arglia, Franciaország 
és Szardínia háborúja Oroszország ellen. A 
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KRIMINOLÓGIA KROTON 

háború a párizsi békével ért véget 1856 márc. 
30-án. 

Kriminológia (lat.-gör.), a bűncselekmények 
nek, mint a társadalmi élet jelenségeinek okai
val foglalkozó tudomány. 

Krinolin (franc), abroncsra feszitett kosár-
alaku szoknya. Főként 1750—1863 közt volt 
divatban. 

Krippel Móric, * 1867, erdőmérnök, az 
crdőmérn. főisk. r. tanára. 

Kripta (gör.), több koporsót befogadó (csa
ládi) sírbolt. 

Kristályok (jegecek), szabályos mértani sik-
lapok által határolt alakok, amilyenekben a 
legtöbb ásvány és egyéb vegyület megjelenik. 
A K. tengelyviszonyaik alapján 6 rendszerbe 
foglalhatók össze, melyekkel a kristálytan fog
lalkozik. 

Kristálypalota, fényes mulatóhely Sydenham-
ban, Londontól délre. 

Kristályüveg, finom edények és optikai len
csék készítésére használt ólomtartalmú üveg. 

Kristóf, szent, Kánaánból származó pogány 
volt, megtért, Decius császár alatt lefejezték. 
A legenda szerint a gyermek Jézust átvitte 
egy folyón. 

Kristóf György, * 1878, 1922 óta Kolozsvárott 
a magyar irodalomtörténet egyet, tanára. 

Kristőffy József (1857—1928), politikus, a Fe-
jérváry-kormány belügymin. 1906—1911. élénk 
szerepet játszott a választójogi küzdelemben. 
Emlékiratai : Magyarország kálváriája. 

Krisztalizáció (gör.) a. m. jegecesedés. 
Krisztián, dán király, 1, Keresztély. 
Krisztián Imre, * 1881, kisgazda, országgy. 

képv. 
Krisztiánja, 1. Oslo. 
Krisztics Sándor, * 1890, a politika és jog

bölcselet ny. r. tanára a pécsi egyet., a Magy. 
Szociográfiai Intézet igazgatója. 

Krisztina, svéd királynő (1626—1689), Gusz^ 
láv Adolf leánya, 1632—1654. svéd királynő. 
1654. lemondva a trónról, katolikussá lett. 

Krisztus, 1. Jézus. 
Kritérium (gör.) a. m. ismertető jel. 
Kritias, athéni államférfi Kr. e. 4. sz.-ban. 

Arisztokratikus államformát hozott be Athén
ben. 

Kritika (gör.), bírálat; bíráló képesség. Kri
tikus a. m. bíráló. i-' 

Kritikus hőmérséklet, az a hőmérséklet, ame
lyen felül az illető gáz semmiféle nyomással 
sem cseppfolyósítható. 

Kriván Ferenc, * 1889, szobrász. 
Krivátsy Miklós, * 1898, szobrász, Párizs

ban él. 
Krivátsy-Szücs György, * 1892, festő, főleg 

aktokat fest. 
Kriza János ( 1811—1875), unitárius püspök, 

költő, a Vadrózsák c. székely népköltési 
gyűjtemény gyűjtője. 

Krizantémum, a fészkesek rendjébe tattozó 
fehér-sárga virágú növény. Tenyésztett díszes 
alakja Japán nemzeti virága. 

Krizis (gör.) a. m. válság; betegség hir
telen fordulata. 

Krobatin, Alexander, báró * 1849, a tüzér
ség szakértője az osztr.-magyar hadseregben. 
1912—1917. közös hadügyminiszter, a világ
háborúban hadsereg-parancsnok. 

Krokett, angol játék, amelyben faka'apács-
csal fagolyókat hajtanak kis drótkapukoa át. 

Kroki (franc, croquis), a festészetben köny-
nyed vázlat, a hirlapirásban a rövid, szel
lemesen elmondott ötlet. Magyar neve kar
colat. 

Krokodiiusfélék, a hüllők osztályának egyik 
rendje. A gyíkhoz hasonló alakú, nagy, lomha 
állatok. Testüket erős bőr fedi, mely a há-

Nilusi krokodilus 

tukon csontos pajzsokat képez. Tojásokkal 
szaporodnak, melyeket ja Nap melege költ 
ki. A tropikus édesvizekben élnek. 

Króm (chrom), nehezen olvadó, szürke kris
tályos fém. Vegyületei kitűnő festékül szol
gálnak. K.-acél, igea kemény a:él, kül. szer
számok és lövegek készítésére haszn. 

Kromatikus (gör.), félhangokban fel- vagy 
lefelé mozgó skála. 

Kromlech, 1. Cromlech. 
Kromolitográf.'a (gör.), többszínű kőnyomá

sok előáLiására szolgáló eljárás. 
Kromotipográf a (gör.), többszínű nyomtatvá

nyok készítése rendes könyvsajtóval. 
Krómoxid, zöld színű, tűzálló, nem mérges 

festék. 
Krompaszky Miksa, * 1881, tanker, főigazg., 

a magyar ifjúsági sport újjászervezője. 
Krompecher Ödön (1870—1926), a kórbonc

tan ny. r. tanára a bp.-i egyet. 
Krón Jenő, * 1882, festő és grafikus. 
Krondorf, falu Csehszlovákiában, 3000 1. Al

kalikus források. 
Krónika (gör.), a történetírás kezdetleges 

alakja, amely időrendben adja elő az esemé
nyeket. 

Krónikus, (gör.), idült, hosszan elhúzódó. 
Kronológia (gör.), az időszámítással, az idő 

beosztásával íogl. tudomány. 
Kronométer (gör.) a. m. időmérő, különösen 

pontosan működő óra. A hajókon a K. el
engedhetetlen műszer a helymeghatározáshoz. 

Kronos, titán, Uranop és Gaia fia. Gyer
mekeit Zeus kivételével elnyelte. 

Kronoszköp (gör.), eszköz rövid időtartamok 
mérésére. 

Kronstadt, orosz város és hadi kikötő a 
Finn-öbölben, Leningrad előtt, 24.000 1. 1917. 
matrózlázadás. 

Kropotkin, 1. Krapotkin. 
Kroton, délitáliai görög várállam, itt élt 

Kr. e. a 6. sz.-ban Pythagoras. 
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KRÖZUS KULPA 

Krőzus (Kroisos), hatalmas, mérhetelenül gaz
dag lydiai uralkodó, akinek birodalmát Kyros 
oerzsa király döntötte meg (Kr. e. 546). A 
nonda szerint, mikor Kyroß máglyára vitetta, 

Krőzus a máglyán (ókori kép után) 

Solon szavait idézte, hogy senki sem <bol. 
dog halála előtt, mire Kyros megkegyelme
zett K.-nak. 

Krúdy Gyula, * 1878, iró. Romantikus leve
gőjű, lirai hangulatú novellák és regények. (A 
podolini kisértet. Szindbád, A vörös postakocsi, 
A tegnapok ködlovagjai stb.) 

Krupp, Alfred (1812—1887), német nagy. 
iparos, 1848. vette át az atyja által ala
pított esseni acélöntödét, amelyet óriási üzemmé 
fejlesztett. Különösen hadfelszerelési és ágyu-
gyára vált világhírűvé. 

Krüger 1. Aladár, * 1878, ügyvéd, országgy. 
képv. — 2. Stephanas Johannes Paulus (1852 
—1904), bur államférfiú, a délafrikai köztár
saság utolsó elnöke. 1899. fölvette a harcot 
az angol uralommal, de a, háború szerencsétlen 
fordulata után 1900. Európába költözött. 

Krüzselyi Erzsébet, *i88s, szlavenszkói süket 
és alig látó költőnő; verskötetei: Csendország 
dalai, Hangtalan lírán. 

Krylov, Ivan Andrejevics (1768—1844), orosz 
iró, aki Lafontaine hatása aiatt 200 verses 
állatmesét irt. 

Kryptogámok (gör.), növények, amelyek nem 
maggal, _ hanem spórákkal szaporodnak. 

Ktesibios, görög matematikus és fizikus, Kr. 
e. 150 körül, automaták és szivattyú felta
lálója. 

Kuba, 1. Cuba. 
Kubelik, Jan * 1880, cseh-hegedűművész. 
Kubikos, földmunkával foglalkozó munkás, aki 

a bérét a kiemelt föld köbmétere (kubik-
méter) után kapja. 

Kubinyi 1. Pál (1870—1928), orvos, a bp.-i 
egyet, a nőgyógyászat ny. r. tanára. — 2. 

Sándor, * 1875, festő; főként grafikával, kü
lönösen linóleummetszéssel foglalkozik. 

Kubizmus, festői és szobrászi törekvés, amely
nek célja a valóság természethü ábrázolása 
helyett megmutatni a tárgyak szerkezeti és 
térbeli felépülését. Vezéreik a festészetben 
Pablo Picasso, a szobrászatban Alexander Ar-
chipenko. 

Kublaj kán (1259—94), mongol kán, 1264. 
elfoglalta Kinát és megalapította a Jüan di
nasztiát (uraik. 1368-ig). Az ö udvarát Játo-
gatta meg Marco Polo. 

Kubusz (lat.) a. m. köb. 
Kucséber, vándor déligyümölcsárus, nevük a 

krajnai Gottschee-vidéktől származik. 
Kuii írás, Mohamed előtti arab írás, ame

lyet tetszetős alakja miatt dekoratív célokra 
használt az arab művészet. 

Kufstein, városka, vasúti csomópont az Imi 
mellett, Ë-Tirolban, 7000 ). Várában sok ma
gyar szabadsághős sínylődött. 

Kukán Géza, * 1890, festő, illusztrátor. 
Ku-klux-klan, politikai titkos szövetség az 

Egyes. AU.-ban. Fantasztikus öltözetekben tart
ják éjjeli összejöveteleiket. A négerek, be
vándoroltak és katolikusok ellen küzdenek ter-
rorisztikus eszközökkel. 

Kukorica (tengeri, török búza), Amerikából 
származó egylaki pázsitfű; meleg és mér
sékelt égöv alatt terem. Termése emberi és 
állati táplálék, zöldje (csalamádé) takarmány, 
rostja papíranyag. Évi termése (1927): Egyes. 
AH. 708, Argentina 82, Brazília 42, Oroszorsz. 
38, Románia 37, Olaszorsz. 23, India 21, 
Mexiko 2i, Holland India 21, Egyiptom 20, 
Jugoszlávia 19.5, Magyarország 17.6 millió tonna. 

Kuláns (franc.) a. m. előzékeny. 
Kulcsár István (1760—1828), iró, hírlapíró, 

i8c6-ban megindította Pesten a Hazai és Kül
földi Tudósitások-at, az első nagyobb magyar 
nyelvű hírlapot. 

Kulcsregény, az olyan regény, melyben az 
iró többé-kevésbé leplezve, élő és ismert ala 
kokról ir. 

Kuldó kisk., Fejér vm., váli j . , 165 1., 
ut. Vál, up. Gyúró. 

Kulebra (Culebra), a Panama-szoros vizvá 
választója, a Panama-csatorna átvágja. 

Kuli, kínai és indiai napszámos, teherhordó 
Kulinyi Ernő, * 1893, iró és hírlapíró. Mü

vei versek, tárcák, regényforditások. 
Kulissz (franc, coulisse), a tőzsdetagoknak 

az a csoportja, amely saját számlájára, ügy
nökök közvetítése nélkül, köti üzleteit, azok 
az értékpapírok, amelyeket a K.-ban kötnek 

Kulissza (franc.) a. m. színfal, kül. az o -
daldekoráció. K. titok, ami a K.-k mögött tör 
ténik, amit csak a benfentesek tudnak. 

Kullancs, az atkafélékhez tartozik, 2—3 mm 
nagyságú. A háziállatokon élősködik. 

Kulmbach, bajor város a Majna mellett, 
12.000 1. Sörgyártás. 

Kulmináció (lat.) a. m. a csillagok delelése 
Kulminálni (lat.) a. m. a csúcspontot elérti . 
Kulpa, a Száva jobboldali mellékfolyója 

Károlyvároson alul hajózható. 
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Kultivator (lat.), ekeszerü mezőgazdasági gép 
a talaj lazítására, keverésére, az ugar feltöré
sére. 

Kultúra (lat.) a. m. müvelés; növények 
és állatok tenyésztése. Átvitt ért.: művelődés. 

Kultúrharc, i. a porosz állam és a kat. egy 
ház között (1870—80) tartó háborúság. Bis
marck és ΧΠ1. Leo engesztelékenysége követ
keztében elsimult. — 2. A francia K. 1901. 
azon indult meg, hogy a Waldeck-Rousseau-
kormány (1901) a vallásos egyesületek mű
ködését · állami jóváhagyástól tette függővé, 
Combes (1904) teljesen kiszorította őket az 
iskolából. 

Kultúrmérnöki hivata', a mezőgazdaságnak 
rendszeres talaj javítási munkálatok (leisapolás·, 
öntözés, alagcsövezés) révén való fejlesz
tésére hívatott és vízjogi hatáskörrel felruhá
zott műszaki hivatal. 

Kultusz (lat.) a. m. tisztelet, főként isten
tisztelet. 

Kumamoto, japán város Kiu-siu szigetén 
147.000 1. 

Kumisz, erjesztett kancatej, délorosz nomá
dok nemzeti itala; az ősmagyarok is itták. 

Kumuláció (lat.) a. m. halmozás. 
Kun 1. Andor, * 1882, hírlapíró, ügyvéd. Az 

Amerikai Magyar Népszava szerkesztője. — 2. 
Béla (szentpéteri), * 1874, egyházjogász, a 
debreceni egyet, az egyházjog ny. r. tanára, 
felsőházi tag. — 3. Béla, * 1885, újságíró 
a kolozsvári ker. munkásbiztositó igazgatója, 
orosz hadifogságba jutott. 1918 nov. hazakerült 
s itthon is kommunista-agitációt kezdett. 1919 
mára 21., amikor kikiáltották a proletárdikta
túrát, külügyi népbiztos lett. A proletárdikta
túra bukása után Bécsbe, majd Oroszországba 
menekült. — 4. Béla, * 1878, függetlenségi 
képv. 1910—18, 1918. kormánybiztos-főispán, 
most országgy. képv. — 5. József, * 1875, a 

debreceni egyet, a közjog ny. r. tanára. — 6. 
László, * 1869, cimbalomművész, karmester és 
zeneszerző, New Yorkban él. — 7. Sámuel 
(1849—1923), nyomdász, pozitivista filozófus. 

Kunágota nagyk., Csanád vm., mezőkovács
házi j . , 6229 1., telefon, távíró, posta. 

Kuna Κ András, * 1866., kisgazda, országgy. 
képv. 

Kunbaja nagyk., Bács-Bodrog vm., bácsalmási 
j . , 2558 1., vasút, telefon, posta. 

Kuncsorba nagyk., Szolnok vm., tiszai közép 
j . , 1287 1., ut. Fegyvernek, posta. 

Kuncz 1. Aladár, * 1886, »nyugatos« iró, 
irodalomtörténész, a kolozsvári Ellenzék szerk. 
— 2. Ödön, * 1884, a bp.-i legyet, a keresk. 
és váltójog ny. r. tanára. 

Kunffy Lajos, * 1869, festő; a somogyi nép
életet ábrázoló képek. 

Kunfi Zsigmond (1879—1929), gimn. tanár, 
újságíró, 1907. a Népszava s a Szocializmus 
szerkesztője, 1918. közoktatásügyi miniszter, 
1919. oktatásügyi népbLtas, a kommün bukása 
óta Bécsben élt, mint az Arbeiter-Zeitung 
munkatársa. 

Kunhalmok, az Alföldön előforduló ősi sír
halmok neve. 

Kunhegyes nagyk., Szolnok vm., tiszai felső 
j . , 10.975 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Kunmada> as nagyk., Szolnok vm., tiszai felső 
j . , 7642 .1 . , vasút, távíró, telefon, posta. 

Kunok, uralaltájt nép, 900 táján tűnnek föl 
Déloroszországban. IV. Béla idején a tatárok 
Magyarországba szorítják őket. Itt nomád életet 
élnek, m g az 1279. kiváltságlevél el nem 
rendeli letelepedésüket. . Kiváltságos helyzetükét 
1848-ig őrizték meg. 

Kunos Igaác, * i860, török nyelvész és iró, 
a keleti keresk. akadémia nyűg. igazgatója, a 
török nyelv és írod,, c. ny. bp.-i egyet. rk. 
tanára. A török népkö.tészet számos termékét 
gyűjtötte össze és adta ki. 

Kunszentmárton n:gy., Szolnok vm., tiszai 
alsó j . , 11.191 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Kunszentmiklós nagyk., Pest vm., kunszent-
miklósi j . , 8272 1., ref. reálgimn., vasút, 
táviró, telefon, posta. 

Kunsziget kisk., Győr vm., tósziget-csilizközi 
j . , 1071 1., up. és ut. öttevény. 

Kuntelep kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 
730 1., up. és ut. Görgeteg. 

Kuntner Róbert, * 1882, keresk. szakíró, 
kamarai hites revizor, mücgyet. meghívott szak
előadó. 

Kunwald Cézár, * 1870, festő. Csendélet, 
portré, tájképek. 

Kup kisk., Veszprém vm., pápai j . , 897 
1., ut. Pápa, up. Pápakovácsi. 

Kup, mértani test, egy sik (alap) éj egy 
görbe felület (palást) határolja. 

Kupa kisk., Abauj-Torna vm., szikszói j . , 
446 1., posta, ut. Homrogd. 

Kupcsay Felicián, * 18/6, kultuszminiszteri 
tanácsos, regényíró. 

Kupeczky János (1667—1740), festő; olasz 
mesterek és Rembrandt hatása alatt arcképek. 
Híres önarcképe Szépm. Muz.-unkban. 

Kupola, (of.) az építészetben alkalmazott 
gömb-boltozat. 

Kupon, (franc.) a. m. szelvény, a részvény
nek az a része, amely a részvény tulajdonosát 
az osztalék felvételére jogosítja. 

Kuprin, Alexander * 1870, orosz cári tiszt, 
később regényíró. Ismertebb müvei: A párbaj, 
Szulamit és a Bánya. 

Kúpszelet, görbe vonal, akkor keletkezik, ha 
körkupfelületet síkkal metszünk. Ha a sik -az 
alappal párhuzamos: kör, ha az alapra ferde: 
ellipszis, ha oldalával párhuzamos: parabola 
ha a tengellyel párhuzamos: hyperbola kelet
kezik. 

Kuráre, a délamerikai indiánok nyilmérge. 
Kurátor (lat.) a m. felügyelő, gondnok, 

gyám. 
Kurd n; gyk., Tolna vm., dombóvári j . , 1779 

]., vasút, táviró, posta. 
Kurdok, mohamedán vallású árja néptörzs 

Kurdisztánban, részben Törökországhoz, rész
ben Perzsiához tartoznak. Számuk kb. 2 millió. 

Kurta 1. (római) a pápaság egyházkor
mányzati hatóságainak a neve. All a kongregá
ciókból. — 2. A legfelsőbb magyar bíróság. A 
jogegység érdekében hozott határozatai a tör-

843 844 



KURILOK KVARC 

vények alkalmazásának egyöntetűségét bizto
sítják. 

Kurllok japáni vulkanikus szigetcsoport az 
Ochocki-tenger és Nagy-óceán határán, 15.000 
km2 , 3000 I. 

Kurir (franc·) a. m. futár. . 
Kurltyán kisk., Borsod vm., edelényi y, 538 

I., ut. és up. Felsőnyárád. 
Kurkuma, a hasonló nevű növény sárga 

festőanyaga, amely lúgtól megbarnul. Vegytani 
kémlőszer.. . 

Kurland, volt orosz kormányzóság a Keleti-
tenger mellékén, 27.000 km2, 800.000 I. 1919 
óta Lettországé. 

Kuropaftin, Nikolajevics Alexej (1848—1921), 
orosz generális, az orosz-japán háborúban az 
orosz hadsereg főparancsnoka. 

Kurszk, orosz város, 98.000 1. Kereskedelem. 
Kurtázs (fr. courtage), a. m. ügynöki jutalék. 
Kurtizán, 1. Courtisane. 
Kuruc, a Thökö'y- és Rákóczi-szabadságharc 

magyar katonája, aki a császáriak (labancok) 
ellen harcolt. 

Kuruc íiöltészet, a Wesselényi-féle összeeskü
véssel kapcso'atos üldözések, valamint a Thö
köly- és 11. Rákóczi Ferenc-féle fölkelések 
körül szövődő lirai és epikus népköltészet. 

Kurucz János, * 1883, zongoraművész és 
zeneszerző. 1919 óta az Egyes. All.-ban él. 

Kurz Zeima, * 187Ó, kamaraénekesnő, a 
bécsi opera koloraturszoprán énekesnője. 

Kurziv a. m. folyóirás, dűlt betű. 
Kurzus (lat.) a. m. futás, irány; tanfolyam; 

politikai irányzat; a tőzsdén a pénznemek, 
részvények árfolyama. v 

Kustnanek, Hermann von (1860—1924), ve
zérezredes, a világháborúban Przemysl védője. 

Kustánszeg kisk., Zala vm., novai j . , 809 1. 
ut. Salomvár, posta. 

Kustány kisk., Zala vm., zalaszentgróti j . , 545 
1., vasút, ut. Kehida, up. Zalaszentlászlo. 

Kuszka (Szepesi) Jenő, * 1885, festő, tájkép. 
Kur, mesterséges vízakna, többnyire vizemelő 

készülékkel (szivattyú stb.). L. még Artézi K. 
Kufahia I. Kiutahia. 
Kutas kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 1544 

!.. vasút, te'efon, posta, 
Kuiaső kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 267 1., 

ut Buják, up. Cserhátszentiván. 
Kut-el-Amara, vár Mezopotámiában; I9i6ápr. 

29. az angolok megadták magukat a törö
köknek. 

Kútfej k;sk., Zala vm., letenyei j . , 421 1., 
ut. Páka, up. Kerkaszentmiklós, 

Kuthy Lajos (1813—1864), novella-, regény-
és szinraüiró 

Kutter, Hermann, * 1863, zürichi ev. lelkész, 
a vallásos szocialista mozgalom hive. 

Kutya, két csillagkép neve: Nagykutya és 
Kiskutya; előbbiben vari a legfényesebb álló
csillag, a Sziriusz. 

Kutyafélék, a ragadozók családjába tartozó 
emlős álL-tok, ujjaikon járnak, karmuk vissza 
nem húzható (házi K., farkas, sakál, róka 
stb.)._ A házi K. valószínűleg többféle vad 
kutyafajból származik, az ember egyik leg<-

korábbi háziállata má r a cölópépitmények ko
fából. Számtalan változatban tenyésztik Külön
böző célokra, pl. házőrzés, nyájőrzés, (magyar 
komondor, puli), vadászat (agár, vizsla, borzeb); 
tehervontatás (eszkimókutya) stb. 

Kuun Géza gróf (1837—1905), orientalista, a 
török és sémi nyelvekkel foglalkozott. 

Kuvik, kisebb testű, toilful nélküli bagoly. 
Kuyper, Abraham (1837—1920), hol'andi po

litikus, kálvinista lelkész, 1874. képv. 1955—8. 
min. elnök. 

Kuzmik Pál (1864—1925), orvos, a bp.-i 
egyetemen a sebészet tanára. 

Kuzsinszfcy Bálint, * 1864, a bp.-i egyet. 
az érem- és régiségtan ny. r. tanára, a Tud. 
Akad. r. tagja, az aquincumi múzeum igaz
gatója. 

Kübekháza nagyk., Torontál vm., torontáli 
j . , 1814 1., telefon, posta. 

Kühár Flóris, * 1893, bencés, a pannonhalmi 
főisk. tanára, bp.-i egyet. m. tan., filozófiával 
fogl. 

KUhlmann, Richard von * 1873, német diplo
mata, 1917—1918. külügyi állam'itk., megkö
tötte a bresztiitovszki és bukaresti békéket. 

Kühne Lóránd, * 1886, felsőházi tag. 
Küküllö, folyó Erdélyben. Kis és Nagy K., 

a Hargita hegységben ered és Tövis alatt 
ömlik a Marosba. 

Kíilsőböcs kisk., Borsod vm., miskolci j . , 
720 1., ut. Hernádnémeti, up. Berzék. 

Külsösárd kisk., Zala vm., alsólendvai j . , 
182 1., ut. és Up. Rédics. 

Külsővat nagyk., Veszprém vm., pápai j . , 
973 1., vasút, ut. Visfcár, posta. 

Kümmerte József Béla, * 1876, a Nemz. 
Muz.-ban osztályigazgató, botanikus, harasz
tokkal fogl. 

Küngös kisk., Veszprém vm., enyingi j . , 349 
I., vasút, ut. Berhida, up. Csajág. 

Kii rassz (franc, cuirasse) a. m. mellvért. 
Kürschák József, * 186 \, matematikus, mü-

egyet. ny. r. tan., a Tud. Akad. r. tagja. 
Főműve: Analízis és ana'itikus geometria. 

Kürt, lágy, telihangu rézfuvóhangszer. Vál
fajai a vadász-K. és a ventil- vagy szávny-K. 

Kíirthy György, * 1882, színész, iparművész 
iés iró, a Nemzeti Színház tagja, az Iparmüv. 
Isk. a szcenikai;· tervezés tanára. 0 honosí
totta meg nálunk a bat'kot. 1930. a sze
gedi színház igazgatója. 

Kürti József, * 1881, színművész, a Nemzeti 
Színház jellemszinésze. 

Küry Klára, * 1870, operetténekesnő. A Nép
színház primadonnája. 1914. visszavonult a 
színpadtól. 

Küsztendzse (Constanca), a Dobrudsa fő
városa, Románia főkikötője a Fekete-tengeren, 
28.000 1. 

Kváderkö, hasáb alakura kiformált terméskő. 
Kva!i>ikáji6 (lat.) a. m. képesítés. 
Kvalitás (lat.) a. m. minőség. 
Kvantitás (lat.) a. m. mennyiség. 
Kvantum-elmélet, 1. Quantum-elmélet. 
Kvarc, egyik legelterjedtebb ásvány, vegyi 
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összetételére vízmentes kovasav. Keménysége 
7, az üveget karcolja. Csaknem minden szín
ben előfordul. A viztiszta K. a hegyi kristály, 
ezt optikai célokra használják; a színes kris
tályok közül a szebbekből féldrágaköveket 
csiszolnak. Az ősembernek egyik legfontosabb 
szerszámanyaga volt. 

Kvarclámpa (kvarchiganylámpa), higanygőzzel 
világító elektromos lámpa. A higanylámpák 
fénye bőségesen tartalmaz ultraviolett sugarakat; 
minthogy ezeket a közönséges üveg elnyeli, 
kvarcot alkalmaznak üveg helyett. A K.-t főleg 
bőrgyógyászati célokra és a napfény pótlá
sára használják. 

Kvassay i. Gyula, * 1875, kúriai biró, bün
tetőjogász. — 2. Jenő (1850—1919), mérnök, 
min. tanácsos, majd helyettes államtitkár, 
alapvető működést fejtett ki folyóink szabályo
zása, a mezőgazdasági rendszeres talajjavítás 
'és a kultúrmérnöki hivatal megszervezése (1879) 
körül. 

Kvasz, sörhöz hasonló orosz ital, malátából, 
lisztből v. kenyérből készül. 

Kvintesszencia (lat.: quinta essentia, a. m. 
ötödik valóság), az ötödik, legfinomabb elem, 

az éter; valaminek legfinomabb része, leg
lényegesebb, belső mivolta, az alkimisták ti
tokzatos anyaga, amellyel gyógyítani és ara
nyat csinálni lehetett volna. 

Kv6!a. Az 1867. kiegyezéssel együttesen meg
kötötte Magyarország Ausztriával a pénzügyi 
egyezményt is. Ausztria 700/0-kal, Magyar
ország 300/0-kaI (K.) járult hozzá a közös 
kiadásokhoz. 1908 jan. ι—1917 dec. 31. ez az 
arány 63:3, illetve 36:40/0 volt. 

Kybele, a Föld termékenységének frigiai is
tennője. Tisztelete Görögországba és Rómába 
is átterjedt. 

Kyklopsok, Homerosnál egyszemű ótiások. 
Kynikusok (gör. : kutyások), filozófiai1 iskola, 

ameiy Antisthenesnek, Sokrates tanítványának 
azon a tanításán alapult, hogy az élet célja 
a gyönyörűségek megvetésén a.apuló munkf.. 
Tulzásbá viszik Diogenes és társai. Ma: cinikus 
a mindent könnyen vevő, minden gúnyolódó, 
semmitől meg nem hatódó «mber. 

Kyrenaika, o'asz gyarmat É-Afrikában, 60.000 
km2, 225.000 ',. fővárosa Bengazi. 

Kyrie eleison (gör.) a. m. Uram, irgalmazz! 
Kyros .'. Cyrus. 

L, mint római számjegy = 50; 1. = liter; 
£, = font sterling; L = líra. 

L. a. (recepteken) lege artis (a mesterség 
törvénye szerint) rövidítése. 

Laaland, dán sziget a Keleti tengerben, 
1170 km2 , 70.000 1. 

Láb, régi hosszmérték = 12 hüvelyk. A 
párizsi L. = 0.324, a bécsi L. = 0.316, az 
angolszász országokban használt angol láb = 
0.305 m. 

Labanc, igy hívták a Thököly- és Rákóczi
szabadságharcban a császárpártiakat. 

Lábatlan nagyk., Esztergom vm., esztergomi 
j . , 1473 1., vasút, távíró, posta. 

Labdarúgás, 1. Futball. 
Labialis (lat.) a. m. az ajakra vonatkozó. 
Labiche, Eugène (1815—1888), francia vig-

játékiró. 
Labirintus (gör.), e néven két nagykiterje

désű és bonyolult épületet ismert az ókor. 
1. Az egyiptomi L., a Moeris-tótól K-re. 
— 2. A krétai L., Knossos közelében, amely 
a mondai szörnyeteg Minotaurus lakóhelyéül 
szolgált. 

Lábod, kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 1935 
1., vasút, távíró, posta. 

Laborálni (lat.) a. m. valamiben szenvedni, 
dolgozni. 

Laboratórium (uj-lat.) a.m. dolgozó helyiség, 
kül. kémiai, fizikai, technikai L. 

Lfborfalvi Róza (1817—1886), színművésznő, 

Benke Judit. 1848. ment nőül 

(lat.) a. m. a munka 

családi nevén L. 
Jókai Mórhoz. 

Labor omnia vincit, 
mindent legyőz. 

Laboulaye, Edouard René Lefebvre de (1811 — 
1883), · francia iró, publicista. 

Labour Party, angol munkáspárt, 1900. a'a-
kult meg munkásképviseleti bizottság néven. 
1900. 2 tagja volt az alsóházban, 1906. 29, 
1923. T92, 1924. 152, 1929. 189, 1926. febr. 
a L. nagy szótöbbséggel kizárta tagjai közül 
a kommunistákat. 1924. a L. kormányra ke
rült. Titkára, majd ügyvezető elnöke J. R. 
MacDonald volt. Az 1929-ii választások ered
ményeként újból kormányra került MacDo
nald miniszterelnökségével. 

Labrador, Brit É-Amerika K-i nagy félszigete 
az Atlanti-óceán és a Hudson-öböl közt. 1.300.000 
km2, 18.000 1. Éghajlata hideg, termelése 
jelentéktelen. Halászat. A normannok már a nép
vándorlás korában fölfedezték. 

La Bruyère, Jean de (1645—1696), XIV. La
jos udvarában tett megfigyeléseit tartalmazó 
Les caractères de Theophraste c. korrajzáról 
hires. 

Láca kisk., Zemplén vm., bodrogközi j . , 1367 
1., ut. és up. Riese. 

Lachesis, a hároin párka egyike. 
Lac Léman, a Genfi-tó francia neve. 
Laclos, Choderlos de (1741—1803), sikamlós 

francia regényíró. 
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Lacretelle, Jacques de, * 1888, francia re
gényíró, Silbermann cimü regénye magy. is 
megjelent. , 

Lacrimae Christi (lat.: Krisztus könnyei), a 
Vezuvon termett finom csemegebor . 

Lacroma, kis dalmát sziget Kaguzával szem-

Laczkó Géza, * 1884, újságíró, a Nyugat 
köréhez tartozó iró. Regényei : Noémi fia. 
Német ' maszlag, török áfium. 

Laczkovics János (1750—1794), huszárkapi
tány a Martinovias-összeesküvés részese. Több 
szabadelvű röpirat szerzője. 1794. máj . 20. a 
Vérmezőn lefejezték. 

Ladánybene, nagyk., Pest vm., alsódabasi j . , 
2058 1., ut. Lajosmizse, posta. 

Ládbesenyö, kisk., Borsod vm., edelényi j . , 
423 1., ut. és up. Szendrőlád. 

Ládháza kisk., Borsod vm., miskolci j . , 611 
]., vasút, up . Mezőnyék. 

Ladik Gusztáv, * i860, ügyvéd, 1895. az 
Országos Törvénytár szerkesztője, adminisztratív 
belügyi államtitkár. 

Ladinok vagy raetorománok, román nyelven 
beszélő nép az Alpok DK- i oldalán, Svájcnak 
G u u b ü n d e n kantonjában (Engadin) , Tirolban, 
Friaulban. Számuk 69.000. 

Ladoga-tő, Eu rópa legnagyobb tava Orosz-
és Finnország határán, 18.000 km2 . 

Ladomány kisk., Tolna vm., vöígységi j . , 156 
!., ut. Bonyhád, up. Kakasd. 

Lady (ang.) a. m. hölgy; név előtt használva 
előkelő angol nők cime. 

Laërtes, Odysseus apja. 
Lafayette, Marie Joseph, marquis de (1757— 

1834), francia szabadsághős. Az amerikai füg
getlenségi harcban mint tábornok harcolt. Az 
1789-i nemzetgyűlés tagja. 1789 (a Bastille 
bevételekor) a nemzetőrség főparancsnoka. A 
király letétele ellen tiltakozott, ezér t menekül
nie kellett. Az 1830-i júliusi forradalomban a 
nemzetőrség főparancsnoka. 

Lafetta, (ol.) , az ágyuk talapzatszerkezete. 
Lafon aine, Jean de (1621—95), francia költő. 

Főművei nagy közvetlenséggel megir t meséi 
(Fables) és pajkos verses elbeszélései (Contes). 

Laforgue, Jules (i860—1887), francia szim
bolista költő. 

Lagarde, Paul Anton (1827—1891), orienta
lista, göttingeni egyet, tanár, a .vallástörténeti 
irány úttörője. 

Lagerlôf, Selma, * 1858, svéd irónő. Müvei: 
Gösta Bed ing . Az Antikrisztus csodái, Jeru
zsálem. Krisztus-legendák stb., gazdag roman
tikus képzeletről tanúskodnak. 1909. Nobel-díj. 

Lago Maggiore, 63 km. hosszú, keskeny tó 
az Alpok D-i lábánál. É-Olaszországban, a 
svájci határon. Remek környéke van (Bor-
romei-szigetek, Lora rno s tb . ) . 

Lagos, 1. por tugál e rőd és kikötő, 8000 1. 
— 2. Angol Nigéria egyik tar tománya, 74.000 
km2 , 2 millió 1. 

Lagrangej Joseph Louis (1736—1813), francia 
matematikus és fizikus, a variáció-számítás-, az 
analitikai függvény elmélete és a róla elne
vezett interpoláció-módszer fölfedezője. 

Lagúnák (ol.), a tengerből természetes gáttal 
elrekesztett félsós vizű tavak. 

Lágyék, a törzs alsó felének oldalsó része, 
a legalsó bordáktól a csipőizületig. 

Lahmann, Heinrich (i860—1905), német bel
gyógyász; müveiben gyógyszerek helyett " 
helyes étrend fontosságát hirdette. (Drezda 
mellett szanatóriuma van.) 

Lahner György (1795—1849), a szabadság
harcban honvédtábornok, 1849. okt. 6. Aradon 
kötéllel kivégezték. 

Lahore, város Brit-India ÉNy-i részében, 
Pendzsab tar tomány és L . kormányzóság fő
városa, 282.000 1. Egyetem. Sok mongol mű
emlék. 

Laibach, Krajna egykori osztrák tar tomány 
fővárosa a Felső Száva mellett, 53.000 1. 1919 
óta Jugoszláviáé Ljubljana néven. 

Laikus (gör.) a. m. a népből való; 1. 
világi ember, ellentétben a papival ; 2. nem 
szakember. 

Laissez faire, laissez passer (franc.) a. m. 
hagyjátok a dolgokat a m a g u k utján. Az 
állami gazdasági beavatkozást ellenző fiziokrata 
iskola jelszava. 

Lajhárok, a foghíjasok családjába tartozó, 
lassú mozgású, fákon élő, növényevő emlős 

Lajhár 

ál 'a 'ok, hosszú, sarlóalaku karmokkal . Déiame-
rikában élnek. 

Lajos, magyar királyok. I . v. N a g y L . 
(1326—1382), Róber t Károly fia, 1342—1382. 
magyar , 1370—1382. lengyel király. Ura lma 
alatt érte el hazánk legnagyobb területi ki
terjedését. 1370. Lengyelország és hazánk közt 
perszonál-uniót létesített és így Magyarországot 
3 tenger határolta. Behozta a földesúri kilen
cedet és az ősiségét szabályozta (1351). Velen
cével három háborút viselt. E r e d m é n y ü k : Ve
lence lemondott Dalmáciáról és 100.000 frt 
fizetésere kötelezte magát . Nápoly ellen öccse! 
Endre megöletése miatt kétizben vezetett há
borút, Nápolyt ideiglenesen el is foglalta. — 
I I . L . (1506-1526), II. Ulászló fia, 1 5 1 6 -
1526. magyar és 1509—1526. cseh király. 
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Gyenge, tehetetlen uralkodó volt. Uralmát a 
fő- és köznemesi párt harca (Báthory— Verbő-
czi-párt) tölti ki, ami a török előnyomulását 
(és a tragikus végű mohácsi vészt (1526. aug. 
29.) eredményezte s halálát okozta. Benne 
kihalt a fagellók magyar ága. 

Lajos, II. (1845—18*6), II. Miksa fia, 
1864—1886. bajor király. Zárkózott természetű, 
művészetekért, különösen a zenéért rajongó 
uralkodó, Richard Wagner pártfogója. Pazar-
fényű kastélyaiban elvonultan élt. Elete végén 
megőrült s a starnbergi lóba ölte magát. 

Lajos, francia királyok. IX. (v. szent) L. 
(1215—1270). 1226—1270. uralkodott. Kétizben 
indított keresztes hadjáratot. Elsőizben Egyip
tomba (Damiette elfoglalása), itt elfogták, de 
kiválttatta magát. Másodízben élte végén 1270. 
Tunisz ostrománál meghalt. 1297. szentté avat
ták. — XI. L. (1423—1483), 1461. került 
trónra. Ravaszságával s kegyetlenségével meg
törte a hűbérurak hatalmát s az abszolút 
központi hatalom alapjait lerakta. — Xlll. L. 
(1601 — 1643), uralkodott 1610—1643. Uralmát 
Richelieu kormánya tette nevezetessé. A 30 éves 
háborúban a protestánsok mellett harcolt. —-
XIV. L. (1638—1715), a »Napkirály«. Fel
építtette Versailles!, Trianont, Marlyt gyönyörű 
parkjaival. A francia irodalom alatta élte 
fénykorát. Udvara a fény és pompa közép
pontja. Alatta lett a francia nyelv a társasélet 
és a diplomácia nyelve, a francia etikett és 
életmód Európa mintaképe. Elfoglalta a Franche 
Comtét, Flandria egy részét és több rajnai 
német várost. Élete vége felé a ryswicki béké
ben (1697) III. Vilmos angol király elismeré
sére és hódításai visszaadására kényszerült. — 
XV. L. (1710—1774), XIV. L. dédunokája 
1715—1774. francia király. Résztvett az osztrák 
örökösödési háborúban, Poroszország és· a 
hétéves háborúban Ausztria oldalán. Kegyen-
cei uralkodtak rajta és helyette. — XVI. L. 
(1754—1792.; Uralkodott 1774—1792. Szabad
elvű. Minisztereivel (Turgot, Necker) sokat 
akart a pénzügyi helyzeten javítani, de nem 
sikerült. Alatta tört ki a francia forradalom, 
amelyben jóindulatú, de gyenge uralkodónak 
bizonyult. 1791. jun. 21. meg akart szökni, 
de ez nem sikerült (Varennes). 1792. aug. 10. 
a nép megostromolta és bevette a Tuilleriákat. 
L.-t letettek, családjával a Temple-ba záratták 
és 1793. jan. 21. kivégezték. — XVIII. L. 
(1755—1824), az előbbi testvére. 1791. emigrált. 
1795. XVII. L. halála után, felvette a királyi 
cimet. 1815—1824. francia király lett s a 
restauráció szellemében korlátlan hatalommal 
uralkodott. 

Lajos Fülöp, francia király (1773—1850), 
Égalité Fülöp fia, uraik. 1830—48. A júliusi 
forradalom emelte a trónra. Eleinte liberális 
volt, később Guizot kormánya alatt a reakció 
híveként helyeselte a sajtószabadság és a gyü
lekezési jog korlátozását. Az 1848. forra
dalom megfosztotta a tróntól. Angliába mene
kült, ott is halt meg. 

Lajoskomárom nagyk., Veszprém vm., enyingi 
]'., 2569 1., ut. Mezőkomárom, posta. 

La^osm'zse nagyk., Pest vm., alsódabasi j . , 
10,686 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Lajstromos szavazás, oly képviselőválasztás! 
rendszer, ahol a szavazó nem egy jelöltre 
szavaz, hanem a jelöltek egész lajstromára. 
Megválasztottnak azt tekintik, aki az első 
helyen nyeri el a szavazatok kellő mennyi
ségét. A L. célja, hogy a kisebbségek is kép
viselethez juthassanak. 

Lajta folyó, a magyar Duna első jobbparti 
mellékfolyója. Trianon előtt határfolyó Ausztria 
és Magyarország közt. 

Lajta Béla (1875—1920), építész, a magyar 
stilus kereső úttörője; síremlékek, paloták, a 
bp.-i Vas-uccai felsőkereskedelmi iskola palo
tája, a Wechselmann-féle vakintézet. 

Lajta-bánság, az osztrákok által igényelt ma
gyar terület neve, 1. Nyugatmagyarország. 

Lajtha László, * 1892, zeneszerző és folklo
rista. Zongoradarabokat és kamarazenét irt, 
népdalokat gyűjtött. 

Lak kisk., Borsod vm., edelényi j . , 785 I., 
ut. Edelény, posta. 

Lakatos Ï. Artúr, * 1880, festő és iparmű
vész; tájképek, szőnyegek, gobelinek, lakásbe
rendezések. — 2. Gyula, * 1885, ügyvéd, or-
szággy. képv., népszövetségi tárgyalásokon gyak
ran szerepel. — 3. László, * 1882, iró, a 
Pesti Napló munkatársa, számos novellát, re
gényt és színdarabot irt. 

Lakedaimon, 1. Sparta. 
Lakedivák, angol szigetcsoport az Indiai-óce

ánban, 1927 km2, 14.000 1. 
Lakehurst, az Egyes. Ali. legnagyobb lég

hajócsarnoka New Jersey államban. 
Lakk, eredetileg a lakk-tetük beszáradt ned

vét jelentette, ma különféle gyantaoldatokat ne
veznek így, melyekkel fa-, bőr- stb. árukon 
létesítenek fényes bevonásokat. Az oldószer sze
rint megkülönböztetnek terpentin-L.-ot, spiritusz-
L.-ot stb. 

Lakkmunkák, lakkal bevont tárgyak, ame
lyek váza nagyrészt lesimított, különböző alap
anyaggal bevont fa- Az előkészített alapra ke
rülnek a lakkrétegek, amelyeket fokozatosan hűlő, 
párás levegőben szárítanak, hogy repedést ne 
szenvedjenek. Minél több (3—18 közt váltako
zik) lakkréteg borítja a tárgyat, annál értéke
sebb az. Kiválóan a japánok, kínaiak, indiaiak 
és a perzsák mivelik. 

Lakmusz, különféle zuzmókból erjesztés ut
ján készített kékszínű festőanyag. Savaktól meg-
vörösödik, lúgoktól ismét megkékül, ezért a 
vegyészek a savak és lúgok felismerésére 
használják. 

Lakőcsa kisk., Somogy vm., barcsi j . , 1136 
1., távíró, posta. 

Lakonia (Lakonike), a Peloponnesos vezér
állama, Görögország legdélibb részén, 479° 
km3, az ókorban kb. 200.000 1., fővárosa 
Lakedaimon (Sparta). 

Lakonikus, a rövid, éles. csattanós válasz 
vagy mondás. (Lakonia lakói, főkép a spár
taiak híresek voltak szűkszavú és velős mon
dásaikról.) 

851 852 



LAKOS LANCZY 

Lakos Alfréd, * 1870, festő, illusztrátor, 
később karikaturista. 

Lakric, az édesgyökér kivonata; köhögés 
ellen nyálkaoldónak használják. 

Laktometer (gör.), a tej zsírtartalmának meg
állapítására szolgáló készülék. 

Laktóze (gör.) a. m. tejcukor. 
Laky Dezső, * 1887, a müegyet. az al

kalmazott közgazdaságtan és statisztika ny. r. 
tanára. 

Lato, Edouard (1823—1892), francia zene
szerző és hegedűművész; hegedükompoziciók, 
Le roi d'Ys c. opera, Namouna c. balett, 
Néron c. némajáték. 

Lama, buddhista pap v. szerzetes, főleg 
Tibetben és Mongóliában. 

Lámafélék, szarvas nagyságú, pup nélküli 
tevék D-Arnerikában. Háziál'atok, gyapjúk 
értékes. Különböző nevük: alpakka, vikunya, 
guanako és láma. 

Latnaizmus, a buddhista vallásnak Tibetben 
található formája, mely ott Kr. u. a 8. szá
zadban vert gyökeret. A 15. században a 
Lhasszában székelő Dalai Lama lett a val
lás feje. akit megtestesült istennek tartottak. 

La Manche-csatorna, sekély, széles tenger
szoros Anglia D-i és Franciaország ENy-i 
partja közt, az Északi-tengert köti össze az 
Atlanti-óceánnal. Forgalma igen jelentékeny. 

Lamarck, Jean Baptiste de (1744—1829), 
francia természettudós. Előbb növény-, majd 
állattannal foglalkozott. Főműve a Philosophie 
zoologique, amellyel a modern származástan 
alapjait vetette meg. (1809.) 

Lamarckizmus, Lamarcknak a fajok keletke
zésére vonatkozó elmélete, amely szerint a- fa
jok átalakulását a kernyezethez való alkal
mazkodás okozza; bizonyos szervek a hasz
nálat vagy nem használat által átalakulnak, 
az átalakult szerveket az utódok öröklik és 
tovább alakítják át. 

Lamartine, Alphonse de (1790—1869}, franc, 
költő, 1848., a febr. forradalom után kül
ügyminiszter. Mint költő, romantikus irányú, 
vallásos és filozófiai szellemű lirai müveket 
(Meditations poétiques, Harmonies poétiques 
et religieuses) es verses elbeszéléseket irt 
(Jocelyn stb.) Sokáig népszerű volt A gi-
rondisták története c. nyolckötetes munkája. 

Láma-szövet, laza, kártolt gyapjúszövet női 
felöltőkre. 

Lamb, Charles (1775—1834), angol iró és 
költő; legismertebb müve a nővérével együtt 
kiadott Shakespeare-meséi. 

Larnberg, Franz (1791—1848), osztrák tá
bornok. 1848. szept. 5. a bécsi kormány 
Magyarország katonai parancsnokává nevezte 
ki. Szept. 28. Budáról Pestre akart átjönni, 
a hídnál a feldühödött nép kocsijából ki
húzta és meggyilkolta. 

Larnbrecht Kálmán, * 1889, a pécsi egyet. 
az őséleti földrajz m. tanára, paleontológus, 
iró (Herman Ottó élete és kora, Az őslé
nyek világa, Az ősember.) 

Lambrequin (franc.) a. m. az ablak felső 
fáját eltakaró függöny. 

Lamella (lat.) a. m. lemez. 
Lamennais, Hugues Félicité Robert de (1782 

—1854), francia bölcsész és politikus. (Paro
les d'un croyant.) 

Lamentáció (lat.) a. m. jajgatás. L.-k, Je
remiás siralmai, amelyekből a kat. egyház
ban 3 részletjet lenekéinek, nagyszerdán, nagy
csütörtökön és nagypénteken. 

Lamettrie, Julien Offray (1709—1751), fran
cia filozófus; L'homme machine c. müve 
(Az ember: gép) a materializmus alapvető 
munkája. 

Lammasch, Heinrich (1853—1920), osztrák 
politikus, jogtudós, bécsi egyet, tan., a há
gai nemzetközi döntőbíróság tagja, paci
fista, 1918 okt.—nov. miniszterelnök. Müvei: 
Der Völkerbund, Europas elfte Stunde stb. 

Lamotte Károly, * 1888, szfv. pénzügyi 
tanácsnok. 

Lampe! 1. Béía, * 1898, vajdasági iró és 
hírlapíró. — 2. Róbert (1821—1874), német 
származású magyar kiadó és könyvkereskedő. 

Lampérth Géza, * 1873, költő és iró; köl
tészetében uralkodó elem a hazafiasság. 

Lampion (franc.) a. m. szines papirlámpa. 
Lamprecht, Karl (1856—1915), német tör

ténetíró, lipcsei egyet. tan. Nagy fontossá
gúak módszertani szempontból is gazdaság
történeti munkái. 

Lancashire v. Lancaster, grófság Anglia 
ENy-i részében; 4316 kmS, 5 millió 1. Az 
angol textilipar központja. 

Lancaster (1399—1461), angol uralkodó csa
lád. Ősapja János, III. Edvárd fia. Tagjai 
közül IV. Henrik (1399—1413), V. Henrik 
(1413—1422) és VI. Henrik (1422—1461) an
gol királyok voltak nevezetesek. A L. és a 
yorki család egymás elleni harca (a piros 
és fehér rózsa háborúja) tölti ki Anglia 
történetének 15. századát. 

Lancetta (franc), kétélű, hegyes sebészi 
kés, kül. oltáshoz. 

Lánchíd, 1. függőhidak azon fajtája, mely
nél a hidpálya láncszerű csuklós tagokból 
álló vastartókra van felfüggesztve. — 2. Az 
egyik bp.-i Dunahid közkeletű elnevezése. A 
bp.-i L., melyet gr. Széchenyi István kez
deményezett s az angol Adam Clark épített 
(1839—49), különösen hidpilléreinek és híd
főinek meglepő művészi kivitele folytán vált 
híressé. 

Lánckereskedés, a kereskedelembe bélééke
lődő fölösleges közvetítők szerepe. A hábo
rúval járó áruhiány vetette föl; a normális 
állapotok egészséges versenye megszüntette. 

Lánczi Jenő, * 1875, szociológus, ügyvéd. 
Lánczy 1. Gyula (1850—1911), történetíró, 

L. Leó bátyja, bp.-i egyet, tanár, a közép
kor történetével fogl. — 2. Ilka (1861—1908), 
színésznő. A Nemzeti Színházban és a Víg
színházban hősnői és társalgási szerepkör
ben működött. — 3. Leő (1852—1921), 1881-
től a Pesti Magy. Keresked. Bank elnöke, 
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1893-tól a budapesti keresk. és iparkamara 
elnöke, főrendiházi tag. 

Landauer, négyüléses hintó. 
Landler Jenő (1875—1928), ügyvéd, bel

ügyi, népbiztos, majd a vörös hadsereg- pa
rancsnoka volt a proletárdiktatúra idején, 
annak bukása után külföldre menekült. 

Lándor Tivadar, * 1873, hírlapíró, a Ma
gyar Nemzet és a Budapesti Hírlap szer
kesztője volt. Zenei és képzőművészeti kri
tikákat irt. 

Landsknecht (ném.), 15. és 16. sz.-i né
met zsoldos katona. 

Landsting, a dán felsőház. 
Lándzsahal, 3—5 cm. hosszú, a legfejlet

lenebb állat, teste elül-hátul hegyes, szivar-
alakú. Koponyája és agyveleje még nincs. 
A gerincoszlopa sincs még kialakulva, ennek 
helyét a háthur foglalja el. Tengerekben él. 

Lanfranconi, Grazioso Enea (1850—1895), 
olasz mérnök, a dévényi kőbányák tulajdo
nosa, műgyűjtő, aki nagyszámú térkép- és 
metszetgyüjteményét Budapest szfv.-nak ado
mányozta. 

Láng 1. Boldizsár báró, * 1877, nyűg. al
tábornagy, országgy. képv. — 2. János, * 
1880, állámvasuti tisztv., országgy. képv. — 
3. Lajos báró (1849—1918), egyet, tanár, 
keresk. miniszter. Müvei: A közgazdaság el
mélete, Magyarország statisztikája, Vámpoli
tika, A statiszt. története. — 4. Margit, * 
1865, tanárnő, archeológus. — 5. Nándor, * 
1871, archeológus, a debreceni egyet, a klasz-
szika-filológia ny. r. tanára. Főműve: A 
görög művészet története. 

Lange, Friedrich Albert (1825—1875), né
met bölcsész. Főművei: Geschichte des Ma
terialismus, Die Arbeiterfrage. 

Langeland, dán sziget a Keleti-tengerben, 
275 km2, 20.000 1. 

Lángh Aranka (báró Fejérváry Gézáné), 
* 1898, v. múzeumi őr. Állattani és őslény
tani dolgozatai jelentek meg. 

Lángszóró, vizszóró tömlőkhöz hasonló hadi
gép, amely 20—200 liter folyékony gyujtóanya-
got tartalmaz. Automatikus szerkezet a ki-
lövelt folyadékot meggyújtja és az igy ke
letkező lángsugár nagy pusztítást végez. A 
békeszerződés 119. cikke előállítását és hasz-
nála'át tiltja. 

Langue d'oc, délfrancia nyelvjárás, 1. Pro
vence-i nyelv és Provence-i irodalom. 

Languedoc, DNy-i francia tartomány. 
Languszták (franc), olykor félméter nagy

ságú ollótlan rákok; Földközi-tenger, Atlanti
óceán. 

Lanolin (lat.), a gyapjú mosásánál nyert 
és megtisztított zsiradék, kenőcsökhöz hasz
nálják. 

Lansdowne, Henry Charles (1845—1927), 
angol államférfi, 1888—93. indiai alkirály, 
1895. hadügymin,, 1900—5. külügymin., 1917. 
az egyezményes béke mellett lépett fel. 

Lansing, Robert (1864—1928), amerikai de
mokrata államférfi. 1915—20. Wilson mellett 

külügymin. Hive volt a Nemzetek Szövetsége 
eszméjének. 

Lanson, Gustave, * 1857, francia irodalom
történész, több monográfia és kritikai kiadás 
szerzője; legismertebb müve francia irodalom
története. 

Lanszirozni (franc.) a. m. dobni, vetni; 
kiil. a világba bevezetni, mellette propagan
dát csinálni. 

Lant, 1. húros hangszer, amelyet már az 
egyiptomiak ismertek. Európában a 14. szá
zadtól kezdve terjedt el. Húrjainak száma 
6 és 14 között váltakozik. — 2. Az É-i ég
bolt egyik csillagképe, legfényesebb csillaga 
a Vega. 

Lantay Lajos, * 1861, szobrász, temetői 
és egyházművészeti munkák. 

Lantos, a hivatásszerű vándorló-énekesek neve. 
Lánycsók kisk., Baranya vm., mohács; j . , 

2338 1., ut. Mohács, posta. 
Lányi t. Antal, * 18S6, az első magyar 

repülő, 1911. aug. 21. Blériot-gépen Bada
csony és Fonyód között átrepülte a Bala
tont. — 2. Bertalan (1851—1921), magán
jogász és politikus. 1905—1906-ban a Fejér-
váry-kormány igazságügyminisztere. Emlékira
tokat irt. — 3. Dezső, * 1879, szobrász; genre, 
portré, szimbolikus és állat-szobrok. — 4. 
Ernő (1861—1923), zeneszerző, Szabadkán mű
ködött mint karmester és zeneiskolai igaz
gató. — 5. Menyhért, * 1893, szlovenszkói iró 
és szinmüiró. — 6. Sarolta (Czóbel Emőné), 
* 1891, irónő, több lirai kötete jelent meg. 
1923. Oroszországba ment. — 7. Viktor, * 
/885, zeneszerző, iró és műfordító. (Petőfi 
és Csokonai dalciklus, opera- és dalszöve
gek, Wagner-forditások.) — 8. Zsigmond, * 
1878, hírlapíró, a Friss Újság főszerkesz
tője, a Budapesti Tudósító c. kőnyomatos 
tulajdonosa, a Külföldi Sajtószindikátus el
nöke. 

Lao-cse (Kr. e. 6x> k.), kínai bölcs, aki 
a »tao«-t (az Ut-at, a világegyetemet szülő 
és fenntartó, irányító és felfoghatatlan erőt) 
s a felebaráti szeretetet és jóságot, az em
bernek önmagában való elmélyedését tette 
világnézete elvévé. 

Laokoón, Apollon trójai főpapja, aki el
lenezte a fa-ló bevitelét Trójába. Azonban ál
dozás közben két hatalmas kígyó tűnt fel, 
amelyek L.-ra rohantak és két fiával együtt 
megfojtották. L. haláltusáját ábrázolja a L.-
csoport néven ismeretes ókori szobormű, Age-
sandros, Polydoros és Athenodoros müve a 
Kr, e. 3. sz.-ból (ma a vatikáni Belve-
dereben). 

Láp, a mocsártól abban különbözik, hogy 
a L.-ban több a föld, mint a viz. 

Lápafő kisk., Tolna vm., dombóvári j . , 
434 1., ut. Szakcs, up. Nak. 

Lapáncsa kisk., Baranya vm., baranyavári 
j . , 438 1., ut. Magyarból}', posta. 

La Paz, Bolivia legnagyobb városa 3700 
m. magasságban, 120.000 1. Egyetem, már
ványból épült dóm. 
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Laokoón- csoport 

Lapidar» iráe fiat.), csupa nagybetűből 
áJIó irás; átvitt ért. rövid, velős irás. 

Lapilli (ol.), tűzhányók áltai kivetett salak-
darabok. 

Lapis (lat.) a. m. kő; L. infernalis 
a. m. pokolkő, a salétromsavas ezüst kris
tályát jelenti, amelyet sebek égetésére haszn. 

Laplace, Pierre, marquis de (1749—1827), 
francia csillagász és matematikus. Főművei 
a Mécanique céleste s ennek népszerű ki
vonata Exposition du système du monde 
(17C6), melyben a naprendszer keletkezésére 
vonatkozó hires elméletét (I. Kant-Laplace 
elméiét) fejti ki. 

La Plata, 1. D-Amerika második legna
gyobb folyója, a Parana és Paraguay egye
süléséből ered és az Atlanti-óceánba ömlik. 
— 2. Város a L. folyó torkolata fölött, 
Argentínában, Buenos Ayres alatt, 151.000 1. 
Egyetem. 

Lappá lia (ném.-Iat.) a. m. csekély, jelen
téktelen dolog. 

L'appétit vient en mangeant (franc.) a. m. 
evés közben jön meg az étvágy. 

Lappok, a finn-ugor népcsalád legÉ-ibb ága 
Norvégia, Svéd- és Finnország Ë-i részén'; 
számuk 34.000. 

Lapezue (lat.) a. m. botlás, hiba. L. 
linguae: nyelvbotlás. L.. calami: a tollhiba; 
L. memoriae: emlékezed botlás. 

Lapujtö kisk., Nógrád vm, salgótarjáni j . , 
*493 1-, telefon, posta. 

Larbaud, Valéry, * 18S1, francia költő, re
gényíró és esztétikus. Lírájában és regényei
ben az exotikus kozmopolitizmus témáit és 
színeit keresi, 

Lares (lat.) a. m. a róma:ak házi szellemei. 
Largo (ol.), zenei mükifejezés, a. m. las

san, szélesen. Larghetto, kissé lassabban. 
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Lárifári (németből) a. m. üres fecsegés. 
Larisza, thessaliai görög város, állam, ter

mékeny vidéken. 
Larisztán, délperzsa tartomány és annak fő

városa. 
La Rochefoucauld, François, duc de (1612 

—16S0), francia iró,. az emberi egoizmus ke
serűen jut kifejezésre hires maximáiban. 

Larousse, Pierre (1817—1875), francia könyv
kiadó, lexikográfus, a Grand dictionnaire uni
versel és a Petit L. megteremtője. 

Larsen, Jens Anker, * 1875, dán iró. Re
gényei: A bölcsek köve (misztikus), Mária és 
Márta stb. 

Larsson, Kari (1853—1919), svéd festő és 
grafikus; néprajzi és családi zsánerképek, 
könyvalakban is megj. 

L'art pour l'art (franc.) a. m. művészet 
a művészetért; az önmagáért való, öncélú 
művészet jelszava. 

Lárva (lat.), 1. álarc. — 2. Alsórendű 
állatok első fejlődést alakja, amelyben a 
szülőhöz egyáltalán nem hasonlítanak. 

Lasciate ogni speranza, voi ch'entratet (ol.) 
a. m. hagyjatok fel minden reménnyel, akik 
beléptek. A pokol kapujának felirata, Dante 
Inferno-jában. 

Lasker, Emanuel, * 186S, német filozófus 
(okkultizmussal is fogl.), iró s 25 éven át 
a sakk világbajnoka. 

Lasker-Schüler, Else, * 1876, német ex
presszionista költőnő. 

Laskod kisk., Szabolcs vm., nyirbaktai j ' . , 
816 1., ut. és up. Petneháza. 

Las Palmas, Gran-Canaria sziget fővárosa, 
67.000 1. Fürdő, halászat. 

Lassalle, Ferdinand (1825—1864), a német 
szocialista munkásmozgalom megalapítója. Fő-
müvei: Herakleitos filozófiájáról, A szerzett 
jogok rendszere, Bastiat-Schulze von De
litzsch, vagy: Tőke és munka. 1862. kezdett 
a politikai mozgalmakban élénkebben részt
venni s gyújtó szónoklatai és Az alkotmány
ról és a Munkásprogram c. röpiratai nagy 
feltűnést keltettek. 1864 nyarán párbajban 
elesett. 

Ltasso, Orlando di (Orlandus Lassus, 1520 
—1594), németalföldi születésű olasz zene
szerző, a 16. sz. zenéjének, Palestrina mel
lett legnagyobb alakja. Zenedarabjainak száma 
2000-en felül van. 

Lasewitz, Kurt (1848—1910), német iró, 
fantasztikus csillagászati regényeket irt. t,Ma-
gyarul ; Két bolygón.) 

Lass/.o, az amerikai cow-boyok hurokban 
végződő kötele az elszabadult vagy a va
don élő lovak megfogására. 

Last not least (ang.) a. m. hátulsó, nem 
utolsó, vagyis a sorrend nem akar érték-
itéletet jelenteni. 

Lasz Samu, * 1859, geográfus, földrajzi 
• iró és tudománynépszerűsítő, középisk. c. 
igazgató. 

Laszciv (lat.) a. m. sikamlós, szemérmetlen. 
Laszgallner Oszkár, * 1879, festő, rajzta

nár, műegyetemi meghívott előadó. 
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LASZLO LATIN FILOZÓFIA 

László, magyar királyok, Ι. ν. Szent L. 
(1040—1095), I. Béla fia, 1077—1095. magyai 
király. 1091. elfoglalja Horvátországot, visz-
szaveri a betörő kunokat, megszilárdítja a 
kereszténységet. 1192. szentté avatták. — II. 
L. (1131—1163), II. Béla fia, 1163, magyar 
király. — III. L. (1199—1205), Imre fia, 
1204—1205, magy. kir. — IV. v. Kun L. 
(1262—1290), V. István fia, 1272—1290. ma
gyar király. Mint Habsburgi Rudolf szövetségese, 
Ottokár cseh királyt 1278. a Morva-mezőn 

Szt. László hermája 

(Dürnkrut) leverte. A kunoknak pártfogója voll 
s mégis a kunok örték meg. — V. L. (Post-
humus L. 1440—1457), Albert magyar király 
utószülött fia. 1444—1457. magyar és cseh 
király. Nevében 1452-ig Hunyadi János volt 
az ország kormányzója. Hunyadi János ha
lála (1456) után a király esküje ellenére ki
végeztette Hunyadi Lászlót. Ε cselekedet 
óriási felzúdulást idézett elő, ami elől Prá
gába menekült. Itt is halt meg, áilitólag mé
regtől. 

László 1. Fülöp Elek, * 1869, feslő, arc-
képezéssel lett világhírű. Behízelgő modorú 
arcképeivel a legmagasabb körök, uralkodó 
udvarok művésze lett, jelenleg Angliában él. 
XIII. Leó pápa, Hohenlohe hg. stb. arc
képe a Szépmüv. Múzeumban, önarcképe az 
Uffiziban. — 2. Zoltán, * 1881, orientalista 
iró és újságíró. 

Lasztonya kisk., Zala vm., letetiyei j . , 331 
1., ut. Páka, up. Szetitadorjái. 

Lat (t/32 font), régi súlymérték = 0.0175 
kgr. 

Látás, a Játó^zervnek az a képessége, hogy 
a fénysugarat észrevéve, az igy keletkezett 
érzést a külvilággal viszonyban levő kép-· 
zetté alakítsa át. L. még Szem. 

Lateau, Louise (1850—1883), belga leány, 
akinek testéi 18 éves kora óta vérzések tá

madtak a Krisztus öt sebének megfelelő he
lyeken. ' 

La Tène, cölöpépitményszerü szigetvár a 
vaskorszakból a svájci Neufchâteli -tavon. Az 
itteni leletek után nevezték el a La Tène-
korszakot (kb. Kr. e. 500—Kr. u. 100). 

Latens (lat.) a. m. rejtett, lappangó. 
Laterális (lat.) a. m. oldalsó. 
Lateran, pápai palota Rómában a Monte 

Celio-n, amely eredetileg a római Laterani-
családé volt; a 16. sz.-ban D. Fontana új
ból felépítette. 

Laterna magica (lat.) a. m. bűvös lámpa. 
Athanasius Kircher fedezte föl i6;6. Egy
szerű sötétkamra, amely a tárgyak képeit 
nagyítva vetiti falra v. ernyőre. Modernebb 
kiadása az oktatási célra szolgáló vetítő ké
szülék. 

Latifundium (lat.), egyházi, világi, termé
szeti v. jogi személy tulajdonában lévő nagy
birtok. Magyarország birtokmegoszlása Tria
non után az 1000 holdnál nagyobb birto
kokra nézve a következő: 

A birtoktest 
területe 

A birtok jellege száma kat. hold 
1. Szabadforgalmu 1065 3,028.773 
2. Kincstári 11 175.177 
3. Községi 92 503.335 
4. Alapítványi 24 214.219 
5. Iskolai 12 44.006 
6. Egyházi 93 856.424 
7. Hitbizományi 86 1,246.773 

8. Közbirtokossági 78 161.946 
9. Részvénytársasági 46 124.443 

2—9. Korlátolt forgalmú 442 3,326.325 
1—9. összesen 1507 6,355.098 

Az 1000 holdnál nagyobb földbirtoktestek az 
összföldbirtoknak 17.670/0-át teszik ki. 

Latin császárság, e néven a keresztesek s. 
a velenceiek alapítottak hűbéri módon meg
szervezett birodalmat a bizánci birodalom meg
hódítása után 1204-ben. Balduin flandriai gróf 
lett az első császár, s alig egyéves uralma 
után a L. apró hübérbirtokokra szakadozott, 
mig végre 57 évi fennállása után 1261. Pa-
laiologos Mihály elfoglalta Konstantinápolyt, 
megdöntötte a L.-ot és VIII. Mihály né
ven maga lépett a visszaállított bizánci bi
rodalom trónjára. 

Latin éremunió, az a nemzetközi szerző
dés, amelyet Franciaország, Olaszország, Bel
gium és Svájc kötöttek 1865. dec. 23. a 
frankrendszer bevezetésére, amelyhez 1868. Gö
rögország is csatlakozott, a világháború óta 
nincs semmiféle gyakorlati jelentősége. 

Latin filozófia, a görög filozófia spekulativ 
irányával szemben egészen gyakorlati jel
legű. Csak az érdekli őket, ami az egyén 
viselkedésére és a népek kormányzására vo
natkozik. Lucretius De rerum natura c. köl
teményével az elsők közé tartozik, akik gö
rög gondolatokat ültettek át, ő Epikuros 
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tanítását \ adta uj, lelkee formában. Legtöbbet 
fáradozott; a görög eszmék ismertetésében 
Cicero. Eklektikus, s a filozófiában is első
sorban szánok. Legtöbb figyelmet érdemel 
Seneca, aki a stoicízmus szellemében írt le
veleket. Epiktetost és Marcus Aurelius csá
szárt emlitíietjük még meg a római stoiku-
sok között. 

Latin irodalom. 3 nagy korszakra oszlik: 1. a 
nemzeti (Kr. e. 3. sz.-ig), 2. a helleniszti
kus (Kr. u, 198-ig), 3. a keresztény L. kora 
(Kr. u. 475-ig). A nemzeli L.-nak kevés és 
töredékes emléke néhány szakrális vers, törté
nelmi feljegyzés, jogi formula s népies játé
kok maradványai. A hellenisztikus L. korában 
az irók legmagasabb miivészi célja megszólal
tatni latin nyelven az összes görög műfajokat, 
mint örökmintákat; az előadás, a forma min
dig görög marad. Ε korban megindul a mű
fordítás: Livius Andronicus lefordítja az Odys-
seiát, Ennius és Naevius az eposzt, Plauti s 
és Terentius a vígjátékot sráiaitatják meg latin 
nyelven. Luciliusszal megindul az ugyancsak 
görög elemekből megalkotott szatíra. Ez a 
mintegy 400 évre terjedő korszak a L. java ter
mését hozta meg. Az eposzban Lucretius, Ver
gilius és Lucanus, a Urában Catullus, Hora
tius, Tibullus, Propertius és Ovidius alkotnak 
maradandót. Az epigramma Martialisban éri 
ej a görögökhöz méltó tökéletességét, a re
gény egyetlen latin emléke Apuleius Arany
szamara, a szatírában Horatius és Juvenalis 
alkotásai tanúskodnak a latin szellem alkotó
készségéről. A prózában a történetírás és a 
szónoklat emelkedik nagy tökéletességre. Caesar, 
Sallustius, Livius és Tacitus nagyszabású mü
vei mellett Suetonius császár életrajzai érdeke
sek. A próza kiteljesedését Ciceróban éri el. 
Fellendül a tudományos irodalom is, Mar
cus Terentius Varró polihisztor, Celsus az 
orvostudományt, Piinius a természettudományt 
Columella a közgazdasági irodalmat képvi
seli, amelynek egyik értékes emléke még 
Catonak a földmivelésről irt kis müve. Cicero 
mellett Seneca a filozófiai irodalomnak gon
dolkozásban és érzésben a modern időkhöz 
is közel álló képviselője. A keresztény L. ko
rában vezető gondolat a ker. eszme, jellemző 
a hellenisztikus formák elhanyagolása és az uj 
gondolat számára uj formák alkotása (apo
logia, tractátus, himnusz). Ε korszak legki
emelkedőbb alkotásai Tertullianus, Minucius, 
Felix, Arnobius és Lactantius apológiái, Cyp-
rianus, Hilarius, Ambrosius, Hieronymus, Au
gustinus és Nagy Leo traetatusai, erkölcsi, 
dogmatikai, szentirásmagyarázó iratai és levelei. 
Az egyháztörténet művelői Sulpicius Severus, 
Gennadius és" Orosius, a fellendülő ker. köl
tészet legkiválóbb képviselői Commodianus, Da-
masus, Prudentius, Pau'inus, Claudianus, Appolli-
naris Sidonius, Sedulius, Dracontius. Ugyan
csak egészen uj műfajok a mártír- akták és a 
peregrinatiók (zarándoklatok leírásai). A közép
kori L. kivül esik a L. szerves fejlődésének 
körén és éppen csak a nyelv köti a latinság-
hoz. 

LAVA 

Latinizmus, a latin nyelvből átvett szóhasz
nálat v. kifejezés. 

Latin nyelv, az indogermán nyelvcsalád 
itá.iai csoportjának egyik ága, az ókort Róma 
nyelve. Mint élő nyelv kihalt, de mint kíasz-
szikus irodalmi nyelv tovább él. A L. nyelv
járásaiból fejlődtek a mai román nyelvek. 

Latinovics Endre, * 1888, ny. min. tan., felső
házi tag. 

Latium, középitáliai tartomány, területe 10.000 
km2. 

Látlelet, orvosi vizsgálatnál talált állapot le
írása. 

Látomás (latinul vizió), nepildtező dolgok 
látni vélésc. 

Látószag, az a szög, melyet valamely tárgy 
két szélső pontjáról a szembe érkező sugarak 
bezárnak. A L. nagysága és igy a látás éles
sége függ a tárgy nagyságától és a szemtől 
való távolságától. A nagyítóüvegek és távcsö
vek szerepe az, hogy a L.-et megnagyobbítsák. 

Latour, Theodor, gr. (1780—1848), osztrák tá
bornok. 1848. mint hadügyminiszter Jeüacsicsot 
pénzzel és fegyverekkel segítette a magyar 
kormány ellen. 1848. okt. 6-án a bécsi nép 
lámpavasra húzta. 

Látrány kisk., Somogy vm., lengyeltóti j . , 
1493 I., ut. Balatonlelle, posta. 

Latrina (lat.) a. m. árnyékszék. 
Latzkő 1. Andor, * 1876, magyar, azután 

német iró. Legnagyobb feltűnést keltett müve: 
Menschen im Kriege. — 2. Hugó, * 1876, ta
nár, angol nyelvész és irod. történész. 

Laub István, * 1885, a Z'enemüv. Főisk. zon
goratanára. 

Laube, Heinrich (1806—1884), német iró, 
1848. a nemzetgyűlés tagja, 1849—67. a Hof-
burgtheater igazgatója Bécsben. Regényeket, 
drámákat, memoárokat irt. 

Laudanum (lat.), csillapitószer, ópium. 
Laudator temporb act! (lat.) a. m. az elmúlt 

kor dicsérője (Horatius). 
Laudon, Gideon, báró, 1. Loudon. 
Laue, Max, * 1879, fizikus, berlini egyet, 

lanár. Az ő számításai nyomán fedezték fel 
Friedrich és Knipping 1912. kristályokkal vég
zett kísérletekkel a röntgensugarak elhajlását 
és interferenciáját. 1914. Nobel-dij. 

Laufenauer Károly (1848—1901), elmeorvos, 
a bp.-i egyet, tanára. 

Lauka Gusztáv (1818—1902), iró. Humoros 
reg., novellák, szatirikus románcok. 

Laura, Petrarca szerelme, akit canzonéiben 
dicsőit. A költő szerint Avignonban élt (f 1348). 
Létezését sokan kétségbe vonták. 

Laureatus (lat.) a. m. babérkoszorus. 
Laurens, Jean Paul (1838—1921), francia festő, 

történeti tragédiák erőteljes színezéssel. 
Laurisin Lajos, * 1897, operaénekes, az 

Operaház tagja. 
Lausanne. Svájc Vaud kantonjának fővárosa 

a Genfi tó fölött, 68.000 1. Francia egyetem. 
A svájci főtörvényszék székhelye. 

Lausitz (Lusatia), tartomány Közép-Német
országban, az Elba és Odera között. 

Láva (o1.), a működő vulkánoknál a kráter-
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bői izzónfolyó állapotban kiömlő olvadt kőzet, 
amely kihűlve üveges tömeggé mered. 

La Valetta, Malta fővárosa és legnagyobb ki
kötője, 50.000 1. Egyetem. 

Lavater, Johann Kaspar (1741—1801), svájci 
lelkész és iró. Igen nagy népszerűségre tett 
szert fiziognómiai munkája, amelyben azt bi
zonyítja, hogy az arc vonásaiból és a koponya 
alakjából lehet következtetni a jellemre. 

Lavedan, Henri, * 1859, francia szinmüiró. 
Laveleye, Emile de (1822—1892), belga köz

gazdász, egyetemi tanár. Főmunkája, a tulaj
donról szóló, magy. is megj. és világszerte 
nagy hatással volt. 

Lavina (ném.), a hegyek oldalairól legördülő 
nagy hótömeg. 

Lavinia, Latinus leánya, Aeneas felesége. 
Lavisse, Ernest (1842—1922), francia történész, 

megírta Franciaorsz. tört.-ét és Rambaud-val 
együtt egy nagy vi.ágtörténetet. 

Lavoisier, Antoine (1743—1794), francia ve-

Í
;yész és fizikus. A modern kémia megalapítója 
ett azzal, hogy megteremtette a mennyiségi 

kutatást. Ezzel fedezte föl az oxigént (Priestley-
vel egyidejűleg, 1774) s döntötte meg a 
ph'ogiston-elméletet. A forradalomban mint áru
lót lefejezték. 

Lavotta 1. János (1764—1820), hegedűművész 
é|S zeneszerző. Szerzeményeinek száma megköze^ 
íiti a 100-at. Legjobbak fantáziái, népdalátirásai 
és Csokonai-dalai. — 2. Rezső, * 1876, zeneiró 
és zeneszerző, a Nemzeti Színház karnagya, a 
Nemzeti Múzeum zeneművészeti előadója. Irt 
három operát, egy balettet, Altalános zenetör-
ténet-et és Zeneesztétiká-t. 

Law, 1. Bonar Andrew (1858—1923), angol 
pol. 1900. az alsóház tagja. 1911. a konzer
vatív párt vezére. 1916. Äsquith koalíciós kor
mányában gyarmatügyi miniszter és a haditanács 
tagja, majd a Lloyd George-kormány kincs
tári minisztere lett. Lloyd George bukása után 
1922. átvette a konzervatív párttal a kormány
zást. — 2. John, (1671—1729), skót fezőr. 
Nagyszabású alapításai és szédelgő hitelművele
tei révén nagy hírnévre tett szert Francia
országban. 1717. a hírhedt Mississippi-társasá
got alapította, amelynek bukása Franciaország 
minden társadalmi rétegét súlyosan érintette. 

Lawn-tennis, labdajáték, amelyet sima gyep
pályán labdával és ütővel (racket) játsza
nak ember-ember, vagy pár-pár ellen. 

Lawrence, 1. David Herbert, (1887—1930), 
angol költő és regényíró. Főműve a Rainbow, 
melyet a cenzúra betiltott erősen érzéki ré
szeiért. — 2. Sir Thomas (1769—1830), angol 
festő; arcképei előkelő, tetszetős voltuk mel
lett festői finomságokkal vannak telítve. 

Laxans (lat.) a. m. enyhe hashajtó. 
Laxenburg, falu, Bécstől D-re a Schwechat 

patak mellett. Császári kastélya 1919. óta 
rokkant-otthon. 

Láz, az az állapot, amikor az emberi test 
hőmérséklete a normális 36.5—370 C. fölé 
emelkedik. 

Lazac, tengerben élő csontos hal, ivás idején 

nagy tömegekben vonul fel a folyókb^. Húsa 
értékes. 

Lázadás, a magy. jog szerint: olVan cso
portosulás, amelynek célja az országgyűlést, 
annak valamely házát vagy bizottságát, a kor
mányt erőszakkal v. veszélyes fenyegetéssel hiva
tásának szabad gyakorlásában akadályozni, a 
poigárok valamelyik osztályát, nemzetiségét v. 
hitfelekezetét fegyveresen megtámadni. L. to
vábbá az is, ha valaki a kormány engedélye 
nélkül csapatot gyűjt, azt felfegyverzi. 

Lázár, 1. Jézusnak a gazdagról és szegényről 
szóló példázatában a szegény neve, — 2. Jézus 
Bethániában lakó ismerőse és barátja, akit 
Jézus János ev. 11. r. 1. szerint nővérei 
kérésére feltámasztott. 

Lázár 1. Béla, * 1869, művészeti iró, az 
Ernst-muzeum igazgatója. — 2. Ferenc, * 1883, 
közjegyző, felsőházi tag. — 3. Ilona, * 1876, 
szobrász. — 4. István, * 1881, számos költemény 
és elbeszélőmunka irója. — 5. Jenő, * 1885, hír
lapíró. 1920—1923. a Bécsi Magyar Újság fő-
szerk. — 6. Miklós, * 1887, iró és Újságíró, 
országgy. képv., a Reggel szerk. — 7. Ödön, 
* 1873, a Király-pzinház igazgatója, 1925. 
művészi vezetője és bérlője. — 8. Vilmos (1815-
1849), 1848—49-i honvédezredes. 1849 okt. 
6. Aradon kivégezték. 

Lazaristák, a paulai szt. Vince által 1624-ben 
alapított, népmisszióra hivatott rend tagjai, 
nevüket párizsi kollégiumuktól vették. L.-nak 
hívják a San Lazzaro szigeten lakó mechita-
ristákat (1. o.) is. 

Lázi kisk., Veszprém vm., zirci j . , 1135 1., 
vasút, ut. Veszprémvarsány, posta. 

Lazur (perzsa, a. m. kék), áttetsző festék, 
amely alól az alapfesték kiütközik, de módo
sulva. 

Lazzaroni, (ol.) Nápoly legalsó néprétegének 
gúnyneve. 

L. c. = loco citato (lat.) a. m. idézett 
helyen. 

League, angol hosszmérték = 3 angol mér
föld = 4827,98 m; a tengeri L. = 3 teng. 
mérföld = 5564,89 m. 

Leander, 1. Hero. 
Leányfalu, nyaralótelep Pest vm. pomázi járá

sában. Pócsmegyer nagyközség határában, a 
Duna mellett. Strandfürdő. Gőzhajóállomás. 

Leányvár nagyk., Esztergom vm., esztergomi 
j . , 900 1., vasút, ut. Leányvár-Csév, posta. 

Lear, mondai alak, Britannia királya, Shakes
peare tragédiájának hőse. 

Lebedia, a Fekete-tengertől északra eső te-
rület a Dnyeper balpartján, ahol az ősmagyarok 
a 9. sz. közepén laktak. 

Lebemann (ném.) a. m. az élet örömeit fi
noman élvező ember. 

Lébény nagyk., Mosón vm., magyaróvári j . , 
3242 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Leblanc, 1. Nicolas (1742—1806) francia 
vegyész, a szódagyártás megalapítója. — 2. 
Maurice, * 1864, francia regényíró, detektív
regényeket ir. Az Arsène Lupin sorozat szer
zője. 
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LE BON LÉGHAJÓZÁS 

Le Bon, Gustave, • 1841. fr- orvos és szo
ciológus. Főműve: A tömegek lélektana. 

Lebrun, Charles (1619-1690) francia festő; 
a szobrászati S festészeti akadémia megalakí
tója s igazgatója. XIV. Lajos udvari festője. 

Lech a. Duna egyik jobbparti mellékfolyója 
Bajorországban· 

Lechner ι· G y u , a (1841—1914), festő és ,-,-,,ίί/̂ ν̂ ίίΛ németre, az iparrajziskola tanára. mutormro ^ „ i g 7 ^ é p i t é s z > a k a s s a i R á k ó c z i . 
múzeum alkotója. - 3 . Károly (1850-1921), 
elmeorvos, az angyalföldi elmegyógyintézet ígaz-
eatója. — 4· Ödön (1845—1914), építész, a ma-
| v a r építészeti stilus úttörő megindítója (szegedi, 
kecskeméti városháza, kőbányai templom, bp.-i 
Iparművészeti és Földtani Múzeum, Posta
takarékpénztár palotája), aki a magyar diszitő-
stilus népi eredményeit s megnemesitett anyagát 
monumentális alkotásokon próbálta ki, alkal
mazva a Zsolnay-féle színes majolikát és a 
piro-gránitot. 

Lecitin, a tojássárgájában nagy mennyiségben 
található foszfortartalmu vegyület, fontos gyógy-
any&g, 

Lecky, William (1838—1903), racionalista an
gol történetíró. Főműve: History of the rise 
and influence of Rationalism in Europe (magy. 
is megj.). 

Leclanché-féle elem, a leginkább elterjedt 
galvánelem (1. ο.)-Házicsengőknél, házitelefonulo-
nál használják. Egyik pólusa szén, a másik 
horgany, szalmiáksójoldatban. 

Leconte de Lisle, Charles Marie (1818—1894), 
francia költő, a parnasszisták vezére. 

Lecouvreur, Adrienne (1692—1730), kiváló 
francia színésznő, állítólag egy vetélytársnője 
mérgezte meg. 

Lector, (lat.) 1. Lektor. 
Léda, Tyndareos spártai király felesége, 

aki iránt Zeus szerelemre gyulladt; hattyú alak-

1'ában látogatott le hozzá s e viszony követ-
:eztében egy-egy tojásból Helena s Kastor 

és Pollux kelt ki. 
Ledru-Rollin Alexandre Auguste (1808—1874), 

francia radikális politikus, az általános választó
jog parlamenti előharcosa. A februári forra
dalom után belügyminiszter volt. 

Lee, Sir Sidney (1859—1926), irodalomtörté
neti iró, Shakespeare-kutató, a Dictionary of 
National Biography kiadója. 

Leeds, város Közép-Angliában, York gróf
ságban, az Aire-folyo mellett, 472.000 1. A 
gyapjuipar főhelye. Egyetem. 

Leeuwarden, holland város az Ee mellett, 
46.000 1. 

Leeuwenhoek, Antony van (1632—1723), hol
land kereskedő, a mikroszkopikus kutatás meg
alapítója. 

Leffler Béla, * 1878, iró, debreceni egy. m. 
tanár, Stockholmban él, sokat ir svéd nyelven 
a magyar irodalomról és kultúráról. 

Lefokozás, 1. Degradáció. 
Legális (lat.) a. m. törvényes, törvényszerű. 
Legalizálni (lat.) a. m. hitelesíteni. 
Legato (ol.), zenei műszó: kötve. 
Legátus v. nuncius (lat.) a. m. követ, kül. 

pápai követ. — L.-oknak hívják a protestáns 
iskolák számára adományokat gyűjtő tanulókat, 
akik v. csak gyűjtenek, v. ha teológusok, 
prédikálnak is. Szünőfélben levő szokás. 

Légcső, 12—13 cm. hosszú, porcgyürükkel me
revített cső, amely a gégefőt a tüdővel össze
köti. 

Lege artis, (lat.) a. m. a művészet (mester
ség) törvénye szerint. 

Legend kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 832 
1., ut. és up. Nógrádkövesd. 

Legenda (lat., a. m. olvasandó), 1. pénzek, 
pecsétek felirata. — 2. Az egyházban olva
sásra kijelölt részek a szentek és mártírok 
életéből. — 3. Szentek életének az elbeszélése. 
— 4. A L. aurea ilyen L.-k gyűjteménye, 
amelyet Jacobus Voragine (1230—1290) áhított 
össze. 

Legeza Pál, * 1879, a Közmunkatanácsnál 
min. tanácsos, az í. nemzetgy. ker, párti 
képv. 

Leggiero (ol.), zenei műszó, a. m. könnyedén, 
gyöngyözően. 

Léghajózás, tágabb értelemben mindenféle 
légi járművel való közlekedés technikája, me
lyek lehetnek a levegőnél könnyebbek (gázzal 
töltött léggömb, szűkebb értelemben vett 
L.) v. - nehezebbek. A léggömb lehet 
egyszerű nemkormányozható gömb, vagy kor
mányozható szivaralaku rendszer. A leg
régibb (Montgolf ier-féle) léggömböt melegített 
levegővel töltötték meg; ma világitógázt vagy 
hidrogént, legirabban pedig héliumot használnak. 
A kormányozható léghajók két főfaja a merev 
és nem merev rendszerű; előbbinél a léghajó 
kívánt alakjának megfelelő rácsos, rekeszes 
aluminiumvázra (Zeppelin-léghajó) v. farudakból 
álló vázra (Rettig és Schütte—Lanz-rendszer) 
»van a léghajó burkolata ráfeszitve, míg a váz
nélküli, nem merev rendszernél a járműtest 

Montgolfier testvérek léggömbje 1783. 

alakjának biztosítását a léghajótest belsejében 
levő ballonettel v. légzsákkal érik el, mely a 
gázt nyomás alatt tartja; ennek fő képvi
selője a Parseval-féle léghajó. Ujabban van
nak félmerev-rendszerű léghajók. A világhábo
rúban legjobban bevált léghajók a Zeppelin
féle és a Schütte—Lanz-féle merev rendszerű 
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léghajók. A L.-nak a repülés technikájában 
való helyzetét és a repülőgéppel való, össze
hasonlítását 1. Aviatika alatt. 

Légió, a rómaiak hadiegysége. Kr. e. 400-tól 
egy L. 300 lovasból és 4200 gyalogosból ál
lott. Marius óta rendesen 6000 ember egy L. — 
Caesar óta az állam hadereje 40—50 L. volt. 
Augustus halálakor 25. A L. jelvénye az ezüst 
sas. 

Légion d'étrangers (franc.) a. m. idegen
légió (1. o.). 

Légion d'honneur, (franc.) a. m. becsület
rend; Napoleon alapította 1802. 

Legisiatio, (lat.) a. m. törvényhozás; legis
lativ a. m. törvényhozási. 

Legitim (lat.) a. m. törvényes. 
Legitimáció (ujlat.) a. m. igazolvány, igazolás-
Legitimisták, az 1830. elűzött X. Károly 

francia király hiveit nevezték igy, akik sem 
Lajos Fülöp királyságát, sem i l l . Napoleon 
császárEágár, sem a harmadik köztársaságot 
nem ismerték el törvényesnek. Általában így 
nevezik azokat, akik a forradalmi mozgalmait 
után a./, alkotmányos élet helyreállítását a 
merev jogfolytonosságtól várják. A magyar
országi L. a Habsburg-dinasztia restauráció
jáért küzdenek. 

Légkör, 1. Atmoszféra. 
Légnyomás, a levegő súlyából adódó hatás. 

A L. nagysága egyenlő a 1 cm2 alapú s a 
légkör legkülső rétegéig emelkedő levegőoszlop 
súlyával, vagyis 1033 g-mal. Ez az adat mindig 
a tenger színére vonatkozik s ezt nevezzük 
légköri nyomásnak (a gyakorlatban 1 kg. per 
cm2). Ε nypmás folytonosan változik, mert az 
egy hely fölött tornyosuló légoszlop magassága 
is változik. A L.-t a barométerrel (1. o.) mérik. 

Legouvé, Ernest (1807—-1903), fr. iró, Seri-
be-bel több színdarabot irt. 

Légrády 1. Imre, * 1868, ügyvéd, 1902— 
1919. a Pesti Hirlap felelős szerkesztője. — 2. 
Károly (1834—1903), publicista és országgy. 
képv; 1878. megindította a Pesti Hírlapot, 
amelynek egy ideig főszerkesztője volt. — 3. 
Ottó, * 1878, a Légrády Testv. nyomdai mü-
intézet és a Pesti Hirlap társtulajdonosa. A 
Magyar Újságkiadók Szöv. elnöke s 1919 óta 
a Pesti Hirlap főszerkesztője. 

Légsulymérő, 1. Barometer. 

Légszivattyú 

Légszivattyú, olyan készülék, mellyel zárt tér
ben a levegőt ritkítani v. sűríteni lehet. 
Közönségesen csak légritkitó készüléket neve
zünk L.-nak. Legrégibb formája a dugattyúval 
és szeleppel dolgozó köpüs L., amelynek rit-
kióképessége azonban igen korlátolt. Sokkal 
jobbak a higanyos L.-k., melyekkel milliomod 
atrnoszférányi légritkitásokat is el lehet érni. 

Legumin (lat.), a hüvelyes magvak fehérjéje. 
Legyek, a kétszárnyúak rendjébe tartozó ro-

vaiok. Teljes átalakulással fejlődnek. A petékből 

rendesen lábatlan álcák, u. n. nyüvek kelnek ki. 
Sok ezer fajban az egész Földön el vannak 
terjedve. 

Legyesbénye kisk., Zemplén vm., szerencsi j . , 
1570 1., telefon, posta. 

Légy résen i A cserkészek jelszava. 
Lén kisk., Abauj-Torna vm., szikszói j . , 

rj-j 1., ut. Halmaj, posta. 
Lehár, 1. Antal báró, * 1876, ezredes^ a há

ború alatt a Mária Terézia-rendet kapta. IV. 
Károly második magyarországi látogatásakor 
Sopronban 1921. tábornokká és hadügyminisz
terré nevezte ki. IV. Károly eltávolításakor 
Csehszlovákiába menekült. — 2. Ferenc, * 
1870, zeneszerző. Operettjei az egész világon 
előadásra kerültek. Legismertebbek: A vig 
özvegy, Cigányszerelem, Luxemburg grófja és 
a Végre egyedül. 

Lehel, a vezérek korának egyik nevezetes 
alakja, ki a külföldi kalandozásokban játszik 
szerepet. 955. az augsburgi ütközetben Henrik 
császár fogságába esik, aki Regensburgban 
felakasztatja. 

Lehel 1. Ferenc» * 1885, fesíő és művészeti 
iró. Ujabb müvei: Csontvári Tivadar, Gulácsi 
Lajos és Cézanne, Notre art dément. — 2. István, 
* 1885, reálisk. tanár, kiadta Jászai Mari 
emlékiratait. 

Lehel kürtje, az 1000 év tájáról való ele
fántcsont kürt Jászberény városában, amelyet 
csak 1788. hozott Lehellel összefüggésbe Mol
nár Ferenc jász-kun kapitány. 

Lehmkuhl, Augustinus (1834—1918), jezsuita 
morál teológus. 

Leholay Árpád, * i8c,6, színész, a Nemz. 
Színház tagja. 

Lehr Albert (1844—1924), magyar nyelvész. 
Arany Toldijához és Toldi Estéjéhez irt 
nyelvi kommentárt. 

Lel, a leu (1. to.) többesszáma. 
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646—1716), né-
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met filozófus, a berlini tud. akadémia alapi
tója. Szerinte a világ a lehető legjobb világ, 
jnonasokból áll, amelyek előre megállapított 
összhang szerint, célszerűen, de oksági kap
csolat nélkül működnek. L. politikával is fog
lalkozott, de kül. matematikával és Newton
nal egyidőben fedezte föl az infinitezimális 
számítást. 

Leicester, középangliai város, 242.000 1., sző-
vőfonóipar, divatcikkek gyártása. 

Leiden (Lejda), város D-Hollandiában, a 
Rajna egyik ága mellett, 70.000 1. 1575. ala
pított egyetemet számos magyar ifjú láto
gatta. Rembrandt szülővárosa. 

Leidenfrost Gyula, * 1885, zoológus, peda-
gógiumí tanár. Főműve: Bevezetés az élet-
tudományba. 

Leiden! palack, az elektromosság gyűjtésére 
szolgáló hengeres üvegedény, amelynek külső 
és belső felülete ónlemezzel van bevonva. 

Leideni palack és kisütő 

Leiningen-Weeterburg Károly gr. (1819—1849), 
hèsseni származású 1848—49-i honvédtábornok. 
A váci csatában ő fedezte a visszavonulást. 
1849. okt. 6. Aradon kivégezték. Leveleit és 
naplóját kford. és kiadta MarczaU H. 

Leipzig, 1. Lipcse. 
Leipziger Neueste Nachrichten, i860 óta 

megjelenő német napilap, soká Bismarck or
gánuma, most néppárti. 

Leipziger Volkszeitung, 1893 óta megjelenő 
baloldali szociáldemokrata napilap. 

Leiterjakab, fordításban előforduló súlyos té
vedés; eredete az, hogy egy újságíró »Jakobs 
Leiter«-t (Jákob létrája), Le'.ter Jakabnak 
fordította. 

Lekció (lat.) a. m. olvasás, előadás, fel
adat. 

Lektor (lat.) a. m. felolvasó, egyetemi 
nyelvtanító, könyvkiadóvállalatok könyvbirálója. 
. Lélekelemzés, 1. Pszichoanalízis. 

Lélektan, az a tudomány, mely a lelki je
lenségeket leírja, vizsgálat tárgyává teszi, for
máikat és· törvényszerűségüket megállapítja. 

Lélekvándorlás, népies hit, amely szerint az 
ember lelke a halál után más lényekben (em
berben v. állatban) újjászületik. 

869 

Lelencház, árva y. elhagyott, kitett gyer
mekek felnevelésére szolgáló nyilvános intézet. 

Lemaltre, Jules (1853—1914), francia író, 
impresszionista kritikus. 

Lemberg (lengyelül Lwow), Galícia fővárosa 
és legnagyobb városa, Lengyelország harma
dik nagy városa, 220.000 1. Egyetem. Szö
vőipar. 

Lemming, Európa és Ázsia északi vidékein 
élő, patkanynagyságu rágcsáló. Nevezetes tö
meges vándorlásairól. 

Lemnos, görög sziget az Egei-tengerben. 
25.000 1. Fővárosa Kastro. 

Lemonnier, Camille (1845—1913), belga na
turalista regényíró. 

Len, a mérsékelt égöv leghasznosabb textil-
növénye, mely sok fajban ismeretes. A ná
lunk is termesztett házi L. egyéves fű, kb. 
1 méter magasra nő, kék- virága van, ter
mése tok; a mag sok olajat tartalmaz (len
magolaj). A L. zölden levágott szárát 10—15 
napig áztatják, azután lassan megszárítják s 
a korhadt részeket töréssel (tilolással) eltávo
lítva, nyerik a szövésfonásra alkalmas ros
tokat. A szövés után a kész szövetet a na
pon v. mesterségesen fehérítik. A tiszta vá
szon L.-rostok!:ó! készül. 

Lentermelée 1927. 

Világtermelés 
Oroszország 
Lengyelország 
Litvánia 
Belgium 
Franciaország 
Lettország 
Csehszlovákia 
Németország 
Észtország 
Jugoszlávia 
Hollandia 
Japán 
Írország 
Ausztria 
Olaszország 
Románia 
Magyarország 

millió kg. 
590 
510 
68 
39 
30 
2 2 
18 
13 
I I 
10.6 

7-5 
5-5 
5-5 
5 
2.4 
2 .1 
2 .1 
1.4 

Lena, nagy folyó Szibériában; a Bajkál 
hegységben ered és hatalmas deltát alkotva, a 
Jeges-tengerbe ömlik; 4600 km. 

Lénárd 1. Fülöp, * 1862, pozsonyi szár
mazású német fizikus. 1907 óta a heidel-
bergi egyet, a fizika tanára s az ottani ra
diológiai intézet igazgatója. A katódsugarakra 
vonatkozó igen fontos vizsgálataiért 1905. No-
bel-dij. — 2. Jenő (1878—1924), filozófus. 
Müve: Dhammó (Bevezetés a Buddha tanába, 
2 köt.). — 3. Róbert, * 1879, grafikus. 
Nagyvárosi motívumokat ábrázoló karcok. 

Lénárddaróc kisk., Borsod vm., ózdi j . , 
454 1., ut. és up. Csermely. 

Lénárt Zoltán, * 1870, orvos, a bp.-i egyet, 
az orr-, torok- és gégegyógyászat ny. r. 
tanára. 
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Lenau, Nikolaus (ered. Niembsch von Streh-
lenau, 1802—1850), csatádi (Torontál vm.-i) 
születésű, Pesten és Sátoraljaújhelyen nevel
kedett német költő. Nyugtalan élet (Amerika, 
szerelme a bécsi Sophie Löwenthal-ba) utáfl 
1844. megőrül s 6 év múlva Oberdöbling-
ben meghal. Melankolikus lírája ismertté tette 
az Alföldet a világirodalomban Petőfi előtt. 
Nagyobb költeményei: Faust, Savonarola, Die 
Albigenser, Don Juan. 

Lenbach, Franz von (1836—1904), német 
festő; hírnevét arcképeivel szerezte, melyek
ben a pszichológiai elem az uralkodó. 

Lenclos, Ninon de (1616—1706), szellemessé
géről és szépségéről hires fra;i;ia kurtizán; 
megírta memoárjait. 

Lencse, szabályos görbe felülettel bíró, ho
morú vagy domború korong, fontos alkat
része az optikai készülékeknek (távcső, mik
roszkóp, szemüveg stb.). Alkalmas üvegfaj
tákból v. kvarckristályból készül. A dombo-
rut . konvexnek, a homorút konkávnak neve-

Nagyitólencse működése 

zik. A L. lehet csak az egyik vagy mind
két oldalán homorú, illetve domború. A dom
borúak a fénysugarakat összegyűjtik, a ho
morúak szétszórják. A L.-ket csiszolással ál
lítják elő s igen fontos a felületük tökéle
tes gömbisége. Mivel egyes lencsékkel nem 
lehet tökéletesen szabályos fénytöréseket el
térni s mivel az egyes lencsék a fényt nem
csak megtörik, hanem színeire is bontják, 
azért a modern optikai eszközökhöz e hibák 
kiküszöbölésére több L.-ből álló L.-rendszere-
ket alkalmaznak. 

Lencsefélék, a hüvelyesekhez tartozó fontos 
gazdasági növények. Nálunk a főzelék-lencsét 
termesztik. Magja nagyon tápláló, mert igen 
sok fehérjét, keményítőt s foszforsókat tar
talmaz. 

Lencz Géza, * 1870, debreceni egyet, a 
dogmatika és vallásbölcsészet ny. r. tanára. 

Lendl Adolf, * 1862, állatbuvár. Tudomá
nyos gyüjtő-expediciókat vezetett 1888. Norvé
giába Herman Ottóval. 1906. Kisázsiába, 1907. 
Délamerikába. A fővárosi uj állatkert megte
remtője s 1911—20. igazgatója volt. 1901 — 
1904. országgy. képv. 

Lendvadedes kisk., Zala vm., alsólendvai j . , 
182 I., ut. és up. Rédics. 

Lendvai 1. Ervin, * 1882, zeneszerző, a 
berlini konzervatórium tanára. »Elga« c. ope
ráján kivül irt zenekari és kamarazenemüve-
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ket, vokális zenét és zongoradarabokat. — 2. 
István, * 1888, iró, költő és antiszemita pub
licista. 

Lendvajakabfa kisk., Zala vm., alsólendvai j . , 
326 1., ut. Rédics, up. Résznek. 

Lendvaujfalu kisk., Zala vm., letenyei 1"., 
509 1., ut. Alsólendva, up. Kerkaszentmiklós. 

Lendvay 1. Márton (1807—1858), színmű
vész. A Nemzeti Színházban játszott, főbb 
szerepei: Romeo, Hamlet, Don Caesar és 
Bánk bán. — 2. Márton ifj. (1830-75), 1855-
től a Nemz. Sarinház tagja. 

Lengyel kisk., Tolna vm., völgyesi j . , 967 
1., telefon, táviró, posta. 

Lengyel 1. Béla (1844—19!3), vegyész, a 
bp.-i egyet, tanára, δ tette először alapos 
vegyi vizsgálat tárgyává a magyar buza-
fajtákat. — 2. Ernő, * 1885, publicista, a 
Pesti Napló vezércikkírója. — 3- G&a> * 
1881, iró és hírlapíró, a Magyar Vámpoli
tikai Központ igazgatója, a Gy. O. Sz. tit
kára. — 4. Laura, 1. Dánielné. — 5. László, 
* 1883, hírlapíró, a Pester Lloyd munka
társa, —r 6. Menyhért, * 1880, iró. Főműve 
a Tájfun c. dráma, amellyel a külföldön is 
maradandó sikert aratott. Ezenkívül: A hálás 
utókor, A cárnő (Bíró Lajossal), Antónia, 
Seybold, Földnélküli János (Karinthyval) stb., 
A boldog város (regény). — 7. Miklós, * 
1878, gimn. ig., irodalomtörténész. — 8. Zol
tán, * 1873, politikus, ügyvéd. 1901-től a 
régi parlamentben exponált ellenzéki képvi
selő volt. A koalíció bukása után a kor
mányt támogatta. 

Lengyelek, a Ny-i szlávok leghatalmasabb 
ága. Számuk kb. 20 millió. Egy tömegben 
élnek a mai Lengyelország területén. Vallá
suk r. k. 

Lengyel irodalom, vallásos termékekkel in
dul meg (13. sz.). A reformáció hatása alatt 
lépnek fel az első nevezetesebb irók. Kocha-
novski, N. Rey, Klonowicz, Szymonowicz kép
viselik a 16. sz.-ban meginduló friss perió
dust, melyet aztán egy évszázados lanyhulás 
követ. A 18. sz.-ban francia befolyás alatt 
uj emelkedés mutatkozik; Krasicki, Trembecki, 
Kaçpinski, Wengierski, majd Felinski, Kop-
czynski a kor jelentős alakjai. A L. leg
magasabb pontját a romanticizmusbai éri el. 
Krasinski, Slowacki, de főleg Adam Mic
kiewicz müveiben (1798—1855). Ujabb köl
tők: a forradalmár Pol, Vjejszki. Továbbá 
Asnyk, Maria Konopnicka. A regény terén 
J. Kraszewski nevezetes. A regény folytatói 
Eliza Orzeszkowa és a világszerte ismert 
H. Sienkiewicz. Modern irók: Kasprowicz, Tet-
maer, Przybyszewski, Wyspianski, Lange, Rey-
mont. A legújabb költészet képviselői: J. Tu-
vim, A. Slonimski, Κ. Wierzynski. 

Lengyel nyelv, a Ny-i szláv nyelveknek 
egyik ága, legközelebbi rokonságban van a 
cseh és a szlovák nyelvvel. 

Lengyelország, köztársaság, Közép-Kelet-
Európa legjelentékenyebb állama, 388.000 km2, 

30 millió 1. Természetes határai csak D-en 
vannak Csehszlovákia felé: a Kárpátok ge-
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rince és Ê-on lapos tengerpartja. Többi ha
tárai mesterségesek. Felszíne a Kárpátok és 
a Lysa Gora kivételével 
sík. Főfolyója a hajózható, 
Visztula, de a torkolat 
Danzig kezében van. Bár 
Danzifban L.-n»k **»«» jo
gai vannak, a tengerrel 
va'ó összeköttetése hiányos. 
Éghajlata hűvös, nedves, 
szélsőséges. A suru lakos
ság földjét szorgalmasan 
műveli. Főgabonája a rozs. 
Búzája s árpája kevés, zab
termelése jelentékeny. Bur
gonyában csak Németország múlja felül. Cu
korrépa is jelentékeny. Állatállománya szegé
nyes. Szénben és cinkben csak Németország 
előzi meg a kontinensen. Vasérce kevés. 
Ipara fejlett és sokoldalú. Legjelentékenyebb 
a textilipar, főhelye Lodz. Közlekedése igen 
hátramarad:. Vasútja kevés és nagy része ha
dászati szempontból épült. Utjai rosszak. Ke
reskedelme nehezen tud megküzdeni a kezdő 
állami éiet pénzügyi nehézségeivel. Fővárosa 
V*rs6. — Története. 860. kezdődik a Piaszt-
dinasztia uralomrajutásával. A 9. sz. végén 
keresztényekké lesznek, 1000 körül III. Ottó 
császár a királyi cimet adja Nagy Boleszló-
nak. Belső zavarai és a tatárjárás ellenére 
mindinkább nő, az utolsó Piaszt veje, N. Lajos 
egyesíti Magyarországgal. Leánya, Hedvig, Ja
gelló litván fejedelemmel megalapítja a Ja
gelló-dinasztiát, mely alatt (1386—1572) fény
korát éli L. Területe gyarapszik, gyakori per-
szonálunióban Cseh- és Magyarországgal. De 
a választókirályság felállítása, a nemesség tul-
hatalma, a parasztság és polgárság súlyos 
elnyomása és a felekezeti harcok katolikusok 
és protestánsok közt romlásba viszik L.-ot. 
Báthory István (1575—1586) és Szobieszki Já
nos 1674—1696) fényes uralma leszámításával 
a Wasa-k, a szász választók alatt a ha
nyatlás szakadatlan, a kelettengeri (1656—1660) 
és az északi (1700—1721) háborúban elve
szítik a hóditmányokat. II. Katalin orosz 
cárnő megszállta a szétzüllött országot és 
Poniatowski Szaniszlót proklamálta királlyá; a 
francia és török segítséggel alakult bar-i kon
föderációja a hazafiaknak nem akadályozhatta 
meg a bírod, első részleges felosztását Orosz-, 
Poroszország és Ausztria között (1772); az 
1791· szabadelvű alkotmány sem a másodikat 
Porosz- és Oroszország között (1793) és vé
gül Kosciusko szabadságharca az utolsó és 
végleges felosztáshoz vezetett Orosz-, Porosz
ország és Ausztria között. Napoleon felállí
totta a varsói nagyhercegséget, melyet a 
bécsi kongresszus (1815) 2 részre osztott: 
a poseni nagyhercegségre Poroszország és a 
lengyel királyságra Oroszország alatt. A ki
rályság alkotmányt kapott, melyet az 1830— 
31· szabadságharc (Chlopicki, Dembinszki) után 
elveszített. A független Krakkót 1846. Ausztria 
kebelezte be. 1863. felkelésük is sikertelen, 
de a feudalizmus megszüntetése után leg

alább gazdasági és kulturális fellendülés állt 
be. A versaiîlesi béke 1919 jun. 28. fel
állítja az önálló L.-ot. Első köztárs. elnök: 
Pilsudski, utána 1922 dec. 9. Narutowiczot 
választják meg, őt azonban egy hét múlva 
meggyilkolták, mire Wojciechowski lett a 
köztársaság elnöke. 1926. Pilsudski marsai 
fegyveresen buktatta meg a kormányt, a közt. 
elnökségét azonban, noha azóta a tényleges 
hatalom az ő kezében van, Moszickínek en
gedte át 1926 jun. 1. Az azóta változó kor
mányok sorsa Pilsudski akaratától függ. 

Lengyeltóti nagyk., Somogy vm., lengyel-
tóti-i j . , 2782 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Lenhossék 1. József (1818—1888), anatómus, 
bp.-i egyet. tan. — 2. Mihály (1773—1840), 
orvos, 1808. a pesti, majd 1819-től a bécsi 
egyetemen volt az élettan és bonctan tanára. 
— 3. Mihály, * 1863, orvos, előbb a tü-
bingeni egyetemen, 1899 óta a bp.-i egyet. 
a bonctan ny. r. tanára, felsőházi tag, a 
Tud. Akadémia r. tagja. Főleg az idegrend
szer és az érzékszervek finomabb bonctaná
val foglalkozott, ujabban az antropológia pro
blémái körül kutat. 

Lenin, Vladimir Iljics Uljanov (1870—1924), 
az orosz szovjetköztársaság első elnöke. A 
Volga melletti Szimbirszkben született, apja 
gimnáziumi igazgató volt. Bátyját forradalmi 
mozgalmakban részvétele miatt fölakasztották 
s ez egész életére szóló gyűlölettel töltötte 
tel a 'cárizmus ellen. A marxista szociáldemo
kráciához való csatlakozásért Szibériába szám
űzték, ahonnan 1900. szabadult. Külföldön az 
orosz emigráció élére került s Genfben Iskra 
cimen forradalmi lapot adott ki. Több röp
iratot, filozófiai s társadalomtudományi köny
vet irt. 1903. formulázta meg a proletariá
tus forradalmi diktatúrájának gondolatát, ami 
az orosz munkásmozgalmat többségi (bolse
vikok) és kisebbségi (mensevikok) csoportra 
bontotta. A háború alatt, az orosz forrada
lom kitörése után »leplombált vagonokban« 
utazott haza s féléves agitációval és fegy
veres harccal megvalósította programját. 

Leningrad (Petrograd, Szentpétervár), Orosz
ország második nagy városa, 1703—1917 fő
városa, a Finn-öböl K-i sarkánál, a Néva 
deltáján. Egyetem, műegyetem, tudományos 
akadémia, gazdag könyvtárak, muzeumok, pa
zar paloták. 1917. 2 millió I. volt, ma 
1,071.000 1., neve 1914 óta Petrograd, 1922 
óta L. 

Lenkei Henrik, * 1863, iró. Müvei: költe
mények, drámák. · 

Lenkey 1. Gusztáv, * 1872, hírlapíró. 1914 
óta a Pesti Hírlap felelős szerkesztője. — 
2. János (1810—1850), 1848—1849. honvéd-tá
bornok. A szabadságharc elején Galíciából 
századával átszökött hazánkba és 1849. tá
bornok lett. Világos után megőrült az aradi 
börtönben. 

Lenti kisk., Zala vm., novai j . , 1768 í., 
vasút, távíró, telefon, posta. 

Lentikápolna kisk., Zala vm., alsólendvai j . , 
961 1., ut. Lenti, posta. 
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LENTISZOMBATHELY LEPRA 

Lentiszombathely kist., Zala vm., alsólen<ivai 
j . , 627 1., ut. és up. Lenti. 

Lento (ol.), zenei műszó, a. m. lassan. 
Leó, bizánci császárok. I. v. Nagy Leó, 

uraik. 457—474., utolsóul viselte a nyugati 
császár címét is. Megverte a hunokat és 
gótokat, de nem birt a vandálokkal. — VI. v. 
Bölcs Leó, uraik. 886—912, harcolt a bol
gárok, az oroszok és a győzelmesen előre
haladó arabok ellen, akik 911. szétverték 
hajóhadát. Pártolta a tudományokat, maga is 
iró volt. 

Leó, pápák. I. Nagy L·, mint pápa uraik. 
440-^461, a pápai hatalom igazi megala
pozója. Fölállítja a pápa elsőségének a kö
vetelését, kiviszi, hogy III. Valentinianus csá
szár a pápát a püspökök birájává teszi s 
rendeleteit törvényeknek mondja ki. 452. Aqui-
leja előtt Attilát rábírja, hogy seregével visz-
szavonuljon. — III. L. (795—816), ellene 
szőtt összeesküvés miatt Nagy Károly oltal
mát kereste. Boo. δ teszi Nagy Károly fe
iere a császári koronát. — X. L. (1513— 
1521, Giovanni de Medici). A Szt. Péter 
templom befejezésére pénzt gyűjtött bucsu ut
ján, ami Luther felléptének közvetlen oka 
volt. Ö volt Rafael mecénása. — XIII. L. 
(Gioachino Pecci, 1810—1903), 1878. pápa. 
Olaszországgal szemben engesztelhetetlen, a 
kultúrharcban azonban békességet kereső pápa. 
A keresztény-szocializmus gondolatát több en-
ciklikájával kimélyítette. * 

Leoben, város Stájerországban, a Mura 
mellett, 12.000 I. Az osztrák alpesi vasvi
dék főhelye. Bányászati akadémia. Vasmüvek. 

Leonardo da Vinci (1452—1519), olasz mű
vész. Milanóban egész akadémiát fejlesztett ki, 
megtermékenyítve a festészetet a chiaroscu-
róval (Madonna a sziklabarlangban, Szt. Anna 
harmadmagával), a lelki élet sejtelmes ki
fejezésével (Mona Lisa), a kedélymegnyilatko
zás jellemzésével (Utolsó vacsora, Anghiarii 
csata) és a színezés hangulatosságával; a 
plasztikában a lovasszobor (Francesco Sforza, 
Trivulzio) nyugalmi s ágaskodó (Bpest, Szépm. 
Muz.-ban) sztatikájának a megoldásával fog
lalkozott; az építészetben a monumentális ará
nyok és a kupola foglalkoztatta számos gya
korlati, vár-, csatorna-, ' hidtervezetet készítve. 
Művészeti munkásságát a festészetről és az 
arányról írott elméletén kívül nagyszámú jegy-
zetes rajz övezi, amelyekben mérnöki, termé
szetrajzi, anatómiai, optikai, fizikai, csillagá
szati, közlekedési, mechanikai, matematikai, hadi, 
repülési stb. problémák sorakoznak. 

Leoncavallo, Ruggerio (1858—1919), olasz ze
neszerző, az u. n. vcrista irány egyik har
cosa. Operái közül vi'ághirü a Pagliacci (Ba-
jazzók), Zaza, Bohémek. 

Leonidák, minden 33. évben megjelenő hulló
csillagraj. 

Leonidas, spártai király, Kr. e. 480. 300 
spártai har:ossal védelmezte a thermopylei 
szorost a perzsák ellen, de Ephialtes áru
lása következtében elesett. 

Leopárd, a macska-félékhez tartozó nagy 

ragadozó Afrikában és Ázsiában. Sárgás és 
fehér, fekete foltokkal. 

Leopardi, 1. Alessandro (147^-1520), olasz 
szobra·« és építész; Verrocchiónak Colleoni 
lovasszobrát bronzba öntötte; a padovai Santa 
Giustina-templomot tervezte. — 2. Glacomo 
gróf (1798—1837), olasz költő. Pesszimizmusa 
nagyrészt élete szenvedéseiben gyökerezik. 
Költészete mély és hatalmas, külső formái
ban is. 

Leopold Lajos, * 1879, szociológus és köz
gazda. Nev. müve A presztízs (németül és 
angolul is). 

Lép, nyirokmirigyszerü, vérképző szerv, a 
hasüreg baloldalán foglal helyet. 

Lepanto, görög város a L.-i szoros E-i 
partján, a Patraszi és Korinthoszi öböl közt. 
1571. Don Juan d'Austria itt verte tönkre 
a török hajóhadat.. 

Lepárlás v. desztillálás, folyadékoknak he
vítés által való elpárologtatása és a gő
zöknek ismét folyadékká sűrítése lehűlés ut-
ján. Célja a folyadékok megtisztítása v. más 
anyagoktól való elválasztása. Van száraz L. 
is, amelynél szilárd anyagokat párologtat
nak el. 

Lépfene, a háziállatok '(szarvasmarha, juh) 
fertőző betegsége, emberre beteg állatról ra
gad. Okozója a L.-(anthrax) bacillus. Beteg 
állat vére, húsa, takarmánya is fertőzhet. 

Lepkék, az ízeltlábúak egyik rendje. Két 
pár, rendesen tarka színű szárnyak van, 

Lepke 

amelyeket pikkelyek fednek. Szájrészeik szí
vók. Teljes átalakulással fejlődnek (pete, her
nyó, báb, lepke). 

Le Play, Frédéric (1806—82), francia szo
ciálpolitikus, az első, aki a munkások élet
módjáról rendszeres és részletes adatgyűjte
ményt állított össze. 

Leporelló, összefüggő, kemény lapokra nyo
mott képsorozat, amely könyvalakba rakható 
össze. (A név Mozart Don Juan-jában sze
replő L. nevű szolgától ered, aki ilyen alakú 
könyvből olva:sa fel gazdája kedveseinek ne
veit.) 

Lepra, 1. Bélpoklosság. 
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Lepíény nagylc, Veszprém vm., enyingi j . , 
2070 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Lequeitio, spanyol város a Biscayai öböl
nél, 4000 1. Itt lakik IV. Károly halála óta 
Zita királyné családjával. 

Lermontov, Michail Jurjevics (1814—41), pesz-
szimista romantikus orosz költő. A legnagyobb 
hatást Korunk hőse c. regényével érte el. 

Lé roi eet mort, vive le roi (franc.) a. m. 
meghalt a király, éljen a király. 

Leroux, Gaston, * 1868, francia iró, detek
tív- és fantasztikus regényeket ir. 

Le Sage, Alain René (1658—1747), francia 
iró. Müvei közül legnevezetesebb két szatiri
kus regénye: Le diable boiteux és Gil Blas 
(kalandregény, spanyol utánzat). 

Lesbos vagy Mytilene, görög sziget az Égei-
tenger kisázsiai oldalán, 125.000 1. Fővárosa 
és kikötője Mytilene. 

Lesbosi szelelem, homoszekszuáliiás női sze
mélyek között. 

Lesenc?ístvánd kisk., Zala vm.., tapolcai j . , 
1247 1., vasút, ut. és up. Leserxetomaj. 

Lesencenémetujialu kisk., Zala vm., tapolcai 
j . , 862 1., ut. és up. Lesencetomaj. 

Lesencetoma] kisk., Zala vm., tapolcai j . , 
1223 1., víisut, távíró, telefon, posta. 

Les extrêmes se touchent (franc.) a. m. a 
végletek találkoznak. 

Lesseps, Ferdinand vicomte de (1805—94), 
Irancia diplomata és mérnök. A Szuez-csator
nát 1859—68. építette meg. 1879. kezdte meg 
a Panama-csatorna ásását, amellyel kapcsolat
ban őt éa a francia közélet számos vezetőtag
ját csalással és megvesztegetéssel vádolták, 
sőt öt évre el is ítélték. Büntetését később 
feloldották. (L. még Panama.) 

Lessing, Gotthold Ephraim (1729—1781), az 
ujabb német irodalom jelentős alakja. Legneve
zetesebb költői müvei drámái (Miss Sara 
Sampson, Minna ν. Barnhelm, Emilia Galoíti, 
Nathan der Weise). Elméleti munkáiban meg
alkotta az esztétikai kutatás reformját (Briefe, 
Laokoón, Hamburgische Dramaturgie). Bátor 
harcot folytatott a felvilágosodás érdekében. 

Lestyán Sándor, * 1897, iró és hírlapíró, 
az Újság munkatársa. 

Le style c'est l'homme (franc.) a. m. a sti
lus teszi az embert. (Buffon.) 

Lesueur, Daniel (1860—1921), eredeti nevén 
Mme Henri Lapauze, sz. Jeanne Loiseau, fran
cia költőnő, regényirónő és kritikus; feminista. 

Leszámítolás, valamely követelés lejárat előtt 
való fo'yósitása, a folyósítás és lejárat közti 
időre megállapított kamat (discont) levonásával. 

Leszerelés, a hadseregnek háború utál béke
állományra való leszállítása, továbbá a fegyver
kezés csökkentése. 

Leszkay Gyula, * 1864, földbirtokos, felső
házi tag. 

Lesznai Anna (családi nevén Moscovitz Amá
lia); * 1885, költő, iró és iparművész. Versei 
a Nyugatban jelentek meg. 

Letalis (lat.) a. m. halálos. Dosis L.: ha
lálos adag. 

Letargia (gör.: tétlenség), álomszerű álla-
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pot agyrázkódásnál stb., továbbá szellemi tu
nyaság, érzéketlenség. 

Letartóztatás, valakinek hatósági őrizetbe vé
tele. Akit bűncselekmény nyomatékos gyanúja 
terhel, azt a rendőrség előzetes L.-ba helyez
heti bizonyos feltételek (szökés gyanúja stb.) 
meLett, de köteles a letartóztatottat 48 óra 
alatt biró elé állítani. Az előzetes L. leg
feljebb 30 napig tarthat. 

L'état c'est moil (Az állam én vagyok.) 
XIV. Lajosnak tulajdonított mondás. 

Letenye kisk., Zala vm., letenyeí j . , 2292 I., 
vasút, telefon, táviró, posta. 

Létért való küzdelem, a darwini szárma
zástan egyik vezérgondolata. Minden élőlény 
sokkal több utódnak ad életet, mint ameny-
nyit az illető faj rendelkezésére álló táplálék-
mennyiség eltarthat. A kifejlődött utódok mind
egyike meg akar éini s igy nemtudatos küz
delem indul meg köztük a létet jelentő táp-
lálékért. Ε küzdelemből a legfürgébbek, leg
erősebbek v. valamely véletlenül fellépett v. 
módosult tulajdonságuknál fogva a legalkalma
sabbnak bizonyulok kerülnek ki győztesen, 
»tehát a L. a fajok átalakulásának egyik leg
főbb mozgató rugója (I. még Darwinizmus). 

Lethe, az alvi ág folyója, amelyből a holtak 
lelkei feledést isznak. 

Letkés kisk., Hont vm., vámosmikolaí j . , 
967 1., ut. és up. Szob. 

Létminimum, az a legkiíebb jövedelem, amely 
az egyén v. család fenntartására feltétlenül 
kell. Főleg az adóztatásnál fontos, mert a 
L. adómentes. 

Lettek, indogermán néptörzs a Rigai-öböl 
partvidékén, Lettországban, 1.5 mülió. Több
ségük ev. vallású. 

Lettország (Latvija), köztársaság; 1918. el
szakadt a bolseviki Oroszországtól és polgári 
kormány alatt függetlenítette magát. 66.000 
km2, 1.9 millió 1. Tengerpartja hosszú, de 
télen befagy. Éghajlata hü- ,. 
vös és nedves. Felszíne sík. WI|MI|[W|Í|IMM||||I|II|I||| ' 
Főfolyója a Duna. Lakó- i f l W f W 
sai sokkal műveltebbek ¢ / ^ - ^ ^ ^ ^ 1 

mint az oroszok. 80¾¾ lett, P ^ ^ ^χΤΆ 
8 orosz, 4 zsidó, 3 német; i c / t g | 

g. kel. Főgabonái a rozs ^ I j f e JHHJPW 
és zab. Árpája alig te- \ V ] f | \ J P 8 ^ j j O 
rem. Fontosabb terméke a \ Vjlíss^rap'JpM' 
len és a fa, ami az ország ^ ® 4 ^ | | M ) | W ^ 
kivitelének 62-)-31=93 0/0 -át ^ O ^ g p l P ^ 
szolgalatja. Behozata'ának 
főcikkei textil, gép, cukor, szén, búza. Ki
vitele főleg Anglia felé irányul, a behozatal
ban Németország vezet. Fővárosa Riga. 

Leu (többesben: lei), a frank neve Romá
niában. 1 leu = 100 báni; mai értéke 
3.4 fillér. 

Leukémia, 1. Fehérvérüség. 
Leukoplaszt, gumival ragadóssá tett cinkoxid 

tapasz, kisebb sérülések fedésére. 
Leva, bolgár pénzegység, 1 L. = 100 stc-

tinka; mai érteke 4.14 fillér. 
Léva, város, Bars vm., a Garam mellett; 
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LEVANTE LIBELLA 

régi várral, ιο.οοο 1. Trianon óta Cseh
szlovákiáé Levice néven. 

Levante (ol.: Kelet) a. m. a Földközi-
tenger K-i medencéje, főleg annak ázsiai part
vidéke. Európai letelepültjei a levanteiék, hír
hedten ügyes kereskedők. 

Lévay József (1825—1918), költő, tanár, majd 
borsodi alispán, Arany J. barátja és követője. 
Hazafias és érzéssel teljes verseket irt. Fordí
totta Shakespearet, Molièret, Burns-t. 

Levegő, a Földet 100—200 km magasság
ban körülvevő gázelegy. Legfontosabb alkat
részei a ni'.rogén (4/5) és az oxigén (1/Ô). 
Állandó alkatrészei még a vízpára, széndio
xid (0.030/0), kéngázok, kozmikus por és pa
rányi mennyiségben az u. n. nemes gázok; 
helium, argon, xenon, krypton, neon. — 140O 
C-nál és legalább 40 atmoszféra nyomásnál 
a L. cseppfolyósítható, amikor is kékes fo
lyadék lesz belőle. A L. sűrűsége a vízhez 
képest i / m vagyis 1 1. L. súlya 1.293 g· 

Levél, a növény lélegzésre szolgáló szerve, 
mely azonban sok esetben más feladatok vég
zésére módosul. 

Levél nagyk., Mosón vm., magyaróvári j . , 
1601 1., vasút, telefon, posta. 

Levelek kisk., Szabolcs vm., nyirbaktai ]., 
1558 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Levelezőlap, nyílt lap, egyik oldalának fele 
címzésre, másik fele és 'a másik oldal a köz
lésre szolgál. Stephan javasolta 1865., először 
az osztrák-magyar monarchia vezette be 1869. 

Leveli béka, apró zöld béka, lábujjain ta
padókorongokkal; testszine teljesen alkalmaz
kodik a zöld levelekhez. 

Levéltár, hivatalos vagy magánokmányoknak, 
leveleknek, okiratoknak megőrzésére szolgáló 
hely és szervezet. Főbbek Magyarországon : 
Orsz. Levéltár, a Nemz. Muz. és a székes-
főv, levéltára. 

Levéltitok megsértése, bűncselekmény, elkö
veti az a postaalkalmazott, aki postára adott 
levelet, csomagot v. táviratot jogellenesen lei
bont, visszatart v. megsemmisít, táviratot meg
hamisít v. tartalmát mással közli, továbbá 
fez a magánszemély, aki másnak szóló levelet, 
pecsételt iratot v. táviratot jogosulatlanul fel
bont v. habár le nem pecsételt levél v. táv
irat birtokába helyezi magát avégett, hogy 
tartalmát megtudja. Ujabban analógiáját alkal
mazzák a telefonra és drótnélküli távira
tokra is. 

Levélzöld, 1. Klorofill. 
Levente, az i92i:LIII. t.-c. kimondja, hogy 

minden 21. életévét be nem töltött ifjúra nézve 
kötelező a L.-mozgalomban való résztvétel. 
Ε L.-mozga'om célja erős, egészséges, munka
bíró és edzett ifjúságot nevelni. A városok 
és községek elöljáróit kötelezi a L.-törvény, 
hogy a gyakorlatok lehetővé tételére meg
felelő sportterekről és felszerelésről gondoskod
janak, úgyszintén nagy vállalatok, amelyek sok 
L.-köteles korban levő ifjút foglalkoztatnak, 
szintén kötelesek önálló L.-csoportokat ala
kítani és fenntartani. A L.-oktatást és fegyel
mezést külön tanfolyamokon kiképzett L.-okta-

tók végzik és működésük a testnevelési ágaza
ton kivül a szellemi továbbképzésre is ki
terjed. 

Leverrier, Urbain Jean Joseph (1811-77), fran
cia csillagász, előre kiszámította a Neptunus 
bolygó pályáját, amelyet Galle 1846. Berlin
ben, az általa elméletileg kiszámított helyen 
fel is fedezett. 

Leviathan, bibliai szörnyeteg. Jób könyvé
ben krokodilus/éle állatnak van leírva. 

Léviták, Lévinek, Jákob egyik fiának leszár
mazottai, eredetileg záidó papok, később a 
templomszolgák teendőit végezték. 

Levulőz (gör.), u. az, mint fruktóz (1. o.). 
Lévy Lajos, * 1875, orvos, a belső szervek 

és idegrendszer betegségeinek körével fogl. 
Lewes, George Henry (1817—78), angol böl

csész, a pozitivizmus képviselője. (A filozófia 
tört. Thalestől Comte-ig; Goethe életrajza 
magy. is megj.) 

Lewinskí, Joseph (1835—1907), a bécsi Burg-
szinház jellemszinésze. 

Lewis, Sinclair, * 1885, amerikai regényíró, 
müvei közül a Main Street az amerikai kis
város regénye, a Babittben a középnagyságú 
város életét irta meg. 

Lex (lat.) a. m. törvény. 
Lexikon, 1. Enciklopédia. 
Leyden, Lucas von (1494—1533), németalföldi 

festő és grafikus; genre-, vallásoskép. 
Lézengő rítter (Ritter ném. a. m. lovag), 

Katona Bánk bán-jában Bieberach jellemzése 
a szereplők névsorában, mai értelemben bi
zonytalan cxisztenciáju ember. 

Lhassza, Tibet fővárosa és a dalai láma 
nevet viselő főpapnak székhelye, 20.000 1. 

Lhe vinne, Joseph, * 1874, lengyel zongora
virtuóz és pedagógus. 

Liaison (franc.) a. m. összeköttetés, sze
relmi viszony. 

Liánok (spanyol), trópusi kúszónövények, 
amelyek szövedékei az őserdőket járhatatla
nokká teszik. 

Liasz, más néven fekete Jura, a Jura-kor
szak legrégibb alakulata. Rétegei palákból és 
homokkövekből állanak. Ε korszakból valók 
ichthyosaurusok és plesiosaurusok. 

Libanon, 1. magas hegység (3200 m) Szíriá
ban, a Földközi-tenger K-i partján. — 2. Szí
ria egyik tartománya, amelynek a franciák 
némi önkormányzatot adtak és Grand Li
ban néven államnak nyilvánították. n.000 
km2, 600.000 lakosából 330.000 keresztény, 
270.000 mohamedán. Fővárosa Beirut. 

Liban, oroszul Libava, lettül Leepaja, Lett
ország főkikötője, a Balti-tenger partján, 
61.000 1. 

Libella (lat.) a. m. vizmérték, zárt üveg
cső vagy szelence, amely alkohollal vagy éter
rel annyira van megtöltve, hogy a folyadék 
felett csak kis üres rész van, az u. n. buborék. 
Ε buborék helyzetének megfigyelésével síkok 
és tengelyek vízszintesbe vagy függőlegesbe 
állíthatók. 
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LIBER LIGNE 

Liber Endre, * 1878, εζίδν. tanácsnok, a szo
ciálpolitikai ügyoszt. vezetője. 

Liberális (lat.), szabadelvű, az a politikai 
irány, amely az állampolgárok jogegyenlősé
géért és a politikai jogok (személyes szabad
ság, sajtó- gyülekezési, egyesülési szabadság) 
biztosításáért küzd. Egyházpolitikai tekintetben 
a L.-ok a felekezeti türelmet és a teljes 
lelkiismereti szabadságot, gazdaságpolitikában 
pedig azt kívánják, hogy az állam a gazda
sági életbe ne avatkozzék be (szabad ver
seny)· 

Liberia, néger köztársaság, amelyet 1822. 
amerikaiak alapítottak és amely 1847. függet
lenítette magát. 95.000 km3, 2 millió i. Kávé, 
kaucsuk, pálma, pamut, elefántcsont. Keres
kedelme főleg Anglia és Amerika felé irá
nyul. Fővárosa Monrovia. 

Liberté, Égalité, Fraternité (franc.) a. m. 
szabadság, egyenlőség, testvériség, A nagy 
francia forradalom jelszava. 

Libertinus (lat.) a. m. felszabadított rab
szolga. 

Liberum veto (lat.) a. m. szabad tiltako
zás, a lengyel országgyűlés szabálya 1652 óta, 
hogy egyet'.en tiltakozás is elbuktathatott bár
mily javaslatot. 

Libia, a Szahara K-i része, ÉNy-i rész3 
olasz, aEXNy-i francia, a K-i angol. Területe 
kb. akkora, mint fél Európa. Lakossága igen 
gyér. 

Libickozma kisk., Somogy vm., marcali j . , 
993 1., ut. Somogyfajsz, up. Pusztakovácsi. 

Libido (lat.) a. m. nemi vágy. 
Libretto (ol.) a. m. könyvecske, az operák 

és operettek szövegkönyveinek neve. Libret-
tista ezeknek irója. 

Licentia (lat.) a. m. engedély; poetica L. 
a költőnek korlátlan művészi szabadsága. Li-
centiatus: az egyetemeken régen általános, ma 
már csak a teológiai karokon meglévő tud. 
fokozat. 

Líceum (Lykeion), Apollon Lykeios szent 
ligete a régi Athénben, ahol Aristoteles ta
nított. Modern értelemben L. némely gimná
zium, különösen leánygimnázium neve, főkép
pen külföldön. — Szabad L. a felnőttek 
minden irányú tudományos oktatására alakult 
társad, szerv., amely vizsga és feleléskényszer 
nélkül, előadások tartásával terjeszti a mű
veltséget. 

Lichnowsk), Karl Max, hg. (i860—1928), 
ioi2-t<51 1914-ig Németország londoni nagy
követe. Könyvet irt londoni működéséről, 
amelyben Németországot tette felelőssé a világ
háború kitöréséért. 

Lichtenberg, 1. Emil, * 1874, karmester, 
az Operánál korrepetitor, majd karmester. Ala
pitója és vezetője a Bp.-i Ének- és Zene-
karegyesületnek. — 2. Kornél, * 1849, a. 
bp.-i egyet, a fülgyógyászat m. tanára. 

Lichtenstein László, * 1875, földbirtokos, ny. 
főispán, felsőházi tag. 

Licitálni (lat.) a. m. árverezni. 
Lickóradamos kisk., Zala vm., novai j . , 422 

'·» ut. Zalaegerszeg, up. Nagylengyel. 

Licskó Andor, * 1891, szemész, bp.-i egy. 
m. tanár. 

Lictor (lat.), a régi római tisztviselők előtt a 
hatalmat jelképező vesszőnyalábokkal (fasces) 
járó törvényszolgák neve. 

Lidérciény, 1. Bolygótüz. 
Lidércnyomás, babonás néphit, hogy kinzó 

és utálatos szellemek telepednek az alvó mel
lére, azt megbénítják, ijesztik. 

Lido (ol.) a. m. homokos part; tengeri 
fürdő Velence mellett. 

Lie, 1. Jones (1883—1908), norvég iró, no
vellák, szociális regények. — 2. Sophus (1842— 
1899), norvég matematikus. 

Liebermann, 1. Leó (1852—1926), orvos, az 
orsz. vegyészeti intézet igazgatója, a bp.-i 
egyet, a közegészségtan ny. r. tanára. — 2. 
Leó, ifj., *i883, orvos, szemész; a bp.-i egyet, 
c. rk. tan. — 3. Max, * 1847, a német na
turalista festészet legkiválóbb alakja. — 4. 
Pál, * 1885, orvos, erlangen! és bp.-i egyet, 
m. tanár, fiziológus. 

Liebig, Justus, báró (1803—73), a mezőgazd. 
vegytan megalapítója. Elsőnek foglalkozott a 
mesterséges trágyázás jelentőségével. 

Liebknecht, 1. Kari (1871—1919), német szo
cialista politikus, Wilhelm L. fia, képviselő. 
A háború alatt Spartacus álnéven háborúelle
nes röpiratokat irt. 1916. bebörtönözték. 1918. 
a kommunista spartacisták élére állott. A ber
lini uccai harcok során elfogták s elszállí
tása közben agyonlőtték. — 2. Wilhelm (1826— 
1900), német szociáldemokrata vezér és publi
cista. Német egyetemeken filozófiát és filoló
giát tanult. Az 1848-1 forradalmi mozgalmak
ban résztvett és börtönbe került. Eveket töl
tött emigrációban, hazatérve bírod. gyűl. kcpv., 
a berlini Vorwärts főszerk. volt. 

Liechtenstein, független nagyhercegség a 
Felső-Rajna jobbjpartján, Svájc és Ausztria 

-közt, 160 km2 1. FAvárosa Vaduz. 
Liège, 1. Lüttich. 
Liegnitz, porosz-sziléziai gyárváros, 73.000 I. 
Lieue, francia mérföld = 4452 m. 
Liezen-Mayer Sándor (1839—1898), festő és 

grafikus; szül. Győrött; a düsseldorfi képző-
müv. akadémia tanára. 

Lift (ang.) a. m. felvonó. 
Liga (lat.) a. m. szövetség. 
Liget kisk., Baranya vm., hegyháti ]., 590 I., 

ut. és up. Magyarszék. 
Ligeti 1. Antal (182^—1890), festő; arc

kép, idealizált táj- és városkép, főleg keleti 
utazásaiból. — 2. Ernő, * 1891, lírikus és 
prózaíró. A kolozsvári Keleti Újság munka
társa. — 3. Juliska, * 1877. színművésznő, 
a Nemzeti Színház örökös tagja, naiva és 
szubrett. — 4. Miklós, * 1871, szobrász; 
genre, portré, síremlék, bibliai és mitológiai 
csoport, emlékszobor. 

Ligne, Charles-Joseph, herceg (1735—1814), 
belga szárm. francia hadvezér a Habsburgok 
szolgálatában, típusa a 18. sz. előkelő viveur-
jének. Szellemes leveleket és emlékiratokat 
irt. 
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LIGNIN LIPARI-SZIGETEK 

Lignin (lat.), a növényi sejtek falait el-
fásitó anyag. 

Lignit, olyan fiatal barnaszén, melynél a 
fás szerkezet még felismerhető. 

Liguori, Alfonso Maria de (1696—1787), kat. 
morálteoíógus. A redemptorista szerzet alapitója. 

Liguria, Felső-Itália őslakosságának, a l'gu-
roknak a Genovai-öböl környékén elterülő tar
tománya. 

LIHrng-Csang (1821 —1901), kinai államfér
fiú és diplomata, az európai hatalmakkal 
folytatott béketárgyalásoknál szerepelt. 

Liipola, Yrjő, * 1881, finn származású, ké
sőbb magyar állampolgárságot szerzett szob
rász; emlékszobrok, plakettek. 

Lika-Krbava vm., 6211 km2, 205.000 1. 
Székhelye Gospics. 

Likőr (franc), 30—55 fokos szeszből és 
gyümölcsnedvből vagy más növényi kivonatból 
álló édes ital. 

Liliencron, Detlev, báró (1844—1909), német 
költő, dráma- és regényíró. A korabeli fáradt 
lirát megfrissitette erőteljes, katonás és föld-
izü költeményeivel. 

Lilienthal, Otto (1848—96), svéd születésű 
német mérnök, a vitorlázó repülés megterem
tője; egy kísérletnél lezuhant és meghalt. 

Liliput, Swift: Gulliver utazásai c. müvé
ben a törpék országa. 

Lille, £- francia város, a francia vászon-
szövés főhelye, 202.000 I. Egyetem. 

Lima, Peru fővárosa, 220.000 I. Egyetem. 
Limanova, városka Galíciában, Krakkótól 

DK-re a Kárpátok É-i lábánál. 1914 dec. 
osztrák-magyar győzelem az oroszokon. 

Limán von Sanders, Otto (1855—1929), po
rosz tábornok, 1913-tól újjászervezte a török 
hadsereget. A világháborúban L. védelmezte 
a Dardanellákat. 

Limburg, belga város, 5000 1., hires sajt. 
Limerick, ir kikötőváros az Atlanti-óceán 

partján, 38.000 1. 
Limes ('at.) a. m. határ. 1. A felsőbb ma· 

thézis legfontosabb alapfogalma. Valamely vég
telen sorozat L.-e az a szám, amety felé a 
sorozat tagjai végtelenül közelednek. Pl. a 0.3, 
0.33, 0.333 . . . végtelen sorozat L.-e 1/3 . — 2. 
Őrtornyokká' és kis várakkal megerősített ró
mai határsánc. 

Limitáció (lat.) a. m. elhatárolás, korlá
tozás. 

Limoges, város Közép-Franciaországban, a 
Vienne-folyó mellett, 90.000 I. Porcellánja hi
res. 

Limonádé (franc), citromból, cukorból és 
vízből készült ital. 

Limonit (gjr.), a barnavas-érc ásványtani 
neve. 

Limousin (L. franc, grófság után) a m. zárt 
kocsi vagy automobil. 

Limpopo, folyó KD-Afrikában, 1602 km hosz-
szu. 

Lincoln, 1. az angol L. grófság fővárosa 
a Humber és Wash folyók között, 67.000 1. 
Hires fcathedrális. — 2. Az Egyes. Ali. 

Nebraska államának fővárosa, 55.020 í. Egye· 
tem, mezőgazd. kisérl. állomás. 

Lincoln, Abraham (1809—1865), ügyvéd, maid 
a kongresszus tagja, többször felszólalt a rab
szolgaság eltörléséért. 1860—65. az Egyes. Al
lamok elnöke. Elnöksége nagy eseménye a 
polgárháború, Észak harca Dél ellen. A há
ború folyamán L. proklamálta az Unió terű-
leién élő összes rabszolgák szabadságát. A 
polgárháború a déli államok leverésével vég
ződött, de L.-t 1865. egy Booth nevű színész 
agyonlőtte. 

Lincselés, 1. Lynch. 
Lind, Jenny (1820—87), svéd koloraturéne-

kesnő. 
Lindau, Paul (1839—1919), német drámaíró, 

elbeszélő, kritikus és színigazgató. 
Lindbergh, Charles, * 1902, amerikai repülő-

ezredieS; 1927 máj. 20—21. a Spirit of St. 
Louis nevü gépén 331/2 óra alatt leszállás 
nélkül, egyedül tette meg az utat (5800 km) 
New Yorkból Párizsba. 

Linde, Karl von, * 1842, német mérnök; 
müegy. tan. Münchenben, legfontosabb fel
fedezése a róla elnevezett készülék (1895), 
amellyel nagyban lehetett folyékony levegőt 
előállítani. 

Linder Béla, * 1876, vezérkari alezredes, 
1918. Károlyi kormányában hadügyminiszter, 
szállóigévé vált kijelentése egyik pacifista be
szédjében: »Nem akarok katonát látni«, A 
proletárdikt. bukása után Jugoszláviában élt, a 
megszállott Pécs polgármestere volt. 

Lfndewieee, poroszsziléziai falu, híres szar 
natóriummal vérbaj ellen. 

Linek Lajos, * 1859, festő és grafikus. Női 
portrék és karikatúrák, 1900. óta Amerikában. 

Lingauer Albin, * 1878, hírlapíró és publi
cista, országgy. képv. 

Lingua (lat.) a. m. nyelv. 
Linguists (lat.) a. m. nyelvész. 
Linné, Kari (1707—78), svéd természettudós; 

a növény- és állatvilágot ó foglalta először 
teljes és áttekinthető rendszerbe. Növényrend
szere a porzók és termők számán és fejlett
ségén stb. alapult. Ugyancsak tőle ered a 
növények és állatok máig használatos kettős 
elnevezése (egy nemi és egy faji név). 

Linoleum, hajlékony lemez; ugy készül, hogy 
parafaport a íenmagolaj oxidálásával nyert 
gyantaszerü anyaggal kevernek össze s ezt 
lemezekké hengerük. Walton angol gyáros ta
lálta fel i860. 

Linoleummetszet, faduc helyett linóleumba vá
gott sokszorosító lemez. 

Linotype (ang.), olyan szedőgép, amely egész 
sort szed ki és önt egyszerre. 

Linz, Felső-Ausztria fővárosa a Duna mellett, 
102.000 1. 

Linzi béke (1645 dec. 16.), III. Ferdi
nánd és I. Rákóczi György között jött létre. 
A L. a protestánsoknak teljes vallásszabad
ságot biztosított. 

Lionardo, da Vinci, I. Leonardo da Vinci. 
Lipari-Szigetek, vulkanikus szigetcsoport Szi

cíliától Ë-ra. Bortermelés. 
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Lipárt kisk., Vas TO., szombathelyi j . , 553 
Wl., ut. es up. Vasszécsény. 

Lipcse (Leipzig), Szászország legnagyobb vá
rosa az EJster-íolyó mellett, 679-000 1. 
Könyv- és prémkereskedelem, vásárok, egye
tem. 

Lfpcsey Ádám (1864—1910), újságíró és költő, 
a Borsszem Jankó szerk. 

Liplk, falu, meleg jódos fürdőhely Pozsega 
vm.-ben 40°° l· 

Lipót kisk., Mosón vm„ magyaróvári j . , 882 
1. ut. és up. Hédervár. 

Lipót, magyar királyok, I. L. (1640—1705), 
III. Ferdinánd fia, 1657—1705. német-római 
császár és magyar király. XIV. Lajos ellen 
3 háborút viselt. Mint magyar király, az ő 
uralma alatt jött létre a vasvári béke, alatta 
indult meg és fejeződült be a tőrök elleni 
felszabadító hadjárat (1683—1699). Magyarelle
nes, központosító és antiprotestáns uralma el
len ő alatta indult mtg a nemzeti vissza
hatás a Wesselényi-összeesküvésben, a· Thö
köly- és a II. Rákóczi Ferenc-féle szabadság
harcban. Alatta mondott le hazánk a szabad-
királyvá'asztás jogáról (1687) és alatta szűnt 
meg Erdély függetlensége. — II. L. (1747— 
1792), Mária Terézia fia. 1790—1792. német
római császár és magyar király. 10 évi inter
regnum (II. József) után visszaállította a 
magyar közjogi jogfolytonosságot, megkoro
náztatta magát magyar királlyá és az ország
gyűlést (1790—91) egybehivatta. 

Lipót, II. belga király (1835—1909), 1C65— 
1909. uraik. Megvásárolta (1885) Kongót. 

Lipólmező, völgykatlan Budapest I. kerüle
tében, az ördigárok mentén. Erdők, mezők, 
villák. Állami elmegyógyintézet. 

Lippa, városka a Maros mellett, Temes vm., 
¢500 1. Trianon óta Romániáé Lipova néven. 

Lippai Gyula * 1883, l ró és hírlapíró; no
vellák, operettlibrettók. 

Lippl, i .Fra Filippo (1406?—1469), olasz festő, 
firenzei karmelita; vallásos, függő és freskóké
pek áhítatos tartalommal, realisztikus kivitelben. 
— 2. Filippino (1458—1504), olasz festő; Leo
nardo da Vinci hatása alatt készit függő és 
treskóképeket, melyekben finomság, gyöngéd
i g uralkodik. 
; Lippich Elek (1862—1924), a közokt. min.-
b*n a képzőmüv. osztály vezetője, költő. 

'Lippmann, Gabriel (1845—1921), francia fizi-
KBs, A szines fényképezésnek róla nevezett 
ftódszerét találta föl. 1908. Nobel-dij. 

Lippo kisk., Baranya vm., baranyavári j . , 
909 1·, ut. Magyarboly, posta. 

Liptagerge kisk., Nógrád vm., szécsényi 
676 1., ut. és up. Litke. 
• Liptai Imre (1876—1927), hírlapíró és iró, 
Í912—19. a Pesti Napló szerk. 
•^Lipták 1. Pál (1874—1926), mérnök, keresk. 
államtitkár, megalapította a Lipták és társa 
«pitési és vasipari rt.-ot. — 2. Pál * 1887, 
fNvos, a bp.-i egyet, a gyógyszerismereti vizs
gálatok m. tanára. 

Lipthay 1. Béla, * 1858, földbirtokos, felaő-

LISZT 

házi tag. — 2. Sándor (1847—1905), a vasutépi-
téstan miiegyet. tanára. 

Liptod kisk., Baranya vm., mohácsi j . , 956 1., 
ut. Németbóly, up. Versend. 

Liplő vm., 2426 km2, 87.000 1. Székhelye 
Liptószentmiklós. Trianon óta Csehszlovákiáé. 

Liquid (lat.) a. m. fo'yékony. 
Liquidáció (lat.) a. m. felszámolás. 
Liquida!ni (!at.) a. m. folyósítani; kölcsönös 

követeléseket elszámolni; felszámolni. 
Liquor (lat.) a. m. folyadék. 
L'ra, 1. lant, ógörög húros hangszer. Dal-

kiséietre használták, innen ma is L. az érzelmi 
költészet neve. — 2. A katonazenekarok 'gyík 
hangszere, amely liraalaku keretben elhelye
zett, katapáccsal ütött acéllemezekből áll és a 
légi úvegharangjátékot helyettesíti. — 3. Felső
vezetékes villamosvasút alkatrésze. — 4· Α 
frank neve Olaszországban = 100 centesimo; 
mai értéke 30 fillér. 

Lirai kőiiéxiet, az epikává) és a drámára) 
szemben a lelkiállapotok közvetlen kifejezője. 
(Dal, óda stb.) 

Lispe kisk., Za'a vm., letenyei ]., 252 ',., 
ut. Páka, up. Szentadorjáa. 

Lissa (szerb: Vis), kis dalmát sz'get az 
Adriai-tengerben. 1866 jul. 20. az osztrák 
hajóhad Tegethoff vezetése alatt megverte az 
o'asz flottát L. mellett. 

List, Friedrich (1789—1846), német közgaz
dász, tübirgeni egyet, tan., az angol klasszi
kus iskola ellenében a nemzeti gazdaság eszmé
jének és a vámvédelemnek híve, a vasut-
gazdálkodás előharcosa. Nagy hatással vol' 
egyes magyar gazdaságpolitikusokra, akiknél 
meghívására 1844. meg is látogatta hazánkat. 

Lister, John (1827—1912), angol orvos, se
bész, egyet. tan. Edinburgban, 1867. felfe
dezte az antiszeptikus sebkezelést. 

Lisszabon (Lisboa), Portugália fővárosa ; 
Tajo torkolatánál, félmillió 1. 

Lttxnyai Damó Kálmán (1823—1863), költő. 
Petőfi hatása a'att irta kicifrázott verseit. 

Liszó kisk., Somogy vm., csurgói j . , 882 1., 
ut. Iharosberény, up. Somcgyszentmiklós. 

Liszt, a nagyon finomra megőrölt gabona
mag. Eredete szerint lehet buza-L., kukorica-L. 

Liszt i. Ferenc (1811—1886), magyar zene
szerző s zongoraművész. Bécsben Czerny s> 
Salieri tanítványa, 1823. Párizsba ment. 1839— 
1847. európai többszörös körúton. Majd Weimar-
ban él 1868-ig, mint udvari karmester. Innen Ró
mába ment, ahol 1865. fölvette a kisebb egy
házi rendeket, Gyakran látogatott Budapestre. 
1875-től a Zeneakadémia elnöke. L. a mo 
dem zongorajáték technikájának megalapítója 
u) zenei forrnák alkotója, a programzene első 
s legnagyobb mestere. 1250 müvs maradt fenn; 
ezek között fgy opera (Don Sanche), misék, 
oratóriumok, kantáták, zorgoraversenyek, 19 
magyar rapszódia, szimfonikus költemények. El
méletik g is irt a magyar zenéről, Chopinről 
és Wagner zenedrámáinak érdekében. Leánya 
(D'Agoult grófnőtől) Cosima, előbb Bülow, majd 
Wagner felesége. — 2. Franz von (1851—1919), 
német büntetőjogász, a berlini egyet, tanára. A 
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kriminológia eredményeinek teljesebb értékesíté
sét követeli a büntetőjog reformjában. 

Lisztharmat, az Erysiphe nevű élősködő 
gomba különböző fajai által előidézett nö
vénybetegség. 

Liszti (Listius) László (1628—1661), költő. 
Főműve a Mohácsi veszedelem c. eposz. Rab
lás és gyilkosság vádja alapján kivégezték. 

Litánia (gör.), a. m. könyörgő ima. 
Liter, a méterrendszerben az űrmérték egy

sége, 1 dm3. 
Liter kisk., Vjeszprém vm., veszprémi j . , 

541 1., ut. Szentkirályszabadja, up. Vörösbe-
rény gyártelep. 

Literatura (lat.) a. m. irodalom, az írásos 
emlékek összessége. 

Lithium, 1820. óta ismert fehérszínű, nagyon 
könnyű fém. A vizet elbontja, a levegőn gyor
san oxidálódik. 

Litka kisk., Abauj-Torna vm., encsi j . , 214 
1., ut. és up. Szemere. 

Litfce kisk., Nógrád vm., szécsényi járás, 
959 1., vasút, posta, távíró. 

Litográfia (ujgör.), 1. Kőnyomás. 
Litorális (lat.) a. m. tengerparti. 
Littke Aurél, * 1872, po g. isk. tanárképző 

főisk. tanár, geográfus; főműre: Pest-Buda 
történeti földrajza a török hódoltság korában. 

Littré» Émile (1801—1881), francia nyelvész 
és filozófus, a pozitivista Comte követője. 
Legfontosabb munkái a francia nyelv nagy 
szótára és a francia nyelv története. 

Liturgia (gör.) a. m. isten szolgálata, a 
kereszténységben az istentisztelet egyházilag 
előirt rendje. 

Lifurgika (gör.) a. m. szertartástan. 
Litvánia (Lietuva), köztársaság, 1918. elsza

kadt a bolseviki Oroszországtól és függetlení
tette magát. 56.000 km3, 2,286.000 1. Tenger
partja rövid, egyetlen kikötője Memel. Fel
színe sik. Éghajlata kevésbé hűvös, mint a 
többi balti tartományoké. Lakosai túlnyomóan 
r. k. litvánok 830/0; 7.60/0 zsidó. Mezőgazda
sága kivitelre is termel. Főgabonája a rozs, je
lentékeny a zab és az árpa. Búzája kevés, 
burgonyája sok. Lentermelése és erdőgazdasága 
jelentékeny. Állatállománya gazdag. Bányászata 
igen szegény, ipara csekély. Kiviteli cikkei fa, 
len, tojás, bőrök; behoz iparcikkeket. Külke
reskedelmén Németország dominál, a kivitelben 
Angliának is van jelentős szerepe. Főv. Kau
nas (Kovno). 

Litvánok, indogermán néptörzs; számuk a 
mai Litvániában, Lengyel- és Németországban 
kb. 3I/2 millió. A Balti-tengertől K-re, a Memel 
(Njemen) folyó vidékén. Nyelvük a. balti nyel
vek közé tartozik, rokon a lettel. 

Liverpool, Nagybritannia második kikötője, 
az Ê-Amerika felé irányuló hajózás főállomása 
az ír tenger partján, a Mersey folyó torkola
tánál, 863.000 1. Gyarmatáru- keresk. és fel-
dolg. Európa legnagyobb pamutpiaca. 

Livingstone, David (1813—1873), angol (skót) 
misszionárius és fölfedező. Fokvárosból kiin
dulva, bejárta D-Afrikát, feltárta a Zambezi 
és mellékfolyóinak vidékét és elhatolt a közép

afrikai nagy tavakig (Nyassza-tó), Hatalmas 
küzdelmet folytatott a rabszolgakereskedéí 
ellen. 

Livius, Titus, római történetíró (Kr. e. 
59—Kjr. u. 17), megírta a rómaiak történeté* 
a maga koráig. 

Livorno, város Közép-Olaszország Ny-i part
ján, a Liguri-tenger mellett. Toscana főkikö-
tője, 129.000 1. 

Livre (fr., latin libra), ι. francia ezüstérme, 
kb. egy háború előtti francia frank értékké! 
— 2. Francia súlymérték = 4^9-5^ g-

Livre (franc.) a. m. könyv. 
Livrée (franc.) a. m. a szolga egyenruhája, 

libéria. 
Lizoform (gör.), szappanos formaldehid-oldatj 

ic Wtlenitő szer. 
Llanos, óriási füves síkságok D-Amenkában. 
Lloyd, Edward, 17. sz.-beli londoni üzlet

ember, kinek kávéháza az üzleti élet központja 
volt. 1696. L.-'s News c. hajózási lapot alapí
tott. Neve után több hasonnevű társulatot 
alapítottak gazdasági célok előmozdítására, ha
zánkban is, (Pesti L. Társ.), amelynek tu
lajdona az 1853 óta megjelenő Pester L. 

Lloyd George, David * 1863, ang. pol., az 
ügyvédi pályán nagy sikereket aratott ékes
szólásával. Mint képviselő, különösen szociál
politikai téren fejtett ki széleskörű tevékeny
séget. Asquith kormányában kereskedelmi mi
niszter Tolt, majd 1908. pénzügyminiszter. A 
világháborúban előbb municiós, majd hadügy
miniszter, 1916. miniszterelnök. A háború után 
gyakran szerepelt a különféle konferenciákon 
(Genova) és a gazdasági újjáépítés szükséges
ségét hangoztatta. 1922. lemondott. 1890 óta az 
alsóház tagja, 1905—08. keresk. miniszter, 1908 
—15. pénzügymin., 1915. lőszerügyi min., 1916. 
Kitchener halála után hadügymin., 1916. dec.— 
1922. okt. min. elnök. A háború alatt, valamint 
ptána a nemzetközi konferenciákon fontos sze
repe volt, bár Clemenceauval szemben alul 
maradt. A külpolitikában két súlyos kudarc 
érte: az orosz intervenció és a török-görög 
háború. Bukása óla többször élesen bírálta a 
Párizs körüli békekötéseket. Az írekkel ő kö
tötte meg a békét. A munkáspárti kormá
nyokkal szemben jóindulatot mutatott. 

Llwow» Georgij Jevgenevics (1861—1925), 
orosz politikus, a kadet-párt egyik vezére 
a dumában, résztrett a car detronizálásában, 
1917. rövid ideig polgári libérais miniszter
elnök, a bolsevisták elől külföldre menekült. 

Ló, a páratlan ujjú patások közé tartozik, 
a vádló a Góbi-sivatagban él, elvadult lovak 
Délamerikában. A világ lóállománya 85 millió, 
ebből: Oroszország 24.5, Egyes. AH. 15, Ar
gentina 9.5, Brazília 5.3, Németország 3.9, 
Kanada 3.6, Lengyelország 3.3, Franciaország 
2.8, Ausztrália 2.3, India 2.2, Románia 1.8, 
Nagy-Britannia 1.76, Japán 1.6, Jugoszlávia 
1.1, Olaszország 1, Magyarország 0.885. 

Loanda, Angola (Portugál-Ny-Afrika) fővá
rosa és kikötője az Atlanti-óceán partján, 
kb . 20.000 1. 

Lob, 1. Gyulladás. 
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LOBACSEVSZKIJ LOMBARD-ÜZLET 

Lobacsevszkij, Nikoiáj Ivánovics (1793—1856), 
orosz matematikus, egy nem-eukhdesi geometria 
megalapítója. L. Abszolút geometria. 

Lobkowitz, Venzoelaus, herceg " (1609—1077), 
1. Lipót császár minisztere. Ampring:n ma
gyar kormányzóvá való kinevezése és a Wes
selényi-féle összeesküvés véres elfojtása az ő 
müve. 

Lobmayer 1. Géza * 1880, orvos, bp.-i egyet. 
a sebészeti műtéttan m. tanára, az Apponyi-
poliklinika főorvosa. — 2. Jenő * 1874, szfv. 
tanácsnok, a közgazdasági ügyosztály vezetője. 

Locarno, klimatikus gyógyhely Svájcban, 
Tessin kantonban, a Lago Maggiore mellett. 
10.000 1. 

Locarnoi egyezmények, 1925. okt. 5. és okt. 
16. között a svájci Locarnoban Németország, 
Franciaország, Anglia, Belgium és Olaszország 
képviselői konferenciát tartottak. Eredmény: a 
Ny-i neme·; határ biztosítása a jelen helyzet 
alapján, K. felé pedig minden vitás kérdés 
békésen intézendő el. 

Loch (skót) a. m. tó; fjord. 
Locke, John (1632—1704), angol bölcsész, 

a modem empirizmus és a materializmus meg
alapítója. Nem hisz a velünk született esz
mékben, hisz a természetfölötti kinyilatkoz
tatásban, de ennek nem szabad az értelemmel 
ellenkeznie. 

Lock-out (ang.) a. m. kizárás, amikor a 
munkaadó összes munkásait elbocsátja, hogy 
ezáltal kényszerítse rájuk a maga munkafelté
teleit. 

Loco (lat.) a. m. helyben. 
Lócs kisk., Sopron vm., csepregi j . , 516 1., 

ut. Bük, posta. 
Locus communis (lat.) a. m. közhely, elcsé

pelt kifejezés. 
. Lôczy . 1. Lajos (1849—1920), geológus és 

Í
feográfus, egyet, tanár, a Földtani Intézet 
gazgatója, a Földrajzi Társaság elnöke, a ma
yát természettudományos földrajz alapvetője. 
ómüvei: A kínai birodalom és A Balaton. 

Nagy érdemei vannak Magyarország ásványos 
kincseinek (földgáz stb.) föltárásában is. — 
2. Lajos, * 1891, az előbbi fia, geológus, 
a közgazd. egyet, a közgazd. geológia ny. r. 
tanára. 

Loden (ném.), durva gyapjúból v. tehén-
szőrből készült szövet. 

Lodz, Lengyelország második városa, K-
Európa legaagyobb gyárvárosa, a textilipar fő
helye, 452.000 1. 

Loeb, Jacques (1.859—1924), német szárma
zású amerikai biológus. Kimutatta, hogy alsó
rendű állatok (pl. a tengeri tücsök) petéit 
nemcsak a him ondójával, hanem vegyi utón, 
pl. töményebb tengervízzel is fejlődésnek lehet 
indítani. 

Lőerő, a gépek teljesítőképességének gyakor
lati mérőegysége. 1 L.'-s az a gép, amely 
75 kg terhet 1 m magasra ν. ι kg terhet 
75 m magasra képes emelni 1 mp alatt. Leg
gyakoribb rövidítése HP (az angol Horse-
Pöwer-ből). 

Loewe, Johann Carl (1796—1869), zeneszerző 

és énekes. A ballada zenei formájának meg
teremtője. 

Lóíark, a legmagasabb török katonai rang 
jelvénye. 

Lofoíok, kopár szigetcsoport Norvégia part
jai előtt, az É-i sarkkörtől É-ra, 35.000 1. 
Halászat, csukamájoíaj készítés. 

Lofö, tekintélyesebb székely ember, aki a 
háborúban saját lován volt köteles szolgálni. 

Log (ang.), a hajó sebességét mérő eszköz. 
LogariJmus, hatványkitevő. Valamely A szám 

a alapú logaritmusa alatt azt a számot értjük, 
melyre az a-t fölemelve, A-t kapjuk. PL: 
100-nak 10 alapú L.-a = 2, mert io2 = 100. 
A L.-keresés tehát a hatványozásnak (egyik) 
fordított művelete, amelynél az alapból és a 
hatványból következtetünk a kitevőre. A L.-
módszer nagyon egyszerűsíti a számtani müve
leteket. 

Loge (franc), 1. színházi páholy, 2. kapus
fülke, 3. szabadkőművesek gyülekezőhelye. 

Loggia (ol.), oszlopokon v. pilléreken nyugvó 
nyílt ( sarnok v. nyílt folyosó. 

Logika (gör.), a helyes gondolkodás tör
vényeinek a tudománya. 

Logos (gör.) a. m. szó, ige, a prófétáknak 
kinyilaikoztatott isteni ige és bölcseség. A L. 
testté lett Jézus Krisztusban. 

Lohengrin, a Hattyulovag, Parcival fia, egy 
kb. 1300. táján irt középfélnémet eposz hőse, 
amelyből Wagner a, rege L.-jét komponálta. 

Lóhere, a hüvelyesekhez tartozó növény. Le
vele hármas osztatu, piros v. fehér virágokkal. 

Lohwag-Szablya Ernesztin * 1878, bécsi szü
letésű festőmüvésznő, Szablya-Frischauf Ferenc 
felesége. Festményein kívül szép sikert ara
tott illusztrációival is. 

Loire, Franciaország leghosszabb (1015 km) 
folyója. A Cevennekben ered és Nantes alatt 
ömlik az Atlanti-óceánba. 

Lojális (franc.) a. m. törvénytisztelő, mél
tányos. 

Lokált (lat.) a. m. helyi. 
Lokalitás (lat.) a. m. helyiség. 
Lokalizálni (lat.) a. m. bizonyos helyhez 

kötni; bizonyos helyhez kötöttséget megálla
pítani. 

Lokálpatriotizmus (lat.), szűk látókörű, csak 
a helyi érdekeket látó hazafiasság. 

Löki v. Loge, a germán tüzisten. 
Lokomobi', szállítható gőzgép. 
Lokomotiv, 1. Mozdony. 
Lókut kisk., Veszprém vm., zirci j . , 1805 )., 

ut. és up. Zirc. 
Lombardia, a Pö síkságának középső sza

kasza, Olaszország leggazdagabb és legnépe
sebb tartománya. 24.000, km2, 5 millió 1. Az 
olasz rizstermelés, selyemhernyótenyésztés és 
selyemszövés főhelye. Hatalmas gyáriparának 
az Alpok vizierői szolgáltatják a hajtóerőt. 
Fővárosa Milano. 

Lombard street, ucca London City negyedé-
bei, a legelőkelőbb banküzletek helyé, valami
kor lombardiai pénzváltók lakták. Az angol 
pénzpiac megjelölésére is használják. 

Lombard-üzlet, az a hitelügylet, amelynél 



LOMBROSO LÓTUSZ 

kézizálogra (értékpapír, ékszer, áru) nyújtanak 
kölcsönt. 

Lombroso, Cesare (1836—1909), olasz antro
pológus, az elmekórtan egyet, tanára. Szerinte 
a bűntettes már iíyennek születik, külön tipus. 

Lomnid csúcs, a Kárpátok második legma
gasabb csúcsa a Magas Tátrában, 2634 m. 

Londesz Elek * 1868, hírlapíró, novellista, 
műfordító, a Pesti Napló munkatársa. Több 
ifjúsági mövet irt. 

London, Anglia és a Brit-birodalom ίί^Γοεα, 
a földkerekség legnagyobb városa és kikötője, 
a hajózható Temze torkolata fölött. 4 és fél 
millió 1., »Nagy L.«-é 7 és fél millió. A brit 
kereskedelem kétötöde esik L.-ra. Nevezetes
ségei: a City, az üzleti élet székhelye, dok
kok és kikötők a Temzén, temzei alagút, 
Tower, parlamentépület, Westminstert apátság 
(hires emberek szobraival), arzenális, Guildhall, 
British Museum (a világ legnagyobb gyűjt.), 
Szt. Pál székesegyház, National Ait Gallery 
(képtár), növény- és állatkert, egyetem, csil
lagvizsgáló, Crystal Palace, 1600 templom, 60 
színház. 

London, Jack (1876—1916), amerikai író. 
Fantasztikus elgondolásu, szociális gyökerű ka
landregényeket, állathistóriákat irt. Legtöbb müve 
magy. is. 
* Longchatnp, lóversenytér Párizs mellett. 

Longfellow, Henry Wadsworth (1807—1882), 
amerikai lirai és epikai költő. (Hiawatha, Evan-
gelie.) 

Long Island, New York államhoz tartozó 
sziget, rajta fekszik Brooklyn, New York 
egyik külvárosa; vesztegzár. 

Longobárdok, germán néptörzs, Kr. u. a 6. 
sz.-ban elfoglaltak Ε-Olaszországot, amelynek 
egy részét ma is róluk nevezik Lombardiának. 
Országuknak Nagy Károly vetett véget 774. 

Lonovics József (1793—1867), csanádi püspök, 
majü kalocsai érsek. 1848. fcgságot szenvedett. 

Lönyay ι. Ε lernt r herceg, * 1863, diplomata. 
1900. feleségül vette Rudolf trónörökös özve
gyét, Stefánia főhercegnőt. — 2. Menyhért gr. 
(1822—1884), 1867. pénzügyminiszter. 1870. kö
zös pénzügyminiszter. 1871—72. miniszterelnök. 
Főleg a keleti vasutak ügye miatt lett nép
szerűtlen. 

Looping lhe loop (ang.) a. m. hurokrepülés 
v. igrás; bukfenc. 

Loos, Anita * 1898, amerikai írónő (»Szőkék 
előnyben«). 

Lopás, bűncselekmény, amelyet az követ el, 
aki irgó dolgot másnak a birtokából annak 
beleegyezése nélkül eltulajdonít. Tekintettel a 
lopott dolog értékére, a L. bűntett v. vétség. 
Minősített L. értékre való tekintet nélkül bűn
tett (pl. betöréses, szo'gálati stb. L.). 

Lope de Vega, Carpío Félix (1562—1635), a 
spanyol dráma 17. sz.-beli nagy periódusának 
jelentős alakja. Kb. másfélezer darabot irt. 

Lorántífy Zsuzsanna (1600—1660), I. Fákóczi 
György erdélyi fejedelem felesége. Ref. ifjak 
továbbképzésére nagy ösztöndijakat létesített. 

L6rántháza kisk., Szabolcs vm., nyirbaktai 
) . , 581 1., vasút, ut. és ap. Nyirbakta. 

Lord (ang. : ur), angol főnemes és főrendi
házi tag címe. 

Lordmayor, London, Dublin, York, Liver
pool, Manchester és Belfast polgármestere. A 
londonit övenkint, nov. 9-én választják. 

Lorelei, visszhangjáról hires meredek szikla a 
Rajnában. A monda szerint innen csalja ve
szedelembe énekével a hajósokat a L. nevű 
tündér. 

Loreto, olasz város Ancona tartományban. Itt 
látható a Casa sánta, amelyben a legenda sze
rint Szűz Mária lakott. 

Lórév, nagyk., Pest vra., ráckevei j . , 630 1.. 
ut. és up. Ráckeve. 

Lorgnette (franc), összecsukható, nyeles 
szemüveg. Lorgnon, nyeles szemüveg egy szemre. 

Loria, Achille * 1857, olasz közgazdász és 
szociológus, egyet, tanár. 

Lorrain, Claude (tul..· Gellée, 1600—1681), 
francia festő, élete javát Rómában töltötte; 
tájképeit Róma vidékének és a tengerpartnak 
a benyomásaiból állította össze; id.alis regé
nyesség, költői hangulat, derült felfogás. 

Lorsy Ernő * 1884, újságíró, a Fester Lloyd 
irodalmi és művészeti kritikusa volt. 1919. óta 
Bécsben. 

Lortzing, Gustav Albert (1801—1851), német 
operakomponista és karmester. Fegyverkovács 
Cár és ács, Undine operák. 

Los Angeles, Kalifornia legnagyobb városa 
1.5 millió 1. Egyetem. Gyümölcstermelés, petró 
leumforrások. 

Losonc város, Nógrád vm., 13.000 1. Posztó 
és zománcedénygyár. Trianon óta Csehszlovákiáé 
Lucenec réven 

Losonciy 1. Anna, Losonczy István leánya, 
Ur gnád Kristóf felesége, akihez Balassa Bálint 
szerelmi verseit irta. — 2. István (^552). Te
mesvár kapitánya, aki Temesvárt a török tul 
erő ellen védelmezve, hősi halált halt. 

Los von Rom (ném.) a. m. el Rómától. Á 
19. sz.-ban Ausztriában a római egyháztól 
va'.ó elszakadás híveinek jelszava. 

Lőí, Ábrahám unokatestvére, aki Sodomè 
pusztulásakor sóbálvánnyá, változott. 

Lótetii, az egyenesszárnyúak rendjébe tartozó 
5 cm hosszú, kártékony rovar. 

Lothárd kisk., Baranya vm., pécsi j . , 532 I 
ut. és up. Egerág. 

Lotharingia, taitomány (franc. Lorrain), ; 
német-francia határon. 1919 óta egész L. t 
franciáké. Vasérctelepei Európa készleteinek kb. 
kétötödét fog alják magukban. 

Loiharkglai dir.asztla, uralkodó c ^ á d . Utolsó 
tagja Ferenc (1708—1765), Mária Terézia férje 
és 1745. német-római császár, a Habsbtsrg-
Lotharingiai dinasztia megalapítója. 

Lot?, Pierre (ered. nevén: Julien Viaud, 1850 
—1923), tengerésztiszt, a franc. akad. tagja. 
Távoli országokban átszódó színes regényeket 
és novellákat irt. Pécheur d'Islande, Madame 
Chrysanthème stb. 

Lotto, Lorenzo (1480?—1556), olasz fes.tő; ve
lencei iskola; vallásos-, arckép; lelkijellemzés. 

Létusz, az ókorban különböző növényeket 
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neveztek el igy; a szentnek tartott egyiptomi 
L. a bőség szimbóluma volt, magját és gyö
kerét eiték. Gyakori diszitmény-motivum volt. 

Lotz Károiy (1833—I9"M), festő; Rahl tmit-
ványa. Nagyszámú o'ajképein kivül, amelyekben 
a női test bájának a ko'tíszete uralkodik, fal
festményei legje'.icmzőbben mutatják sokoldalu-
ságát: Tündér Ilona (Fővárosi Vigadó), alle
góriák és történet (Nemz. Múzeum), Olympus 
(Operaház), Magyarország apoteózisa (Ors7á»-
ház), mozaik-kepek (lipótvárosi Szt. István 
templom). 

Lotze, Rudolf Hermann (1817—1881), német 
bölcsész, a teológikus idealizmus megalapítója. 
Főműve: Mikrokosmos. 

Loubet, Emile (1838—1929), 1809—1906. a 
francia köztárs. elnöke volt. Miniszterelnöksége 
alatt leplezték le a Panama-botrányt. 
• Loucheur, Louis * 1872, franc, pol., erede
tileg mérnök, 1917. municiósminiszter, azóta 
többizben miniszter, a baloldali republikánusok 
csoportjának vezére. 

Loudon, Gideon, báró (1717—1790), osztrák, 
táborszernagy, A hétéves háborúban tűnt ki. 
Az 1789. torok hadjárat fővezére vo't 

Louis d'or, francia aranypénz XIII. Lajos 
idejéből, kb. 10 livre értékben. XV. és XVI. 
Lajos alatt 24 livres darabok is. 

Louisiana, az Egyes. AH. egyik állama a 
Mexikói öböl mellett. 126.000 km2, 2 millió \w> 
köztük háromnegyed millió néger. Cukornád, 
rizs, kukorica, dohány, gabona. Cukorgyártás, 
pamutszövés. Fővárosa New Orleans, 1700. körül 
a franciák gyarmatosították, 1803. óta ¾z 
Unióé, 1812. óta állam. 

Louisville, város az Egyes. All. Kentucky 
államában, az Ohio foíyó mellett, 235.000 l. 

Lourdes, bucsujáróhely a francia Pyreneusok-
ban. Bernadette Sourbirousnak 1858. látomása 
volt, Mária jelent mrg neki. Azóta L. faluból 
város lett, 8740 1. és évente 200.000 búcsú
járó keresi fel. 

Lourenço Marques, Mozambik portugál gyar
mat fővárosa és kikötője a Deíagoa-öböl mel
lett. 10.000 1. 

Louvaih, 1. Löwen. 
Louvre, hajdani királyi palota Párizsban, 

amely a százados építkezés által nyerte mai 
alakját. Ma a világ egyik leggazdagabb mű
gyűjteményét fog'alja magában. 

Louys, Pierre (1870—1925), francia iró; ero
tikus regényeket és kö't-menyeket irt. 

Lovagok, 1. a középkorban előkelő nembg 
származású katonák, akik 7 éves korukbaji 
Valamely előkelő nemes (herceg, gróf) udvarába 
kerültek, mint nemes apródok, 14 éves koruk
ban fegyverhordók lettek, 21 éves korukban 
pedig L.-gá ütötték őket. Ettől fogva joguk 
Volt saját címerüket és jelmondatukat használni. 
Semmilyen adót sem fizettek, alattvalóikra azon
ban adót vethettek ki. — 2. Angliában (Knight) 
nem Örökölhető nemesi rang. 

Lovagregények, a, lovagkor gondolat- és érzt;-
«mvilágából kinótt elbeszélő-müvek, későbbi 
elburjánzásuknak Cervantes szatírája vetett re.. 
get (Don Quijote). 

Lovagrendek, középkori egyesületek, ame
lyet a szerzetesrendek mintájára val'á>os cél
ból a'akultak (a pogányok elleni harcra). Csak 
nemesek lehettek tagjai. Legnevezetesebbek a 
német L., a templáriusok, a johanniták, a 
szuverén máltai L. 

Lovas kisk., Zala vmv ba'atonfüredi j . , 301 I., 
ut. és up. Alsóőrs. 

Lovasberény nagyk., Fejér vrn., székesfehér
vári j . , 3308 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Lovaspo'ó, az indiai garnizonokban keletke
zett játék. Négy-négy lovasból álló csapatok 
küzdenek rgymás e'lcn é-, a fehérre festelt 
kemény labdát fakalapácsokkal űzik az ellen
fél kapuja felé. 

Lovassy László (1815—92), a 30-as evek
ben a jurátusok vezére, 1836. elfogták és tiz 
évi várfogságra ítélték, 1840. Deák közben
járására szabadon bocsátották, de időközben 
elméje örökre elborult. 

Lovászad kisk.., Vas vm., körmend-német-
ujvári j . , 183 1., ut. és up. Pinkamindszent. 

Lovászhetény kisk., Baranya vm., pécsváradi 
j . , 467 1., ut. Nagypall, up. Rácmecske. 

Lovászi kisk., Zala vm., letenyei j . , 584 1., 
ut. Lenti, up. Kerkaszentmiklós. 

Lovászpatona nagyk., Veszprém vm., pápai 
j . , 2273 1., ut. Gyömöre, posta. 

Lovászy, 1. Károly * 1887, újságíró és iró; 
verseket, regényeket és színdarabokat irt. — 2. 
Márton (1864— ̂ 27), publicista, politikus. A 
Magyarország szerkesztője volt. 1901—1918. kép
viselő. A függetlenségi párt Justh-csoportjába 
tartozott, később Károlyi Mihály hive. Az okt. 
forradalom után a Károlyi-kormány kultusz
minisztere lett. A kommün bukása után rövid 
ideig külügyminiszter, majd Bécsbe m?nt s ott 
Garamival együtt a »Jövő« című lapot szer
kesztette. 1926. visszatért Magyarországra. — 
3. Márton ifj. * 1894, iró és hírlapíró, novel
lista. 

Lovcsen, montenegrói hegy, Cettinje mellett, 
1324 m magis. A montenegróiak a háborúban 
megerősítették, az osztrák-magyar hadsereg 1916. 
el fog'a'ta. 

Lóverseny, részben szerencsejáték, részben 
tenyéízá'latolc kiválasztására szo'gál. Vannak sík-, 
gát-, akadály- és ügetö-L.-ek. 

Lövik Károly (1874—1915), iró. Ismertebb 
Tegényei : Doktor Pogány, A leányvári boszor
kány, Vándormadár stb. 

Lovrana, klimatikus üdülőhely az Adria part
ján, Abbáziától D-re, Isztriában. ¢919. óta 
Olaszországé. 

Lovrich József * 1868, a bp.-i egyet, a szü
lészeti műtéttan c. rk. tanára, a bábaképző 
intézet igazgatója. 

Lowell, James Rüssel (1819—91), amerikai 
költő és iró. 

Loyalis, 1. Lojális. 
Loyola, Ignacio de (tul. : Inigo Lopez de 

Recalda. 1491 —1556) a jezsuitarend alapitója. 
1541. óta a rend generálisa. 1622. szentté 
avatták. 
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LOBE LUCULLUS 

Ignacio de Loyola 

Lobe, Paul, * 1875, német szociáldemokrata 
politikus. 1920. óta a német nemzetgyűlés el
nöke. 

Lőcse, város Szepes vm., 7500 1. Művészi ér
tékű közép- és renesszánsz-kori emlékek. Tria
non óta Csehszlovákiáé Levoőa néven. 

Lőcse : a városháza 

Lőcsei kalendárium, a lőcsei Brewer-féle 
nyomdában 1626-tól fogva jelent meg. 

Lőcsei 1. Miklós, festő; a 15. sz. második 
felében a Szepességben; oltárképek; müve a 
poprádi Madonna, a lőcsei Szt. Erzsébet oltár. 
— 2. Pál, szobrász a 16. sz. elején; szárnyas-
oltárok; müve a lőcsei Szt. Jakab templom 
világhírű főoltára. 

Lőgyapot, ugy készítik, hogy pamutot salét
romsav és kénsav keverékében áztatnak, vízzel 
és alkoholos éterrel kimossák, megszárítva és 
felaprózva összesajtolják. 1846. Kölnben talál
ták fel. 

Lökháriíó, autóknál a rugók munkáját sza
bályozó berendezés. 

Lönnrot, Elias (1802—1884), helsingforsi egy. 
tanár. Népköltészeti elemekből 1835. össze
állította a Kalevala c. finn nemz. eposzt. 

Löns, Hermann (1866—1914), német költő; a 
világháborúban esett el, 
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Lőpor v. puskapor, kinai találmányú keverék, 
Európában a mórok használták először a 14. 
sz. elején. Faszén, kén és salétrom keveré
kéből áll. 

Lőrenthey Imre (1867-1917), bP--i egyet, tan., 
paleontológus. 

Lőrinci kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 4654 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Lörinczy György * i860, ny. tanfelügyelő, 
belletrista". Számos regényt, ifjúsági könyvet 
stb. irt. 

Lőli (sárgaföld), meszes agyagból álló kőzet, 
melyet a diïluviumban a szél rakott le. 

Lötschberg-vasut, a Berni-Alpokban Spicztől 
B r 'g'ig. a Simplon alagutig vezető 75 km 
vasút. 

Lövedék, a lőfegyverből kilőtt tárgy. 
Lövő kisk., Sopron vm., csepregi j . , 1511 1. 

vasút, táviró, ροΛτ. 
Lövőpetri kisk., Szabolcs vm., tiszai j . , 599 i„ 

ut. és up. Pap. · 
Löw 1. Immánuel * 1854, szegedi főrabbi, 

felsőházi tag, orientalista. — 2. Vilmos (1847— 
1922), pápai születésű new yorki magyar 
ügyvéd. Magyar költőket fordított angolra. 

Löwe, Ferdinand (1865—1925), a bécsi Hof
oper karnagya. 

Löwen (Louvain), város Belgiumban, Brüsz-
szeltől K-ré, 42.000 1. Régi hires egyetem (1914. 
a németek fölgyújtották), művészi értékű vá
rosháza. 

Ltd., angol és amerikai cégek nevei után, 
a. m. limited = korlátolt felelősségű társaság. 

Lubbock, Sir John, Lord Avebury (1834— 
1913), angol természettudós, darwinista. 

Lublin, lengyel város a Bistryca-folyó mel
lett, 94.000 1. 

Luca széke, a babona szerint Luca napjától 
(dec. 13) karácsonyig készül, a karácsonyi éjféli 
misén ráülő meg'átja a falu boszorkányait; köz
mondássá lett: lassan készül, mint a L. 

Lucca, város Közép-Olaszországban, Toscana 
tartományban. 80.000 1. Meleg gyógyfürdő. 

Lucfalva kisk., Nógrád vm., szécsenyi j . , 823 
1., ut. Pálfalva, up. Nógrádmegyer. 

Lucidus (lat.) a. m. világos. 
Lucifer (lat.) a. m. világossághozó, angyal, 

aki fellázadt Isten ellen s száműzetett a menny
országból. Madách: Ember tragéd ájá-ban az 
ördög megszemélyesítője. 

Lucknow (Lakno), város Brit-Indiában, Hin-
dosztánban. 240.000 1. 

Lucretia, a római hagyomány szerint L. Tar-
quinius Goüatinus felesege, női becsületén esett 
sérelem miatt öngyilkos lett. 

Lucretius, Titus L. Carus, római költő (Kr. 
e. 96—55), a De rerum natura c. bölcselő köl
teményben fanatikus hittel és elragadtatott 
lendülettel dolgozza fel költői formában Epi-
kuros filozófiáját. 

Lucrum cessans (Lat.) a. m. elmaradó, haszon. 
Lucullus, Lucius Licinius, római hadvezér, 

* Kr. e. 114 k. 69. megverte Mithridatest és mér
hetetlen kincseket zsákmányolt. Hires volt tékozló 
és fejedelmi életmódjáról (lucullusi lakomák), 
finom ízléséről, müvészetszerétetéről. f Kr. e. 57. 
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LUCÜS A NON LUCËNDÔ ,_ __ LuNÊVÎLLÈ 

Lucue a non lucendo (lat. lucus: berek), a. 
ro. a berek neve azért lucus, mert nem 
világit (lucet); a tudománytalan szómagyarázat 
gúnyolása. 

Ludad Uisk., Vas vm., kőszeg-felsőőri j . , 
•326 1., vasút, ut. és up. N'agygencs. 

Ludány kisk., Nógrád vm., szécsényi j . , 
1063 1·» vasút, távíró, telefon, posta. 

Ludas nagyk., ^ Heves vm., gyöngyösi j . , 
loyc 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Ludas Matyi, Fazekas Mihály humoros költe
ményének hőse, aki a földesúron »háromszor 
veri vissza« a rámért botbüntetést. 

Ludendorff, Erich, * 1865, német gyalogsági 
tábornok, a világháborúban vezérkari főnök és 
főszállásmester. A békekötés óta tevékeny na
cionalista politikus. 1924 ót ι a Reichstag tagja. 

Ludfélék, igen sok fajban ismeretes úszó ma
dárcsalád, az egész Földön el van terjedve. 

Ludoli van Ceulen (1540—1610), holland mate
matikus, a róla elnevezett L.-féle szám ( = 
3.14) föltalálója, amelynek segítségével a kör 
kerületét és területét kiszámíthatjuk. 

Ludovika-akadémia, tisztképző katonai iskola. 
1808 óta. Nevét Mária Ludoviklról, I. Ferenc 
király harmadik feleségéről nyerte. 

Ludvigh 1. Gyula, (1841—1919), 1883—1910. a 

Máv. elnökigazgatója. — 2. Rezső, * 1879. 
kúriai biró. 

Ludwigshafen, a Bajor Pfa'z legnagyobb vá
rosa, rajnai kikötő. Mannheimmal szemben, 
102.000 1. 

Lueger, Kari (1844—1910), 1897-től haláláig 
Bécs főpolgármestere. Az osztrák keresztény-
szocialisiapárt vezető egyénisége. 1926. Bécs
ben szobrot emeltek emlékére. 

Lues (syphilis, bujakór), krónikus fertőző be
tegség (csaknem kizárólag nemi érintkezésnél), 
amelyet a spirochaeta pa lida okoz. 3 szakaszt 
különböztetnek meg: 1. a fertőződés helyének 
s a környéki nyirokmirigyeknek fájdalmatlan 
beszürődése 2—4 heti lappargási idő után: a 2. 
szakra 6—8 hét múlva a köztakarón fellépő 
kiütések, a 3. szakra a bőrben, csontokon, 
belső szerveken mogyoró-, dió-, tyuktojásnyi 
elsajtosodó sarjszöVsttömegek fellépése mutat. 
Ε szakban je entkeznek azok az idült kötő
szöveti gyulladások, melyek edény- s szívbajok, 
szájbetegségek, tabes, paralysis stb. képében 
nyilvánulhatnak. Gyógyszere egyebek közt: hi-
ganykészitmények és a sa'varsán. 

Luffa, egy amerikai uborkafaj gyümölcsének 
kiszárított edénynyaláb-szövedéke, fürdőszivacs
nak, ledörzsölésre haszn. 

Lug, kémiai néven bázis, rendesen egy fém
nek hidrogénnel és oxigénnel való vegyülete. A 
L.-ok a vörös lakmuszt megkékitik; savakkal 
sókat alkotnak. Közönséges lúgok a hamuzsir, 
szóda stb. 

Lugano, városka, klimatikus üdülő- és vfürdő-
hely az olasz Svájcban. Tessin kantonban, a 
L.-i-tó mellett, 14.000 1. 

Luganoi-tő, kis tó az Alpok lábánál, Svájc-
és Olaszország határán. 

Lugdunum, Lyon latin neve; L. Batavorum, 
Leiden latin neve. 

Lúgos város, Krassó-Szörény vm., Temes 
folyó mellett, 20.000 1. Trianon óta Romániáé 
Lugoj . néven. 

Lugo si Demeter, * 1888, színészed író; szer
kesztette a Mr gyár Szinészeti Lexikont. 

Lugubre, (ο asz) zenei műszó, a. m. bána
tosan. 

Luka kisk., Zemplén vm., sárospataki j . , 
1321 1., ut. és up. Alsóberecki. 

Lukachich Géza báró, * 1865, altábornagy, a 
Nyukosz elnöke, a világháborúban a doberdói 
harcokban tűnt ki, 1918. Bp. városparancs
noka volt. 

Lukács, evangélista, Pál apostol környezetéhez 
tartozott, orvos v. festő volt. 

Lukács 1. Gusztáv Jena, * 1877, újságíró, 
a Nemzeti Újság közgazdasági munkatársa. — 
2. György, * 1865, főispán, a Fe,érváry-kor-
mány közokt. min., országgy. képv. — 3. 
•'György» * 1885, esztétikai iró. A modern dráma 
fejlődésének történeta c. munkáját a Kisfaludy 
Társ. jutalmazta. A proletárdiktatúra alatt köz
oktatásügyi népbiztos. Bécsben él. Uj müve: 
Theorie des Romans. — 4. László, *„i85o, 
államférfi, felsőházi tag. 1892—1902, majd 1910. 
pénzügyminiszter s 1912. miniszterelnök. ADésy 
Zoltán vádjai miatt megindított perben, bár 
egyéni tisztessége megállapittatott, elégtételt 
nem nyert, 1913 lemondott. — 5. Pál, * 1894, 
színész, a Vígszínház tagja volt. 1927 óta 
filmszínész Hollywoodban. 

Lukácsháza kisk., Vas vm., kőszeg-felsőőri 
j . , 225 1., vasút táviró, up. Nagygencs. 

Lukácsy Lajos, * 1876, szobrász.. Stroblnál 
és Fadrusznál tanult, a Műcsarnokban tűnt fel. 
Ismert müvji a keszthelyi Goldmark- és a 
soproni Petőfi-emlék. 

Lukcsics József, * 1875, veszprémi kanonok, 
bp.-i egyet. &i egyháztörténelem ny. r. tanára. 

Lukianos (Kr. u. 125—180) gJrög szofista. 
Szellemes és ironikus-szatirikus dialógusai ma
radtak fenn. 

Lukinich Imre, * 1880, a bp.-i egyet, a 
keleteurópai tört. ny. r. tanára, a Nemz. 
Múzeum Széchenyi könyvtárának volt igazgatója. 
Főbb munkái: Erdély területi vá.tozásai 1541 — 
1711, A szatmári béke története. 

Lukrativ (lat.) a. m. nyereséges, hasznot
hajtó. 

Lumen (lat.) a. m. fény, szellem. 
Lumière, Auguste és Louis, francia ve

gyészek és fizikusok (August, * 1862, Louis, 
* 1864, testvérek). Fényképészeti lemezek, fil
mek stb. gyártásával foglalkoztak s e cikkeket 
jelentősen tökéletesítették. Ök a modern kine
matográfia (1895) és az autokrómlemezek föl
találó]. 

Luna, 1. a. holdistennő nev3 a rómaiaknál; 
2. a Hold; 3. az ezüst neve az alkémistáknál. 

Lunacsarszkij, Vasziljevi~s Anatol, * 1866, 
orosz író és drámaíró, a szovjet-köztársaság 
közoktatásügyi népbiztosa. 

Lunatikus (lat.) a. m. holdkóros. 
Lunch (ang.) a. m. villásreggeli. 
LunCville, város Francia-Lotharingiában, . a 

897 29 898 



LUPÊ LWOW 

Meurthe folyó mellett, a német határ köze
lében, 24.000 1. Vasipar, automobilgyártás. 
1801. béke a német-római császárság és a 
francia köztársaság között. 

Lupe (franc.) a. m. kézi nagyító. 
Lupercaiia (lat.), római ünnep Faunus tisz

teletére, kicsapongásokkal volt egybekötve 
(feb. 15.) 

Lupus (lat) a. m. farkas. Orvostudomány
ban: bőrfarkas, a bőr helyi tuberkulotikus 
megbetegedése. Gyógyítása fénysugarakkal. 

Lupus in fabula (lat.) a. m. farkas a mesé
ben; magyarul: farkast emlegetnek, a kert 
alatt kullog, mikor valakiről beszélnek s ez 
éppen akkor toppan be. 

Lusitania, 1. a mai Portugália területét el
foglaló római provincia. — 2. A Cunard Line 
hajója, amelyet 1915 máj. 7-én egy német 
tengeralattjáró elsüllyesztett, 1198 utasa pusz
tult el. A L. elsüllyedése volt egyik oka an
nak, hogy az Unió az antanthoz csatlakozott. 

Lussin, adriai sziget, 1918-ig Isztriához (Ausz
tria) tartozott, azóta Olaszországé. K-i partján 
fekszenek L.-Piccolo és L.-Grande tengari 
fürdők. 

Lustkandl, Wenzel (1841—1906), bécsi egyet, 
tanár, az osztrák centralizá:iós törekvések jog
történeti védője. Ezek megdöntésére IDeák 
Ferenc vitába szállt vele. 

Lustrum (!at.), az egész római nép tisztulása 
imák és áldozatok segítségével, ötévenként, a 
Campus Martiuson tartott census után, innen 
jelent L. öttvjs időközt is. 

Lusus naturae (lat.) a. m. a természet 
játéka. 

Luther, Martin (1483—1546), német refor
mátor, bányász fia. Jogra készült, de egy 
lelki megrázkódtatás kolostorba vitte. 1517-ben 
fellép a bünbocsánattal való üzérkedés ellen. 
95 tétele felsorakoztatja Tetzelt, dr. Eck-et vele 
szemben. Egyházi eljáiás indul ellene. 1520. a 
pápa kiátkozza. A wormsi birodalmi gyűlésen 
(1521) mindent kockára téve, áll meg tanai 
mellett. Birodalmi átok alá vetik. Pártfogója, 
Frigyes szász választófejedelem, Wartburg vá
rába rejti, ahol hozzáfog uj német nyelvet 
teremtő bibliafordításához. Wittenbergből re
formálja az egyházat, énekeket ir, prédikáció
kat tesz közzé, szertartásokat rendez, egy
házakat látogat, mindenekfelett pedig vitatkozik 
ellenfeleivel. A parasztlázadás viharai közben 
megházasodik (1525), ettől kezdve megszilár
dítja egyházának alapjait. Müvei egész könyv
tárra rúgnak. 

Lutherani comburantur (lat.) a. m. a luthe
ránusok égettessenek meg. (Az 1525-i rákosi 
országgyűlés határozata). 

Lux (lat.) a. m. fény; a megvilágítás egy
sége. 

Lux 1. Eleji, * 1883, szobrász, a bp.-i ipar-
müv. isk. tanára. — 2. Kálmán, * 1880, építész 
és művészettört, iró, a müegyet. a magyar 
középkori építészetének m. tanára. Több ásatást 
vezetett és építészeti rekonstrukciókat végzett. 

— 3. Terka, * 1875, a Pesti Hírlap tárca
írója. Elbeszélő müvei: Marcsa gondolatai, 
Lenci naplója, Amire születtünk. Kelet és 
Nyugat stb. 

Luxatio (lat.) a. m. ficamodás. 
Luxembourg-palota, Párizsban, S. Debrosse 

építette (1615—20) renesszánsz-stilusban. Most 
a szenátus ülésezik benne, múzeumában pedig 
élő művészek alkotásai vannak. 

Luxemburg, nagyher
cegség Belgium, Francia-

5-1==^^=50^=¾ és Németország közt 
| | | l | § s g p Ç | | g 2586 km2, ^ egynegyed 

3 y § ^ Y < 4 l Í Í ) Í 52.000 1. Vasércekben 
| = | | £ 4 ^ 0 | | | | | | | igen gazdag. Pénzegy-" 
S\f§PiJ^5=^S|5S sége a frank, 1918-ig a 

, | ρ^^§£- -^??Ε |Ν német vámterülethez tar-
^ R s l r '^IËf Ί ^ Ρ tozott. 1922-ben Belgi-

I z&Ê&i&W^ uáfé ummal lépett gazdasági 
Q^yÇ3sggSgS- ψ unióra ötven évre. 
p j f i S ^ S £ £ g é P Luxemburg, Rosa (1870 

^""-^ 1 _ - J ^ —1919), orosz-zsidó szár
mazású szocialista iró, 

A háború alatt a békéért agitált, a háború 
uíán Liebknechttel a spartacistákat vezette. A 
berlini utcai harcok során elfogták s beszál
lítása közben agyonlőtték. 

Luxor, romváros Felső-Egyptomban, a Nilus 
partján, az ókori Thébe romjai mellett. 

Luxus (lat.) a. m. pompa, fényűzés. 
Luxusadó, 1. Fényűzési adó. 
Luzern, 1. svájci kanton a Vierwaldstätti tó 

partjain. 1500 km2, 185.000 1. Földm., állat
tenyészt., erdőgazdaság. — 2. L. kanton fő
városa, a Vierwaldstätti tó ÊNy-i csücskénél 
46.000 1. Turisztikai központ. Glsccser-muzeum. 

Luzon, a Filippinek legnagyobb szigete 109.000 
km2, főv. Manila. 

Luzsok kisk., Baranya vm., siklósi j . , 310 
1., ut. és up. Vajszló. 

Luzzatti, Luigi (1841—1927), olasz politikus, 
1891—1906. négyszer volt pénzügymin. 1910— 
1911. min. elnök, 1902 újból pénziigymin. Elmé
leti közgazd. iró is volt. 

Lübeck, szabad Hanza-város, a Német biro
dalom egyik állama, kikötőváros a Keleti-tenger 
partján, 128.0CO 1. 

Lüders, Alexander (1790—1874), orosz tá
bornok. Erdélyben Bem ellen harcolt, akit 
1849 Ju ' · 3°· Segesvárnál, aug. 6. Nagysze
beninél döntően megvert, 1861. Orosz-Lengyel
ország véreskezű helytartója. 

Lüszter, (franc.) 1. selyemfényű, könnyű 
pamutszcvet. — 2. Máz gyanta és fémvegyü
letből, edények festésére. 

Lütgendorff, Ferdinand Freiherr von, (1785— 
1858) hires német festő és karcoló, több magyar 
főurat is megfestett a pozsonyi diétákon. 

Lüttich (Liege), város és vár Belgiumban, a 
német határ közelében, a Maas (Meuse) folyó 
mellett, 169.000 1. Egyetem, csillagászati és 
geofizikai obszervatórium. Fegyvergyártás. 1914. 
az első vár, amelyet a németek elfoglaltak. 

Lwow, Lemberg lengyel neve. 
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LYAUTEY MAC KINLEY 

Lyautey, Louis, * 1854, Franciaország mar
sallja, 1916—7. a Briand- kormány hadügy
minisztere, majd 1921. pacifikálta a riff-
kabilokat. 

Lyddit, angol gyártmányú robbanóanyag, ol
vasztott pikrinsav. 

Lyell, Charles Sir (1797—1875), argol geo
lógus, a modern geológia megalapítója. Azt 
bizonyította be, heg/ ^ a földkéreg jelenlegi 
arculata nem katasztrófáknak, hanem az ismert 
geológ'ai erők (vulkanizmus, viz, szél stb.) 
lassú és folytonos átalakító munkájának az ered
ménye. 

Lyka Károly, * 1869, művészi iró, a Képző
művészeti Főisko'a igazgatója, felsőházi tag. 

M. M mint római szám = 1000; M —.. 
márka; m. = masculiraim (lat. hímnemű) ; 
m = méter, M mint franc, rövidítés — Mon
sieur; mm = milliméter; m9· — négyzetméter; 
m3 = köbméter; mf = mérföld. 

Maas (Meuse), fo'yó Franciaországban, Hol
landiában, a Rajna-delta egyik ágával egyesülve 
ömlik az Északi-tengerbe. 

Maastricht, holland gyárváros a Maas mel
lett, 58,000 i. 

Mabuse, festő, 1. Gossaert. 
Mac, (röv. Mc) skót nevek előtt a. m. fia. 
Mac Adam, John London (1757—1836), skót 

mérnök, aki 1785. körül kezdte a róla maka-
dám-nak nevezett, zúzott és hengerelt kövek
ből álló utakat építeni. 

Macao, portugál gyarmat D-Kinábati, a 
Szi-kiang torkolatánál, kb. 158.000 1. Forgalmas 
kikötő. 

Macaulay, Thomas Β. (ι8οο—1859), angol 
történet'ró. 1839—1841 hadügyminiszter. Fő-
müve: History of Eng'ati,d (magyarul ismegj.). 
Sok irodalmi és politikai tanulmányt 13 irt. 

Macbeth, skót király (1040—1057). I. Dun
can királyt meggyílko'vi jutott a trónra. Tör
ténetét Shakespeare do'gozta fel. 

Macchiavelii, Niccolo (1469—1527), politikus, 
belletrista és történetíró, 1499—1512 a firenzei 
köztársaság titkára és kancellárja. Polit, fő-
müve: II. Principe, amelyben a hatalom meg
szerzésének, megtartásának és elvesztésének 
módjait irja le (a cél elérésére minden esz
közt jónak lát, innen a macchiavel'izmus). 
Vezéreszméje Itália egyesítése vo't. 

Macdonald, James Ramsay, * 1866, argi l po
litikus, 1906 óta t'gja az angol alsóháznak; a 
háborúval szemben éles ellenzéki álláspontot 
foglak el és ekkor vissza is kellett vonulnia a 
olitikai élettől. Az 1923. választáson a mun-
áspárt 193 mandátumot kapott: a király ekkor 

(Kis könyv a művészetről. A képírás ujabb 
irányai. A táblabiróvi'ág művészete.) 

Lykurgos, Sparta mondai törvényhozója Kr. 
e. 820 táján. 

Lynch, vitás eredetű megjelölése a tömeg 
önbíráskodás ának Amerikában. 

Lyon, francia város a Rhône és Saône össze
folyásánál, 571.000 1. Egyetem, obszervatóriu
mok, gyűjtemények. Selyemszövése első a föld
kerekségen. A Crédit Lyonnais egyike a kon
tinens legnagyobb pénzintézetinek. 

Lysíppos, görög szobrász, Kr. e. 4. sz. má
sodik felében, a sykioni iskola feje; érc
plasztika; istenek, hősök, portrék, állatszobrok, 
Apoxyomenos, farnesei . Herakles stb. 

M.-ot bizta meg a kormányalakítással. 1924. 
a választásokon a konzervatívok kerültek több
ségre, mire M. lemondott. Az 1929. válasz
tásokon ismét a munkáspárt győzött és M. 
újból miniszterelnök lett. 

Macedonia, a Balkán félsziget egyik legter
mékenyebb medencéje az Olympos, Pindos és 
Rhodope hegységek meg az Égei-tenger közt. 
Legnagyobb része Görögországhoz tartozik, ki
sebb darabjai Szerbiához és Bulgáriához. 
Területe kb. 30.000 km2, 1 milliónyi lakos
sága: macedón-szláv, görög, török, örmény, 
zsidó, kucovlah. Leghíresebb terméke a dohány. 
Fővárosa és kikötője Szaloniki. 

Macerálni, (lat.) a. m. valami szilárd anyagot 
megpuhítani, feloldani. 

Macesz, kovásztalan kenyér, amelyet a zsidók 
peszah (húsvét) hetében esznek. 

Mach, Ernst (1838—1916), osztrák fizikus 
és bölcselő, a bécsi egyet. tan. Az Einstein-féle 
elmélet előfutárjának tekinthető. 

Machináció (lat.), cselszövény, ravaszkodás. 
Mackay, John Henry, * 1864, skót szárma

zású anarchista költő. Az individualisztikus anar
chizmus képviselője. Berlinben él. 

Mackensen, August von, * 1849, német had
vezér, a Szerbiában, később Romániában ope
ráló német csapatok parancsnoka. A Károlyi-
féle forradalom idején átvonuló csapatait le
fegyverezték, őt pedig internálták. Később 
vgyanez a sors érte Szalonikiben. 1919. tért 
vissza Németországba. 

Mackenzie, Sir Alexaide.r (1775—1820), skót 
fölfedező. — A róla elnevezett folyó 
Kanadában, a Nagy Rabszolga tóból ered és 
a Jeges-tengerbe ömlik. Hossza 4000 km. 

Mac Kinky, William (1S43—1901), 1897—190Γ. 
az Egyes. AH. elnöke. A vámvédelem hive volt; 
alatta folyt le a spanyol-amerikai háború. 1901-
ben meggyilkolták. 

M 
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MACLEOD MADZSAR 

Macleod, John James, * 1876, amerikai fizio-
lógus, egyet. tan. Torontóban. Insulin-kutatásaii-
ért 1923. Nobel-dij. 

Mac Mahon (1808—1893), francia hadvezér 
és államférfiú. Az 1859. olasz-osztrák háborúban 
legyőzi az osztrákokat. 1870. a sedani csata 
francia vezére, aho'l német fogságba kerül. 
Thiers bukása után 1873—1879. francia köz
társasági elnök; a monarchia visszaáll tására 
törekedett. 

Maconka kisk., Heves vm., hatvani j . , 741 
1., ut. és up. Kisterenye. 

Macpherson, James (1736—1796), angol iró. 
Kiadta Ossian (I. o.) költeményeit. 

Macro . . . 1. Makro . , . 
Macskafélék, a ragadozó emlősök egyik csa

ládja. Karmaikat az utolsó ujjperccel együtt 
tokba tudják visszahúzni. Szemfogaik erős, he
gyes fegyverek. Valamennyi (a házi macska 
kivételével) vérszomjas ragadozó. A legismer
tebb M.: az oroszlán, tigris, párduc, leopárd, 
puma, hiúz, vadmacska. 

Mád, nagyk., Tokaj-Hegyalján, Zemplén vm., 
szerencsi j . , 3622 1., vasút, táviró, telefon, 
posta. Bortermelés. 

Madách 1. Aladár (1848—1908), M. Imre 
fia, lirai költeményeket irt; spiritizmussal fogl. 
— 2. Imre (1823—1864). Fiatalon lirai költe
ményeket irt, később színpadi müveket. Főmun-
kája az egész emberiség történetét felölelő 
filozofikus dráma: Az ember tragédiája. 

Madagaszkár, az Indiai-óceán legnagyobb szi
gete, 627.000 km2, 3.6 millió 1., túlnyomóan 
malájok. Terményei a rizs, maniok, vanília, 
kávé, kakaó, fa, rostos növények. Szarvas
marhája nevezetes. Fővárosa Tananarivo. 1895 
óta a franciáké. 

Madai Gyula, * 1881, tanár, költő, országgy. 
képv., az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület 
elnöke. 

Madame (franc, röv. Mme) a. m. asszo
nyom (megszólítás). 

Madarak, a gerinces állatok egyik osztálya. 
Testüket tollak fedik, mellső végtagjaik repü
lésre alkalmas szárnyakká alakultak át, hátsó 
végtagjaik földön járó, kúszó- .v. uszólábak-
Testük hőmérséklete áílandó (az emlősöknél 
magasabb). Meszes héjú tojásokkal szaporod
nak. A tegtöbb faj gégefőjében jól fejlett 
hangszálak vannak. Az egész Földön el vannak 
terjedve. 

Madarak és fák napja, a hasznos fák és 
madarak védelmét előmozdítani kívánó, május
ban tartott iskolai ünnepély. 

Madaras nagyk., Bács-Bodrog vm., bácsalmási 
j . , 4249 L, vasút, táviró, telefon; posta. 

Madarassy László, * 1880, etnográfus, mú
zeumi igazgatóőr. Az Ethnographia, a Népélet 
társszerk. 

Madarassy-Beck 1. Gvula báró, * 1873, a· M. 
Jelzáloghitelbank vezérig. — 2. Miksa báró 
(1838—1924), bankigazgató, a Leszámítoló- és 
PénzváJtóbank elnöke. 

Madarász 1. Elemér, országgy. képv. — 2. 
Gyula, * 1858, madárbuvár. A Nemz. Muz. 
nyűg. igazgatóőre, főleg a madárvonulással 
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fogl. — 3. István, * 1862, felsőházi tag. — 4. 
József (1814—1915), politikus. Az 1848. ország
gyűlésen a radikális ellenzék szószólója. A sza
badságharc után Kufsteinban fogoly, majd újra 
képviselő, aki 1867. több társával tiltakozott 
a koronázás ellen. Megírta emlékiratát. — 5. 
László (1811—1909), az 1848—9. szabadságharc 
rendőrminisztere és a honvédelmi bizottmány 
tagja. A debreceni országgyűlés legszélső bal
szárnyának vezére volt. A Zichy Ödön drága
köveinek elsikkasztásával ^ádoltatva lemondott. 
— 6. Viktor (1830—1917)', festő; tört. képek: 
(Hunyadi László siratása, Zrínyi Ilona birái 
előtt, Zách Felicián, Zrínyi és Frangepán}. 

Madarász Henrik, 1. Henrik, német-római 
császárok. 

Máday 1. Andor, * 1877, társadalomtud. iró, 
a genfi egyetemen magántanár, a Népszövetség 
munkaügyi bizottságának főkönyvtárnoka. Müvei: 
Le droit des femmes au travail. A törvényes 
munkásvédelem nemzetközi szabályozása. A ma
gyar nő jogai. Législation sociale comparée. 
— 2. István, * 1879, pszichológus és gyógy
pedagógus, kül. állatpszichológiaval és peda
gógiával fogl. Főbb müvei: Psychologie; des 
Pferdes u. der Dressur, Gibt es denkende 
Tiere? — 3. Izidor (1839—1925), gazdasági 
iró. Az Orsz. Állatvédő Egyesület elnöke volt. 

Madéfalva nagyk., Csik vm., a Felső Olt 
mellett, 1900 1. 1764. Bucov csász. generális itt 
csalta tőrbe és mészáro'ta le a székelyeket. 
Trianon óta Romániáé Siculeni névsn. 

Made in Germany (ang.) a. m. Németország
ban készült; az angol védjegytörvény ért. 
szokásos jelzés német cikkeken. 

Madeira, 1. sziget az Atlanti-óceánban Ê-Af
rikától Ny-ra, 815 km3, 180.000 1. Borai híresek. 
Fővárosa Funchal. Itt halt meg IV. Károly 
magyar király. — 2. Az Amazon legnagyobb 
mellékfolyója. 

Madelung, Aage, * 1872, dán iró és hadi
tudósító. 

Mademoiselle (franc), a. m. kisasszony. 
Mader, Raoul, * 1856, zeneszerző, karmester; 

a bp.-i Operaház karnagya és ismételten igaz
gatója. Sok operettet, operát és balettet 
(Piros cipők) irt. 

Madison, Wiscounsin áll. fővárosa, 38.000 1., 
egyetem. 

Madison, James (1751—1836), az Egyes. Ali. 
elnöke (1809—1817). 

Madocsa nagyk., Tolna vm., dunaföldvári j . , 
2325 1., telefon, ut. Bölcske, posta. 

Madonna (ol.: úrnőm), Szűz Máriának a kat. 
egyház kultuszában haszrá'atos neve. 

Madras, Brit India harmadik nagy városa, 
fdkötő a Bengáli öböl partján, 1/2 millió 1. M. 
kormányzóság területe 369.000 km2, 41 millió 1. 
. Madrid, Spanyolország fővárosa, 808.000 1. 
Egyetem, gazdag szépművészeti gyűjtemények. 

Madrigal (franc), francia vers 2—3 rimes, 
6—14 soros versszakokkal. Mint zene, több
szólamú vokáltétel imitációs stílusban. 

Madzsar 1. Alice (M. Józsefné Jászi Alice), 
* 1882, mozdulatmüvészeti pedagógus. Müve: 
A női testkultúra uj utjai. — 2. Gusztáv, 
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MAECENAS MÁGNESSÉG 

* 1864, iró, tanár, nyűg. tankerületi főigaz
gató. — 3. Imre, * 1878, történész, bp.-i 
egyet, az Árpádok korának m. tanára, az Isk. 
Közokt. Tanács titkára. — 4. József, * 1876, 
01 vos, bp.-i egyet. ra. tanár, szociálhigiénikus, 
a Fővárosi Könyvtár v. igazgatója, az Orsz. 
Anya- és Csecsemővédő-Szövetség megszerve-
ző'e és gazgatója, a Károlyi-kormány népjóléti 
államtitkára. Főbb müvei: A meddő Budapest. 
Az ember származása és a fejlődéstan vázlata. 
Az egészség enciklopédiája. 

Maecenas, Gaius Cilnius (Kr. e. 69—8), római 
államférfi. Argustus és Horatius barátja, az 
irodalom s a művészetek lelkes és bőkezű 
pártfogója. M. a. m. bőkezű műpártoló. 

Maestoso (ol.), zenei tmüszó, a. m. méltósá
gosan. 

Maestro (ol.) a. m. mester. 
Maeterlinck, Maurice, * 1862, belga költő 

és drámaíró; legjellemzőbb müvei misztikus 
irányú szimbolista drámái. 

Maffia, szicíliai titkos bűnszövetség. 
Magalhaefj Fernando de (1480 körül — 

152;), portugál hajós, a M.-szoros fölfede
zője (a délamerikai kontinens és a Tűzföld kö
zött). Az első földkörüli útra indult (1519), de 
útközben a Fülöp-szigeteken elesett. 

Magánforgalom, a hivatalos tőzsdeidőn kivül 
amelyek az egyének egymásközti jogi kapletek. 

Magánjog, olyan jogszabályok összessége, 
amelyek az (gyének egymásközti jogi kap-
cso'atait szabályozzák. Főíelosztása : személyjog, 
családjog, vagyonjog. 

Magánvád, a magánegyén által képviselt vád. 
Magasfok kisk., Vas vm., szentgotthárdi j . , 

H3 1., ut. Sa!, up. Felsó'szöinök. 
Magasfrekvencíáju gép, az olyan dinamó, 

amely váltakozó áramot termel egészen 7000 
frekvenciáig mp-enkint. 

Magaslati napfény. Nagyobb magasságokban à 
napfényben több az ibolyántúli sugár, tehát 
gyógyhatása is erősebb; ugyanezt mesterségesen 
is előidézhetjük higany-(kvarc-)lámpával. 

Magasságmérés. 1. Trigonometriai M.-nél tá
volságok és szögek méréséből számítanak. — 2. 
Barometrikus M. légsulymérővel történik azon 
az alapon, hogy a magasság növekedésével ará- ' 
nyosan a légnyomás csökken. 

Magas Tátra, a Kárrátok legmagasabb része 
a Vág, Poprád és Dunajec völgyei között. 
Legmagasabb csúcsa a Gerlachfalvi (Ferenc 
József) 2663, a Lomnici 2634. Festői tájak. 
Számos üdülőhelye és menedékháza van. É-i 
oldalának egy része Lengyelországé, a többi 
Trianon óta Csehszlovákiáé. 

Magasugrás, az atlétikai sport egyik verseny
ága. A világrekord 201.4 cm. (Bieeson, É-Ame-
rika); magyar rekord 193 cm. (Gáspár Jenő). 

Magasvasut az, amely részben v. egészben 
nem közvetlenül a földön, hanem viadukton fut. 

Magazin (franc.) a. m. raktárhelyiség; az 
angol szépirodalmi folyóiratokat is nevezik igy. 

Magdalénien-kor a kőkorszaknak a jégkor
szak utáni részébe tartozik, az iramvadászok 
kora; az eszközök főanyaga az iramszarvas 
csontja. 

Magdeburg, Poroszország Szász tartományának 
fővárosa az Élbe mellett, 292.000 1. Európa leg
nagyobb cukorpiaca, folyami kikötő. 

Magdolna, 1. Mária Magdolna. 
Magenta, városka E-O.aszországban, 8000 1. 

1859. francia győzelem az osztrákokon, minek 
fo'ytán utóbbiak kénytelenek voltak Lombardiá
ról lemondani. 

Mágia Cgör.) a. m. varázslat. 
Magister (lat.) a. m. mcst:r; 1. középkori 

egyetemeken a doktori foknak megfelelő cim. 
~ 2. Kolostorokban a laikus testvérek elöl
járója. — 3. M. sacri palatii, pápai udvari 
méltóság, a főcenzor. 

Magisztrátus (lat.) a. m. hatóság. 
Mag'aj, helység Boszniában a Boszna folyó 

mellett, 2000 1. 1878 aug. 3. a felkelők egy 
magyar huszárszázadot felkoncoltak. 

Maglóca kisk., Sopron vm., csornai ]., 348 
1., ut. Bősárkány, up. Csa* ári-major. 

Maglód nagyk., Pest vm., gyömrői j . , 3808 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Magma, a Föld belsejét kitöltő, illetve a 
földkéreg alatti izzón-folyós anyag. 

Magnalium (ujlat), magnézium és alumi
nium szívós ötvözete. 

Magna char.'a (M. libertatum), János angol 
kirá'y áHal 1215. kiadott szabadságié vél, egyebek 
közt biztosítja a po'gárok személyes szabadságát. 

Magnanimiías (lat.) a. m. nagylelkűség. 
Mágnás ( !at), valaha az ország legnagyobb 

méltóságainak viselője, pl. a nádor, országbíró, 
stb., ma M. általában főúr (herceg, gróf, Láró). 

Mágnes, 1. Mágnesség. 
Mágnes-elektromos gépek, oly szerkezetek, 

melyek állandó mágnes erőterében mozgó te
kercsek segélyével indukált elektromos áramot 
állítanak elő. Ma már csak telefonokká1 hasz
nálják fe'csergetésre. Teljesen kiszoritottá'c a 
dinamó-elektromos gépek. 

Mágnesség, a mágnesvaskőnek az a tulajdon
sága, hogy a közelében lévő vastárgyakat ma
gihoz vjnzza. A mágnesvaskő természetes 
mágnes, de e tulajdonsági könnyen átvihető 
acéldarabra is, ha ezen mág lesvaskövet több
ször végighúzunk (mágnesezés). Mágneses ér
zékenységet mutatlak a vason kivül még en
nek rokonai, a nikkel, kobalt és részben a 

Kinai mágnesrózsa 
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króm is. Ha két mágnest egymáshoz közelí
tünk, akkor ezek egynemű sarkai taszítják, 
különnemű sarkai vonzzák egymást. 

Mágnestű. Ha mágneses vaspá'.cát ugy füg
gesztünk föl, hogy függőleges tengely körül 
ioroghasson, akkor egyik vége mindig észak, 
a másik mindig dél (ill. a megfelelő mágneses 
földi sarok) felé mutat. Ez a M., más 
néven kompassz v. iránytű. A kínaiak már 
az ókorban ismerték. 

Mágnesvasérc (mágnesvaskő, magnetit), ás
vány, vegyi összetételében vas és oxigén, 
720/0 vasat tarta'maz. Nevét onnan kapu, hegy 
hideg állapotban mágneses. 

Magnézia, szénsavas magnézium, gyógyszer 
gyomorsav ellen. 

Magnézium, fémes elem, amely a természet
ben csak vegyületekben fordul elő, ezüstfehér, 
jól kalapálható fém. Vegyületei között leg
fontosabb a M.-szulfát, a keserüsó és a 
hegységeket alkotó dolomit. 

Magnéziumfény. A magnézium szalag- v. drót
alakban könnyen meggyújtható és rendkívül erő
sen világító lánggal ég, amelynek fényét sötét 
helyek lefényképezésénél használják. 

Magnificus (lat.) a. m. nagyságos, a rektor 
cime az egyetemen. 

Magnólia, ázsiai és É-amerikai eredetű díszfa, 
szép virágokkal; héja lázcsillapító. 

Magnus-hatás, Gustav Magnus, német ve
gyész és fizikus (1802—1870) által 1852. fel-
ledezett jelenség. Golyólövedék a cső elhagyása 
után a várt pá'yától eltérő röppályát fut be, 
ha a csőben a ráadás irányára merőleges ten
gelykörüli rotációt vesz fel. Ez esetùen a go
lyónak azon az oldalán, ahol a forgás iráiya 
egyezik a légellenállás irányává', légritkulás, az 
ellenkező oldalon légsűrűsödés jön létre. Ennek 
következtében a golyó eltér a légritkitás iránya 
felé. Ezen a jelenségen alapul a rotorhajó. 

Mágocs nagyk., Baranya ναι., hegyháti j . , 
3615 1., vasút, te'efon, távíró, posta. 

Mágócsy-Dietz Sándor, * 1885, botanikus, 
bp.-i egyet. nyűg. ny. r. taiára, a Tud. Akad. 
r. tagja._ 

Magosliget kisk., Szatmár v,n., fehérgyarmati 
j . , 301 1., ut. és up. Tiszabe:s. 

Mágusok, a médek papirendje, Máté cv. 2. 
r. szerint M.-ok, »napkeleti bölcsek« voltak a 
Jézusnak ajándékokat hozó három királyok. 

Magvizsgálat, a magvak minőségének és 
csirázóképessegének megállapítása. Hiteles M. 
a bp.-i vetőmag\'izsgáló-állomá;on díjtalanul. 

Magy kisk., Szabolcs vm., nyirbaktai j . , 
636 1., vasút, ut. és up. Levelek. 

Magyar 1. Elek, * 1875, újságíró, a Ma
gyarország c. napilap szerkesztője. Müvei: 
Pesti históriák. — 2. Elemér, * 1881, iró 
és ^műgyűjtő. 1902—1919. pesti lapok mun
katársa, ezóta Bécsben mütörténelmi kutatáso
kat folytat. — 3. István, * 1864, kúriai biró, 
tanácselnök. Munkái: A magy. büntetőjog, A 
nyomozás, A kerítésről. — 4. László, (1817— 
1861), magyar fölfedező utazó. 1848. haláláig 

£özépafrikában végzett kutatásokat. Különö
sen néprajzi megfigyelései becsesek. 

Magyaralmás nagyk., Fejér vm., móri j . , 
1184 1., ut. Fehérvárcsurgó, up. Moha. 

Magyar Altalános Hitelbank rt. Bpest Ala
kult 1867-ben 15 millió frt alaptőkével. A 
fővárosban 8, vidéken 10 fiókja működik. Fő
ként a nehéz- és bányaiparban, cukor- és 
textiliparban van erős érdekeltsége. 

Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
(MANSz), 1918. alakult, kulturális, nemzet
védelmi, háziipari, jótékonysági és külügyi 
propaganda-tevékenységet folytat. Alapító el
nöke: Tormay Cecil. 

Magyaratád kisk., Somogy vm., igali j . , 1033 
1., ut. Répáspuszta, posta. 

Magyarbánhegyes nagyk., Csanád vm., mezö-
kovácsházai j . , 3908 1., vasút, távíró, posta; 
telefon. 

Magyarbarnag kisk., Veszprém vm., veszp
rémi ;j., 200 1., ut. és up. Nagyvázsony. 

Magyarbóly kisk., Baranya vm., baranya
vári j . , 1317 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Magyarcsanád nagyk., Csanád vm., köz
ponti j . , 2973 1., vasút, telefon, posta. 

Magyardombegyhíz kisk., Csanád vm., batto-
nyai j . , 680 1., ut. és up. Dombegyház. 

Míagyaregregy kisk., Baranya vm., hegyháti 
j . , 1213 1., ut. Kárászköblény, posta. 

Magyaregres kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 
771 1., vasút, ut. Hetes, posta. 

Magyar építészet, a kereszténység felvéte
lével templom a főtárgya; a bazilika négy 
sarokíornya (Székesfehérvár, Esztergom, Pécs) 
s a kereszthajó hiánya, a román stilus négy 
rózsalevél alakú temploma (Haraszt), a csúcs
íves tornyos homlokzata (Kassa, Szt. Mihály 
kápolna), ha kényszerűség eredménye is, helyi 
magyar sajátságok. A Velencéből Lengyel
országon át hozott motívumokból kerekedett a 
felsőmagyarországi renesszánsz stílusú harang
tornyok (Késmárk), templomtornyok (Szinye), 
kastélyok (Blethlenfalva, Fries), lakóházak (Lő
cse, Eperjes) korpnapárkáiyzatában. A bárok 
szélesen elterjedt (Eszterháza, Kismarton, Pest-
Buda), virágzik a rokokó (Máriássy kastély 
Márkusfalva) s kialakul a vidéki kuriális 
udvarház, amelynek oszlopos tornáca a renesz-
szánszban gyökerezik. A 19. sz. elején fő
leg Pollack Mihá'y és Hild József révén Pest-
Buda egységes képet kap a klasszicizmus 
jegyében és vezető szerepet az építészetben a 
történeti stílusok felélesztésén (Ybl M., Steindl 
I., Schulek Fr., Hauszmann A.) át a ma
gyar építő stílus úttörő csoportjáig, amelynek 
vezére Lechner Ödön volt. 

Magyar festészet. Egyházi falfestésünk első 
emlékeiben már megjelennek az általános tí
pusok mellett a helyi (Szt. Márton Martyán-
con), nemzeti szentek (Szt. László Turni-
csén, Szt. Erzsébet Kassán) mondái. A 14— 
15. sz.-ban már helyi festőegyéniség lép föl 
Aquila János, Kolozsvári Tamás, Rozsnyai Já
nos, Lőcsei Miklós személyében (szárnyas oltá
rok), sőt Itáliába is elszármazik, mint Pan
nóniai Mihály. Mátyás alatt olasz mesterek 
festészete hódit, mig a török megszállás ide
jén helyi vágású arcképfestészet virágzik való-
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szinüleg vándor festők révén és megindul a 
gyűjtés (Nádasdy országbíró képtára). A tö
rök kiűzetése s a kuruc mozgalmak ingatag 
idején külföldön érvényesülnek legjobb festőink 
(Bogdány L, Mányoki Α., Kupeczky J.). 
A 18. sz. kiválóan egyházi festészetét osztrák 
festők olykor magyar tartalommal látják el. 
Markó tá'ai, Madarász történetei, Munkácsy élet
képei Paäl táj hangulatai, Lotz női költészete, 
Székely freskósorozatai, Zichy illusztrációi, Ben
czúr pompázó portréi, Szinyei-Merse szin,-
álmai a 19. sz.-i M. klasszikus kifejezői. Ma
napság minden európai áramlatnak megvannak 
a csoportjai nálunk is. 

Magyar Folyam- ÉS Tengerhajózísi RT. Bu
dapest, a Hitelbank és Leszámitolóbank közös 
alapítása, 1895., amely az 1894. XXXVI. t.-c. 
alapján átvette a Máv. hajóparkját. 

Magyarföld kisk., Zala vm., alsólendvai j . , 
149 7., up. Senyeház, ut. Dávidháza-Kotor-
mány. 

Magyar Földrajzi Társaság, 1872. Hunfalvy 
János kezdeményezésére alakult, kiadja a Föld
rajzi Közlemények c. havi folyóiratot és a M. 
könyvtárát. 

Magyargéc kisk., Nógrád vm., szécsényi j . , 
645 1., w. Szécsény, up. Nógrádmegyer. 

Magyargencs kisk., Vas vm., celldömölki ]., 
1458 T., ut. Mezőlakposta. 

Magyar helyesírás, alapja a kiejtés és ezt 
csak részben korlátozza a szófejtés és a 
hagyomány. A M.-t régebben a M. Tud. 
Akadémia állapította meg. 

Mflgyarhertelend kisk., Baranya vm., hegyháti 
]·> 593 '·> vasút, távíró, posta. 

Magyar Hírlap, pol. napilap, 1891. alap. 
Horváth Gyula, 1902 óta Márkus Miksa szer
kesztette 1926., azóta a betiltott Világ utó
daként Rooz Rezső fel. szerkesztésében jele-
lenik meg. 

Magyar Hírmondó, az első magyar hírlap, 
1780 jan. 1. indult meg s hetenként kétszer 
jelent meg Pozsonyban, szerkesztője: Rát 
Mátyás. 

Magyar Hiszekegy. Pap-Váry Elemérné Szik-
lay Szeréna verse. A megzenésítésére kitűzött 
pályázatot 1921. Szabados Béla nyerte meg. 

Magyarhomorog nagyk., Bihar vm., biharke
resztesi j . , 1628 1., ut. és up. Körösszakál. 

Magyar irodalom, a gyanítható ősmondákoh 
és a kódexek kolostor-irodalmán tu i próbál
kozások a könyvnyomtatás segítségével a refor
máció h&'ása alatt indulnak el. A bibliafordítá
sokkal kezdődő vallásos irodalom mellett azon
ban már a 16. sz. második felében megjele
nik »virágénekeivel« az első költő, Balassa 
Bálint. Balassa és a következő évszázad vé
gén fellépő kuruc népköltészet adják a régibb 
irodalom lirai magját. A 16. sz.-ban tűnnek 
föl a széphistóriák (Gyergyai Argirusa), a 
históriás énekek (Ilosvai Toldija), melyeket 
Zrínyi Miklós eposza követ (Szigeti veszede
lem). Ez és Gyöngyösi verses elbeszélései már 
egy későbbi korszakba esnek, amelyet az 
ellenreformátor Pázmány, a zsoltárfordító Szen-
czi Molnár és a cartesianus Apáczai Cseri 

működése jellemez. Az ellanyhuló 18. sz. a 
70-es években uj korszakhoz jut el. A fel
világosodás eszméi elindítják a M. reform
periódusát Bessenyei Györggyel, aki a »fran
ciások« élén főleg Voltaire idetelepitője. Kü
lönböző költői iskolák harcai (magyarosok, 
deákosok) vezetnek a »pémetes« Kazinczy Fe-
rencig, aki a reformszándékok legnagyobb 
ha'.ásu irodalmi egyénisége, diadalrajuttatója à 
nyelvújítási harcnak. Vele párhuzamosan lép 
föl Csokonai Vitéz Mihály, aki a korabeli 
klasszikus ideálok mellett hus-vér ember, ana-
kreoni népköltő. Ugyanennek a kornak köl
tői: Kisfaludy Sándor (Himfy), Berzsenyi Dá
niel, aki a deákos tjbrekvések letéteményese 
és Kölcsey Ferenc. Ekkor lép föl Katona Jó
zsef a Bánk bánnal, első nemzeti tragédiánkkal 
s még előbb Kisfaludy Károly, aki vígjáté
kaival realisztikus irányba tereli a M.-at. 
A romanticizmus legjellemzőbb költője Vörös
marty. A romantika regényírója Jósika, de 
romantikus később az elemző Kemény Zsig
mond is. Irányregényeivel lép föl Eötvös 
József, a társadalmi haladásért harcol, a fel
sőbb osztályok visszaélései ellen. Kibontakoz
nak a »népies« törekvések Petőfiben, aki sze
relmi lírikus és egyben vehemens forradal-
mártipus. A népies nemzeti irány tovább
fejlődését látjuk Aranyban, legművészibb epi
kusunkban, a Toldi és tragikus balladák 
költőjében; Tompában, Jókaiban és Szigligeti 
népszínműveiben. — A szabadságharc után 
Arany János marad domináló, mellette Jókai 
a kor kifejezője: társadalmi regényeivel vagy 
fantasztikus hőseivel és humorával; továbbá 
Madách filozofikus müvével: Az ember tragé
diájával. Majd föllép Mikszáth, aki Gár
donyival s a drámaíró Csikyvel a realizmus 
képviselője, ük, va'amint Vajda Jáno, Re
viczky, Komjáthy individualizmusa, továbbá 
Kiss József vezetnek az uj korszakig, amely 
szorosan a nyugati áramlatokhoz kapcsolódik. 
A naturalista reg. és dráma modern problé
mákkal telik meg (Bródy Sándor, Móricz 
Zsigmond), a »nyugatos« csoport tért hódit az 
analitikus prózának, meghonosítja a francia 
dekadens lírát (Ady, Babits). Különböző karak
terek (Balázs Béla, Kaffka Margit, Lesznai 
Anna stb.) jelentkeznek a századeleji sokarcú 
psziché tipikus képviselőiként (más oldalról 
Karinthy, Molnár Ferenc, Szomory Dezső, is
mét más részről Szabó Dezső stb., a kon
zervatív irány részéről Gárdonyi és Herczeg 
Ferenc). Az uj törekvések Ady Endrében 
csúcsosodnak, aki groteszk színekben, bizarr 
víziókban ve'.iti ki magából az élettel, ha
lállá', szerelemmel, betegséggel, Istennel foly
tatott vitáit. Ady egy individualista korszak 
beteljesitője és lezárója. Adyn tul föltűnik 
egy gyökeresen uj világérzés és rendszerezi ma
gát a kollektiv életfölfogás (Kassák;. A tria
noni béke következtében elszakadt kulrurte-
rületeken az irodalom önálló irányban próbál
kozik, így Erdélyben, Csehszlovákiában és a 
délvidéken különböző hírlapok és folyóiratok 
köré csoportosul. 
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A MAGYAR IRODALOM KRONOLÓGIÁJA 

13. azäzad 

Anonymus (Π Γ. Béla jegyzője) latin-' 
nyelvű krónikája. 

1228 A Ha'otti beszéd, az e'.ső összefüggő 
magyar szöveg. 
Kézái Simon (IV. László papja) lali.i-
iryelvü krónikája. 

14. seázad 
A Königsberg! töredék, (első m. vers). 
Márk (Nagy La,os korabeli) latirmyelvü 
krónikája. 

1367 Nagy La,os megalapítja a pécsi egye
temet. 

1589 Zsigmond király megalapítja az óbudai 
egyetemet. 

15. század 

1425 Ehrenfeld-kodex, az első írott magyar 
könyv. 

1426—1436 Uj'aki Bálint és Pécsi Tamás, két 
huszita ferencrendi szerzct;s lefordiija Ά 
bibliát magyarra. 

1471 Janus Pannonius (Csezmiczei János) t 
1472 Vitéz János f 
1472 Karai László nyomdája, az első magyar 

nyomda. 
1473 A Budai krónika: az első Magyarorszá

gon nyomtatott könyv. 
1476 Ismeretlen szerző megírja a Szabács Via

dalát. 
1483 Temesvári Pelbárt: Sermones. Megj. 

Nürnbergben. 
1488 Johannes de Thwrocz: Chronica Huiiga-

rorum. 
1496 Temesvári Pelbárt: Stellarium. Megj. 

Strassburgban. 

16. század 

1510 Ráskai Lea apáca a Margit-legendát má
solja. 

1517 Verböczy István: Tripartítum, megjelenik 
Bécsben (első magyar fordítása 1565, We-
res Ba'ázstól). 

1520—26 között íródott Apáti Ferenc Feddő 
éneke. 

1526 Csáthy Demeter: Ének Pannónia meg
vételéről. 

1530 Szent Kjatalin legendáját a~á ák másolják. 
(Verses elbeszélés, 4073 sor.) 

1533 Krakkóban megjelenik &'i e'sí nyomtatott 
magyar könyv: Komjáthi Bsnedek t a i ó : 
Szent Pál levelei. 

1538 Az első nyomtatott magyar verses munka: 
Farkas András: A zsidó és magyar nem
zetről. (Kjrakkó). 

1538 Az első magyar szótár (6 nyelvű). Pesti 
Gábortól. 

1539 Az első magyar nyelvtan Sylvester Já
nostól. 

1541 Az Újtestamentum első teljes magyar for
dítása Sylvester Jánostól. 

1543 Bonfinius: Rerum Ungari.arum decades 
trés. 

1554 Tinódi Sebestyén (t I556) Chronica-ja 
megjelenik. 

1559 Az. első magyar világkrónika Székely 
Istvántól. 

1569 Kíirádi Pál: Komédia Balassi Menyhért 
árultatásáról. 

1570 Pázmány Péter születése. 
1571 Szilágyi éi HamSsi. 
1572 Β a ássa Bálint: Beteg lelkeknek való 

füves kertecske. 
1573 Az első regény: Poncianus históriája. 
1574 Ilosvai Péter megírja Toldi Miklós histó

riáját. 
1575 Az első magyar krónika magyar nyelven, 

Heitai Gáspártói. 
1590 A Szentírás e'ső teljes magyar fordítása: 

Károli Gáspár (gö,h: i protestáns pan) : 
Szent Biblia. 

1594 Balassa Bálint \. (* 1551.) 

17. század 

1604 Pázmány Péter fordítása: Kemp's Tamás: 
Krisztus követése. 

1604 Szenczi Molnár Albert latin-magyar szó
tára. 

1606 Az e'ső nyomtatott magyajT imakönyv: 
Pázmány : Imádságoskönyv. 

1607 S,zenczi Molnár Albert (* 1574): Szent 
Dávid királyrak százötven zsoltárt. 

1608 Stzenczi Mo'nár Albert ja.itva kiadja Ká
roli bibliáját. 

1613 Pázmány Péter: Isteni igazságra vezérlő 
kaiauz. 

1620 Zrínyi Miklfs gróf születése (11664.) 
1622 Istvánfi Miklós: Historiarum de rebus 

Hungaricis libri XXXV. 
1624 Szenczi Molnár Albert kiadja Calvin 

Institution;. 
1625 Gyöngyöst István születése (-{-1704.) 
1625 Apáczai Cseri János születése ({1659.) 
1626 Káldi György jezsuita 1607. elkészült tel

jes bib!ia;orditásának megjelenése (Páz
mány és Bethlen Gábor költségén.) 

1635 Pázmány megalapítja. a nagyszombati 
egyetemet. 

1636 Pázmány Péter: Prediká.'iók. 
1637 f Pázmány Péter. 
1640 Péchy Simon f (zsoliáros). 
1651 Zrínyi Miklós: Adriai tengernek Syrénája. 
1655 Apáczai: Magyair Encyclopaedia (egykö

tetes lexikon.) 
1664 Gyöngyösi: Marssal társa kodó Murányi 

Venus. 
1670 Mikes Kelenrn születése (-)-1761.) 
1693 Gyöngyösi: Pioraibul megélemedett Phoenix. 
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1695 Grôf Hauer János: Hármai Istória. 
1698 I. Lipót engedélylevele latin és magyar 

színdarabok előadására, Felvinczi György
nek. 

18. század 
1704 Faludí Ferenc születése (fi 779·) 
1705 Az első, latinnyelvü hírlap Magyar

országon, Mercuríus Veridkus. 
1711 Czvittinger Dávid: Specimen Hungáriáé 

Literatae. 
1725 gróf Gvadányi József születése (fi8oi.) 
1740 Dugonics András születése (fi818.) 
1747 Bessenyei György születése (f i8n.) 
1747 Bél Mátyás f (iszületett 1634.) 
1750 Révai M.klós születése (fi8o7.) 
1754 Virág Benedek születése, (Pálos szerzetes 

ti83o.) 
1759 Kazinczy Ferenc születése. 
1764 f báró Amadé László. 
1766 Bod Péter: Magyar Athénás (írói lexi

kon.) 
1770 Pray György fölfedezi a Halotti beszédet; 

Sajnovics: Demonstratio eimü müvének 
megjelenése (magyar-lapp nyelv rokon
sága.) 

1772 Bessenyei György: Agis tragédiája. 
1772 Kisfaludy Sándor születése (11844.) 
1773 Faludi Ferenc: Szent Ember (fordítás.) 
1773 Csokonai Vitíz Milháy születése (I-1805.) 
1776 Berzsenyi Dániel születése (I-1836.) . 
1777 Bessenyei György: A filozófus (vígjáték). 
1777 Biaróti Szabó Dávid (1739—1819), Vergi

lius fordítója; Uj mértékre vett külömb 
versek. 

1780 Az első magyarnyelvű hírlap Magyar
országon : Magyar Hírmondó. 

1781 Rajnis József (1741—1811): Magyar Heli
konra vezérlő Kla'auz. 

1784 t Ányos Pál (szil. 1756.) 
/7S4 II. Jőzsei rendelete: a iatkí megszűnik 

hiva'alos nyelv lenni. 
1786 Kazinczy Ferenc tanfelügyelő (1791-ig.) 
1787 A nyelvújítás kezdete: Barczafa'.vl Szabó 

Dávid német regéi.yforditása; Szigvárt klas
tromi története. 

1787 Az első magyar szépirodalmi folyóirat 
megjelenik Bíécsben: Magyar Musa. 

1788 Az első magyar szépirodalmi folyóirat 
Magyarországon, megjelenik Kassán: Ma
gyar Múzeum. 

1788 Az első magyarnyelvű hírlap Budapesten: 
Magyar Merkurius. 

1788 Dugonics András: Etelka, az első eredeti 
magyar regény. 

1788 Kisfaludy Károly születése (11830.) 
1789 Az első magyar tudományos folyóirat: 

Péczeli, Mindenes gyűjtemény. Komárom. 
[78g Kazinczy Ferenc: Bácsmegyey levelei. 
I79Q Kelemen László első magyar színtársulata 

magyar előadást mutat be a budai német 
színpadon (október 25-én.) 

179° Gróf Gvadányi Jízsef: Egy falusi nótá
rius budai utazása. 

179° Kölcsey Ferenc születése (-)-1838.) 
1791 Gróf Széchenyi István születése (fi86o.) 

1792 Katona József születése (11830.) 
1794 Mikes Kelemen: Törökországi Levelek 

megjelenik ((717—1758 irta Mikes.) 
1794 Kármán József (1769—1795), megindítja az 

Uránía-t, benne a Fanni hagyományai. 
1795 Debreceni Magyar Grammatika. 
1795 Báró Jósika Mikljs születése (-)-1865.) 
1796 f Dayka Gábor (szül. 1768.) 
1799 Vf'ríg Benedek: Poeiikai munkái. 

19. század 
1800 Vörösmarty Mihály születése (dec. 1.) 
1801 Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok. 
1801 Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei, Ke

sergő szerelem. 
1802 Kossuth Lajos születése. 
1802 A Magyar Nemzeti Múzeum alapítása. 
1803 Az első magyar bibliográfia: Sándor Ist

ván : Magyar Kötvyvesház. 
1803 Deák Ferenc születése. 
1803 Révai M.klós: Antiqultates literaturae 

hungari. ae. 
1803 Révai M klós: F.'ahoratior Giaminattca. 
1804 Csokonai: Dorottya. 
1805 f Csokonai Vitéz Mihály. 
1805 Verseghy Ferenc: Tiszta magyarság. 
1807 Kisfaludy Sándor: Regéle a magyar elü-

időkből. 
1807 f Révai M'klós. 
1811 f Katona István. 
1813 Berzsenyi versei. 
1813 Eötvös József báró születése. 
1814 Kemény Zsigmond báró születése. 
1814—16 Kazinczy Ferenc munkái. 9 kötet. 
1815 Fazekas Mihály: Ludas Matyi. 
1817 Arany János születése (márc. 2.) 
1817 Kö.csey bírálata Csokonairól, Kis János

ról és Berzsenyiről. 
1817 Tompa Mihály születése. 
1817 f Dugonics Andrüs. 
1819 f Baróti Szabó Dávid. 
1821 Az első magyar állandó színház megnyí

lik Kolozsvárott (máro. 11.) 
1821 Katona József: Btáak bán. 
1822 Kiiíaludy Károly: Aurora. 
1822 f Verseghy Ferenc. 
1823 Petőfi Sándor születése (jan. 1.) 
1823 Sztkely Sándor: A székelyek Erdélyben. 
1823 Kölcsey Ferenc: Hymnus. Dallama Erkel 

Ferenctől. Első bemutatása 1844 jul. 8. 
a Nemz. Színházban. 

1823 Madách Imre születése. 
1825 Jókai Mór születése. 
1825 Vörösmarty: Zalán futása. 
1825 Gróf Széchenyi István mega'apitja a M. 

T. Akadémiát (ίων. 3.) 
1826 Gyulai PÍ.1 szüle.ése. 
1828 Kisfaludy Káro.y: Csalódások. 
1830 t Virág Benedek. 
[830 j Katona József. 
[830 f Kisfaludy Károly. 
1830 Széchenyi: Hitel. 
831 f Kazinczy Ferenc. 
831 Széchenyi: Világ. 
831 Vörösmarty: Csongor és Tünde. 
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'831—34 Az első magyar lexikon: Közhasznú 
ismeretek tára (12 kötet.) 

1833 Fölfedezik a Katalin-legendát. 
1833 Széchenyi: Stádium. 
1833 Vörösmarty: Szép Ilonka. 
1834 Vörösmarty: Vérnász. 
1836 t Berzsenyi Dániel. 
1836 Báró Jósika Miklós: Abafi. 
1836 A Kisfaludy-Társaság megalapítása. 
1837 Kölcsey: Parainezis. 
1837 A pesíi magyar sz'nház megnyitása (aug. 

22); 1840 ó.a: Nemzeti Színház. 
1837 Vörösmarty: Szózat. 
1838 f Kölcsey Feren;. 
1841 Kossuth szerkeszti a Pesti Hírlapot. 
1842 Eötvös: Karthausi. 
1842 t Körösi Csorra Sándor. 
1842 Petöii első föllépése az Athenaeumban·. A 

borozó (május 22.) 
1843 Szigligeti Ede: A szökött katona. 
1843 A magyar nyelv az állam hivatalos nyelve. 
1844 f Kisfaludy Sáníor. 
184c t Bacsánvi János. 
1845 Petöti: János -vitór. 
1845 Eötvc's: A falu jegyzője. 
1846 Tompa Mihály: Népregék és mondák. 
1847 Petőfi: Összes költemények. 
1847 Arany János: Toldi. 
1847 Petőfi Aranynál Nagyszalontái (június 

1—10-ig.) 
1847 Eötvös: Magyarország 1514-ben. 
1847 Vörösmarty, Petőfi és Arany megállapod

nak Shakespeare lefordi'ására. 
184Í8 Petőfi Nemzeti dal (márc. 15. a fölsza

badított sa'tj első * terméke.) 
1849 f Petőfi Sándor (július 31.) 
1851 Toldy Ferenc: A magyar nemzeti iro

dalom története, ó- és középkor. 
1853 f Garay János. 
1854 Arany: Toldi estéje. 
1854 Toldy Feren;: A magyar költészet tör

ténete. 
1855 f Vörösmarty Mihály (nov. 19.) 
1858 f Bajza József. 
1858 Csengery Antal megindítja a Budapesti 

Szemlét. 
1859 Kemény. Rajongók. 
i860. Magyar költó első szobra: Kisfaludy Sán

doré Ba'atonfüreden. 
1863—63 Arany szerkeszti a Szépirodalmi 

Figyelő hetilapot. 
i860 t Széchenyi Istvín g.óf. 
1862 Kemény: Zbrd idők. 
1862 Madách: Az ember tragédiája. 
J863 Jókai: Az uj földesúr. 
1863—65 Arany szerkeszti a Koszorú hetilapot. 
1864 A Kisfaludy-Társaság megindítja Shakes

peare minden munkáinak kiadását magyar 
fordításban (befejezi 1867.) 

1864 Arany: Duda halála. 
1864 Eötvös: Gondolatok. 
1864 f Madách Imre. 
1864 t Fáy András. 
1866 f Czu:zor Gergely. 
1866 Gyulai ΡέΙ: Vörösmarty életrajza. 
1867 A Magyar Tört. Társulat megalakulása. 
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1867 Arany János összes költeményei (6 kötet.) 
186S t Erdélyi János. 
i863 f Vas Gereben. 
186S f Tompa Mihály, 
1871 t Eötvös J5zsef. 
1872 Szarvas Gábor megindítja a Magyar 

Nyelvőrt. 
1872 A Magyar Földrajzi Társaság megalaku

lása. 
1875 t Kemény Zsigmond báró. 
)876 A Petőfi Társaság m-ísralakulá:a. 
1876 Fölfedezik Ba'assa Bálint verseit. 
i8;6 f Deák Ferenc. 
1876 t Tóth Ede. 
1878 f Szigligeti Ede. 
1878 t Horváth Mihály. 
1879 Arany: TclJi siereime. 
1879 Arany: Prózai dolgozatai. 
1881 f Tóth Kálm'n. 
1881 Rákosi JÍHŐ (szül. 1842.) megalapítja a 

Budapesti Hírlapot. 
1882 f Greguss Ágost. 
1882 t Arany János (okt. 22.) 
1884 Bródy Sándor (1863—1924) novelláskö

tete : a Nyomor. 
1899 A Magyar Néprajzi Társaság mega la

ki lása. 
1889 f Reviczky Gyula. 
1890 Kiss József (1843 —1921) megindítja a Hét 

c. hetilapot. 
1891 f Csiky Gergely. 
1891 f Hunfalvy Pál. 
1892 f Budenz József. 
1892 f Salamon Ferenc. 
1893 Jókai: S^rga rózsa. 
1894 f Kossuth La'os. 
1895 f Komjáthy Jenő. 
1895 Herczeg Ferenc (szr'l. 1863.) mega'a-

pitja aï Uj Idők-et. 
1896 A magyar irodalom története; szerkeszti: 

Beöthy Zsolt ( ζ il. 1848., f 1922.). 
1897 f Vajda János. 
1898 f Abonyi Lajos. 
1899 f Péterfy Jenő. 
1899 Ady Endre (1877—1919.) első kötet»; 

Versek. 

20. század 
1903 A Magyar Nyelvtudományi Társaság meg

alakulása. 
1904 f Jókai Mór. 
1905 f Szász Károly. 
1908 Ignotus és Osvát Ernő szerkesztésében 

megindul a Nyugat. 
1908 Móricz Zsigmond Hét krajrár c. no

vellája megjelenik. 
1910 f Mikszáth Kálnín. 
1917 f Gyóní Géza. 
1918 A halottak élén, Ady utolsó verskötete. 
1918 f Lévay József. 
1919 Az elsodort falu, S;a':>ó Dezső regénye. 
1921 f RiedI Frigyes. 
1922 f Gárdonyi Géza. 
1929 f Rákosi Jenő. 
1930 Katona J. centenáriumának ünneplése. 
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Magyarkanizsa, város, Bács-Bodrog vm., a 

Tisza mellett, 17.000 1. Trianon óta Jugoszláviáé 
Stara Kanjiza néven. 

Magyarkér kisk., Tolna vm., tamási j . , 283 
1., ut. Tab, up. Bedeg. 

Magyarkeresztes kisk., Vas vm., szombat
helyi j . 315 1·) ut. Torony, up. Német
keresztes. 

Magyarkeresztur kisk., Sopron vm., csornai j . , 
1093 1., vasút, távíró, posta. 

Magyarkeszi nagyk., Tolna vm., tamási j . , 
206S 1., ut. Felsőireg, posta. 

Magyarkimle kisk., Mosón vm., magyaróvári 
j . , 769 i., ut. Horvátkimle, posta. 

Magyar Könyvszemle, a M. Nemz. Muz. 
Széchenyi kvtárának hiv. folyóirata. 1876. in
dult meg Fraknói Vilmos szerkesztésében, 
jelenleg Gulyás Pál szerk. 

Magyar Közgazdasági Társaság» 1894. alakult, 
folyóirata a Közg. Szemle; elnöke Éber An
tal. 

Magy?.r kupa, vándordíj, amelyért kiesési 
rendszer szerint az ország minden amatőr és 
professzionista futball-csapata küzdhet. 

Magyarlad kisk., Somogy vm., szigetvári /., 
282 1., ut. és up. Németlad. 

Magyarlak kisk., Vas vm., Szentgotthárd-mu
raszombati j . , 6D8 1., ut. és up. Szentgott
hárd. 

Magyarlukafa kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 
405 1., ut. és up. Spmogyhárságy. 

Magyar-Mannheimer Gusztáv, * 1859, festő, 
főleg olasz tájképeivel voltak nagy sikerei; 
mennyezetképeket (a New York- és Bodó-
kávéházakban), számos illusztrációt, arcképet, 
miniatűröket készített. 

Magyarmecske kisk., Baranya vm., szentlő
rinci j . , 526 1., vasút, ut. Magyarszentiván-
Gusztávmüve, posta. 

Magyar művészet, 1. Magyar építészet, Ma
gyar festészet, Magyar ötvösség, Magyar szob
rászat. 

Magyarnádalja kisk., Vas vm., körmend-né-
metujvári j . , 214 1., ut. és up. Körmend. 

Magyarnándor kisk., Nógrád vm., balassa
gyarmati j . , 875 1., vasút, távíró, posta. 

Magyar Nemzeti Bank, alakult 1924 jun. 24., 
print a M. kir. áll. jegyintézet jogutódja. Alap
tőkéje 30 millió aranykorona. Vezetését Po-
povics Sándor elnöklete alatt működő fő
tanács intézi. 

Magyar Nemzeti Szövetség, 1919. alakult Pe-
rényi Zsigmond báró elnöklete alatt; különösen 
az elveszett területek magyarságának ügyei
vel foglalkozik. 

Magyar nyelv, az ural-altáji nyelvcsoport 
finn-ugor családjának egyik ága, összesen kb. 
10 millió ember beszéli. A M. szerkezetében a 
finn-ugor nyelvek sajátságait tünteti fel (ra
gok és névutók járulnak a főnévhez, alanyi és 
tárgyas ragozás, hangrendi illeszkedés), de 
szókincsében különböző idegen nyelvek hatását 
J^J11^· A legegyszerűbb műveltséggel Ipssze-
fuggő szavak (család, testrészek, bizonyos ál-
la^?k ,. ̂ s növények) finn-ugor eredetűek. A 
fejlődő műveltség szavai nagyrészt idegen, 

török, szláv, német, olasz, latin eredetűek. A 
M. legrégibb emlékei egyes szavak a 11. és 
12. sz. latin okleveleiben; legrégibb összefüggő 
emlék a Halotti Beszéd a 13. sz. elejéről. 
A M. ezídő óta nem ment át nagy változá
son. A mai magyar irodalmi nyelv a 17. 
sz. folyamán kezdett kialakulni s a mai 
alakját a 19. sz. folyamán a nyelvújítás 
után nyerte. 

Magyar nyelvjárások. Nyolc nagyobb pyelv-
járáscsoportot különböztetünk meg, melyeket 
egymástól főleg a szavak hangalakja s a 
szókincs némely sajátossága különböztet meg, 
de nincs köztük olyan nagy különbség, mely 
a kölcsönös megértést megnehezítené. A nyolc 
nyelvjárásterület a következő: 1. nyugati (Du
nántúl nyugati fele), 2. dunántúli, 3. alföldi 
(öző), 4. duna-tiszai, 5. északkeleti (ező és 
iző), 6. északnyugati (palóc és palócos), 7. 
királyhágóntuli (az erdélyi magyarság nyelve) 
és 8. a székely nyelvterület. 

Magyar Nyelvőr, 1877. alap. Szarvas Gábor, 
majd Simonyi Zsigmond szerk. haláláig (1919), 
jelenlegi szerk. Balassa József. 

Magyarok eredete, a mai napig tisztázat
lan. Két ellentétes vélemény alakult ki: a 
Hunfalvy—Budanz-féle, mely a finn-ugor ösz-
szehasonlitó nyelvészetre támaszkodva állítja, 
hogy a magyarok iebb|ől a népcsaládból szár
maznak, amelyek tagjaitól elválva önállóan 
fejlődtek tovább és vettek fel idegen eleme
ket, közöttük törököket is; mig a Vámbéry-
iskola ugyancsak a nyelvkincs és szerkezet, 
valamint a történelemben mutatkozó faji jel
lemvonás alapján török eredetűnek mondja, 
amely már ősi időkben finn-ugor elemeket is 
veit fel. 

Magyarország földrajza, Trianon előtt a Ma
gyar birodalom, Horvát-Sziavonországgal 325.411 
km2, 20,886.000 1. Ά trianon-i békében a 
társországok teljesen elvesztek és az anyaor
szágból is csak 93.000 
km2 maradt meg 8 mil
lió lakossal; a Magyar 
birodalomnak 29, ill. 38, 
az anyaországnak 33, ill. 
440/0-a. Magyarország Eu
rópa egyik legalacsonyab
ban fekvő állama. Leg-
mlagasabb csúcsa a Mátra 
1010 m. Hegységei a Ba
kony, Vértes, Pilis, Bör
zsöny, Cserhát, Mátra, 
Bükk egy vonalban hú
zódnak a Duna-köpyök 
két oldalán DNy-ÉK 
irányban. Külön áll a 

Mecsek. Az ország többi része alföld. Határai 
igen kedvezőtlenek; elenyésző csekély részben 
dombok, aránylag kis falvakon, sőt néhol 
városokon (Sátoraljaújhely) vezet át a határ
vonal. Főfolyója most is a Duna. A Tiszá
nak csak középső szakasza maradt meg, a 
Szamos, a Körösök és a Maros alsó sza,-
kaszával. A Dráva-torkolatnak mindkét partja 
Jugoszláviáé. A Balaton egészen, a Fertőnek 
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D-i fele a mienk maradt. A népességnek 
csaknem 900/0-a magyar, a németek száma 6, 
a szlovákoké 20/0; a többi az iO/0-ot sem 
éri el. Vallásra 6; 0/0 r. k., 21 réf., 6 ev., 
6 izr., 2 g. kat. A népességnek 15%-a 
analfabéta. A halálozás nagy mértékben csök
kent. A termelés a hegyvidékek elszakitasával 
egyoldalubbá vált. Magyarországnak van Euró
pában aránylag a legtöbb szántóföldje (600/0), 
viszont rétje, legelője, kivá't erdeje kevés, 
a szőlők legnagyobb része, a doliányföld mind 

megmaradt. Az állatállomány nagyjából ará
nyosan oszlik meg. A szénkészlet 2/3-a az 
utódállamoknak jutott. Vasérckészletünknek csak 
150/0-át tarthattuk meg. Só-, arany-, ezüst-
bányáink mind elvesztek. Vizi erőink 900/0-;'-
elveszett. Vasút és vizi ut tekintetében job
ban, kocsiutakban rosszabbul állunk, mint az 
elszakított országrészek. A mezőgazdaság ter
melése már 1923. megközelítette a békebelit. 
Az ipar fejlődésnek indul. A kereskedelem még 
sínyli a szabad mozgás hiányát. 

MAGYARORSZÁG STATISZTIKÁJA 

Magyarország összes lakossága az 1928. év 
végén: 8,603.922. 

Magyarország vármegyéinek népessége az 1928. 
év végén: 

Abauj-Torna vm. 95-759 
Arad vm. 24.525 
Baranya vm. 252.868 
Bács-Bodrog vm. 103.287 
Békés- vm. 333-999 
Bereg vm. 28.896 
Bihar vm. 177.909 
Borsod vm. 278.478 
Csanád vm. 140.866 
Csongrád vm. 155.478 
Esztergom vm. 61.748 
Fejér vm. 246.243 
Gömör és Kishont vm. 17417 
Győr vm. 102.448 
Hajdú 186.713 
Heves- vm. 3^3-4°9 
Hont vm. 29-133 
Jász-Nagykun-Szolnok vm. 421.358 
Komárom 122.966 
Mosón vm. 57.771 
Nógrád vm. 194.420 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 1.258.543 
Pozsony vm. 1-783 
Somogy vm. 389.038 

Sopron vm. 
Szabolcs vm. 
Szatmár Vm. 
Tolna vm. 
Torontál vm. 
Un g vm. 
Vas vm. 
Veszprém vm. 
Zala vm. 
Zemplén vm. 

153.586 
388.877 
125.635 
278.561 
16.781 
1-545 

293.854 
252.806 
375-839 
152.819 

Legnépesebb városok 1922 végín: 

Budapest 928.728 
Szeged 125.839 
Debrecen 108.816 
Kecskemét 79.418 
Hódmezővásárhely 62,445 
Miskolc 58.878 
Győr 51.512 
Pécs 47.192 
Székesfehérvár 39-717 
Sopron 36.693 

NépmDzgalom 1927-1928: 
1927 1928 

Házasságkötés · 77.026 79.634 
Születés 224.778 231.315 
Halálozás 150.675 146.496 

A népesség vallása 1910. és 1928. évben: 

számokban 
Római katolikus · · . 4,778-421 
Görög katolikus 
Reformétus . · 
Ág. hitv. evang. 
Görög keleti · 
Unitárius · 
Izraelita . 
Baplista . · · 
l'gyéb és ismeretlen 

165.23S 
1,632.238 

485.036 
61.468 
5.009 

471.355 
—.— 8 08! 

1910» 
%-ban 

62.8 
2.2 

21.4 
6.4 
0.8 
0.1 
6,2 
— 0.1 

számokban 
5.541.043 

201.964 
1,786.340 

529.029 
53.257 
6.297 

476 "38 
6.015 
3.234 

1928 
°/o-ban 

64.4 
2.4 

20.8 
6.1 
0.6 
0.1 
5.5 
0.1 
0.0 

A mai tetületre átszámítva. 
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Foglalkozási sta isztika, keresők és eltartottak együtt: 
1910* 1920 

számokban %-ban számokban °/o-ban 
őstermelés 4,256.172 5.6 4,449.104 55.8 
Bányászat 86 980 1.1 117.344 1.5 
Ipar 1.530 158 20.1 1.522.309 19.1 
Kereskedelem és hitel 350.294 4.6 407.020 5.1 
Közlekedés 307.466 4.1 356.126 4.4 
Közszolgálat és szabadfoglalkozások 303.445 4.0 372.166 4.7 
Napszámosok 178.015 2.4 97.469 1,2 

Nemzetiségi e'.atieztika. — A népesség anyanyelve 1910 és 1928 évben: 

1910* 1928 
számokban °/o-ban számokban °/o-ban 

Magyar 6,723.196 88.4 7,725.254 89.8 
Német 554.237 7.3 585.912 6.8 
Szlovák 165 237 2.1 148.787 1.7 
Román 28 502 0.4 25.372 0.3 
Kuthén 1.133 0.0 1.533 0.0 
Horvát 41.974 0.6 38.674 0.5 
Szerb 26.163 0.3 16.866 0.2 
Egyéb és ismeretlen . . · 66.529 0.9 61.524 0.7 

* A mai területre átszámítva. 

Magyarország iratállománya 1911 és 1928 évben: 

mai területen régi területen 
1911 1928 1911 

Szarvasmarha 2,149.756 1,811.647 6,184.264 
Ló 896.498 917.974 2,001.431 
Sertés 3,322.407 7.661.539 6.416.424 
Juh 2.406.041 1,566.451 7.697.719 
Kecske 20.647 29.836 331.383 
Szamár 7.994 4.690 20.103 
Öszvér 424 1.539 1.850 

A hét fötermény terméshozama: 

Learatott terület hektárban 
1927 1928 

Búza 1.627.379 1.677.065 
Rozs 640.660 650.778 
Árpa 405.594 412.836 
Zab 260.241 263.878 
Szemestengeri 1.062.212 1.061.555 
Burgonya 259.626 264.961 
Cukorrépa 64.526 66.908 

Hektáronként éti. 
term. 
1927 
12.9 
8.9 

12.7 
12.6 
16.3 
77.2 

225 6 

mm.-ban 
1928 
16.1 
12.7 
16,2 
15.1 
11.9 
55.5 

214.9 

Összes 
1927 

20.938.081 
5.680.983 
5 156.633 
3.267 815 

17.361.111 
20.048.772 
14.552 214 

term. mm. 
1928 

27.001.211 
8.277.641 
6.677.988 
3.995.898 

12.596.996 
14.705.052 
14 377.906 
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Magyarország külkereskedelmi forgalmának megoszlása 

Származási illetve Behoratal 
rendeltetési országok 1000 pengőben °/o 

Ausztria 193.747 16.3 
Csehszlovákia 270.245 22.7 
Románia 92.733 7.8 
Jugoszlávia 58.359 4.9 
Németország 231.311 19.5 
Svájc 48.583 4 1 
Olaszország · 47.514 4 
Franciaország 30.529 2 6 
Belgium 8.230 07 
Hollandia 20.675 l 7 
Nagybritannia 34.687 2 9 
Svédország 2.625 0 2 
Lengyelország 49.388 4 2 
Bulgária 8.538 0.7 
Görögország 3.725 0 3 
Törökország 7.937 0.7 
Egyes. All. 40.756 3 4 
Egyéb · • · . 39.344 3.3 

összesen . · · 1.188.976 100 

országok szerint az 1928 évben: 
Kivitel 

1000 pengőben °/o 
278.391 
145.220 
43.910 
53.591 
95.435 
29.467 
28.957 
7.120 
7.164 
4.352 

23.812 
1.718 

25.775 
6.772 
6.090 
8.428 
5.064 

47.445 

34 
17.7 
5.4 
6.6 

11.7 
3.6 
3.6 
0.9 
0.9 
0.5 
2 9 
0.2 
3.2 
0.8 
0.2 
1 
0.6 
5.7 

818.711 100 

Magyarország tSrténete. A belsőázsíav ős-
telepről a 8. sz.-ban uj törzsele szakadtak ki, 
egy ilyen csoporttal lépte át az európai ha» 
tárt a magyar nép is a Volga alsó folyá
sánál. Innen a Fekete-tengejr északi partvi,-
dékére sodródott (Lebedia), ahol a 9. sz. 
derekán mintegy emberöltőt töltött. A ma
gyarság egyik része visszamegy Ázsia felé, a 
másik mint a görög császár szövetségese 
harcol a Balkánon a bolgár, később Szva-
topluk morva nagyfejedelemsége ellen és a 9. 
sz. végén megszállja a Duna központi me
dencéjét Árpád vezetése alatt. A kalandozó 
hadjáratok a magyar hadi taktika fölényét 
dokumentálták. A Lechmezei csata valóságos 
nemzeti katasztrófa volt, de Géza végez ezek
kel a rabló vállalkozásokkal s 973. fel
ajánlja a békés szomszédi viszonyt Nagy Ottó 
római birodalmának. Ezt a békét nyom
ban követte a keresztény misszió, német, 
olasz és szláv papjaival és szerzeteseivel. A 
térítés •nagyszabású politikai programmá azon
ban István alatt lett (997—1038), aki a ma 
gvarságot betörte a nyugati civilizáció val
lási és politikai keretei közé, keresztény mo
narchiáját a pápaság protektorátusa alá he
lyezte (koronázás: JOOI). A Szt. István halá
lát követő négy évtized (Péter: 1038—41, Aba 
Sámuel: 1041—44, Péter másodszor ; 1044— 
46, 1. Endre: 1046—60, I. Béla: 1060—63, 
Salamon: 1063—74, I· G|éza: 1074—77) zavarai 
egyrészt az öröklés kérdésének rendezetlenségé
ből, másrészt ^nna'c a felismeréséből eredtek> 
hogy a kereszténység a pémet birodalomtól való 
függés veszedelmével jár. Szent László irány
zatában végül a magyarság kereszténnyé lett, 
I. László (1077—95) 6 s Könyves Kálmán (1095 
—1116) alatt a belső megerősödés folyamatát nem 
tartóztatta lel a keresztes hadak átvonulása 
§em az ország területén, sőt Horvátországot 

és Dalmáciát is meghódították. A 12. sz.-ban 
olyan királyok (következtek (II. István: 1116 
—31, II. [Vak] Béla: 1131-41, II. Géza: 
1141—62, III. István 1162—72, 11. László és 
IV. István ellenkirályságával), akik védekez
tek a görög imperializmussal szemben. A 
görög befolyásnak III. Béla (1172—96) vet 
véget. Fiainak (Imre: 1196—1204, II. Endre: 
1205—35 s közben i/2 évig III. László, Imre 
fia) trónviszálya következtében az oligarchia el
hatalmasodott. A (szentistváni rendszer válsá
gát az ifjabb király (IV. Béla) alatt szer
vezkedő osztályok a királyi hatalom restau
rálásával akarják (orvosolni (aranybulla: 1322). 
A rnohipusztai vereség (1241) megakasztotta a 
fejlődést. IV. Béla (1235—1270) a nagy katasz
trófa után a hübérrendszert elfogadja, várakat 
épit, ja városokat országrendi álláshoz jut
tatja. Az utolsó Árpádok (V. István 1270—72, 
IV. László 1272—90, III. Endre 1290—1301) 
utolsó világtörténelmi ténye a cseh hatalom 
megdöntése s a Hab;sburg-monarchia Jábra-
állitása volt 1278. À nemzet az Árpádok 
nőáganak leszármazottjai között válogat a trón
követelőkben (Vencel 1301—05, I. Ottó 1305— 
08, Károly Róbert 1308—42), mig a pápa tá
mogatása Károly Róbertet juttatja sikerhez, 
aki lassankint megtöri az oligarchákat, a bân-
derialis honvédelemmel intézményes .ti a föld
birtokhoz kötött katonai rendszert. Reformjait 
fia, Nagy Lajos (1342—82) fejezi be az ősi
ség tör vénybeiktatása val. A magyar An
jouk előretörése a Balkánon kiterjesztette a 
magyar korona uralmát s Velencével való há
rom hadjára a javunkra döntötte el az Adria 
hegemóniáját. A nagy királyt követő asszony-
uralom (Mária 1382—87) ujbóí lejtőre vitte 
a magyar hatalmat és a zűrzavarnak és 
hanyatlásnak Zsigmond trónralépte (1387—1437) 
eem tudott véget vetni, sőt a német biro-
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dalommal való személyes unío se segít a tö
rök ellen. Habsburgi Albert (i437— 39) meg
választásánál a német, Jagelló I. Ulászlóé
nál (1440—44) a lengyel erő támogatásába 
keresi a magyarság az ellensúlyt a török el
len. Hunyadi János, mint kormányzó (1446—52) 
nem tud már úrrá lenni a politikai anar
chián (V. László, 1444—85.), de távoHartja a 
törököt a határtól. Ε világtörténeti alak szol
gálatainak meghálálása emeli a trónra kiseb
bik fiát, I. Mátyást (1458—go), aki meghó
dítja Csehország tartományait, kiűzi Frigyest 
örökös tartományaiból és állandó véderőt te
remt (fekete sereg). Korai halála után nincs 
többé nagyszabású magyar politika. II. Ulászló 
(1490—1510) az 1491. pozsonyi szerződéssel a 
Habsburgoknak elalkudja a magyar koronát. 
A királykérdés körül kibontakozik a két párt: 
a nemzeti, amely az 1505. rákosi ország
gyűlésen deklarálja a nemzeti királyságot s 
az udvari, amely a Habsburg-ház szövetsé
gében látja a végső mentséget a török ellen. 
A hét "párt csak a Dózsa-féle pórlázadás 
elfojtásában tud megegyezni. Viszályuk követ
keztében bekövetkezett a mohácsi csata (1526 
aug. 2.9). A király eleste után a nemzeti patt 
Szapolyai Jánost (1526—40), az udvari párt I. 
Ferdinándot (15:6—64) választja királlyá. A 
megújult polgárháborúkat a török Buda be
vételére, az ország közepének megszállására 
használja fel, a nyugati vármegyékben Fer
dinánd az ur, Erdélyben pedig a Szapolyai-
ház. Ebből a káoszból először az önálló fe
jedelemséggé alakult Erdély tér magához (Bá
thory István), amely török szuverenitás alatt 
néha nagy európai politikát is csinál (Beth
len Gábor). A török hódoltság a'att M.; élete a 
jogbizonytalanság volt, a Habsburgok alatt 
(Miksa 1564—76, Rudolf 1576—1608, II. Má
tyás 1608—19, II. Ferdinánd 1619—37, III. 
Ferdinánd 1617-57, I. Lipót 1657—1705) val
lási és politikai üldözés, néha az alkotmány 
elkobzása és felfüggesztése &z osztá'yrésze, 
ami ellen az erdélyi fejedelmek (Bocskai 
István 1605—06, Bethlen Gábor 1613—29, I. 
Rákóczi György 1630—48 és Thököly Imre 
1690—91) vezetése alatt védekezett. A török 
hatalom szemlátomást hanyatlik s mikor a 
török még egy kísérletet tesz Bécs meghódí
tására (1633), az egész európai keresztény 
társadalom segíti a Habsburgok vállalkozá
sát s a Bánság kivételével az egész ország 
felszabadul. De a nemzet nagy árat fizet 
érte: oda a királyválasztás és az ellenállás 
joga (16S7). Ez az általános elnyomorodás lob
bantja ki ΙΓ. Rákóczi Ferenc szabadsághar
cát (1703—11), amellyel a nemzet megtörte a 
császárság beolvasztó akaratát. Az uralkodóház 
politikájában is más irányzat kezdődik (I. Jó
zsef 1705—11, III. Károly 1711—40, Má
ria Terézia 1740—80), 1716. felszabadul az 
utolsó magyar rög is a törők uralom alól, 
a magyarság a nyugalom évtizedeiben benépe
síti a _ volt hódoltsági területet. A dinasztia 
európai állásának Magyarország az alapja 
(Pragmatíca Sanctio 1723) ; az uralkodók nagy

szabású kulturális és szociálpolitikai refor
mokat léptetnek életbe. II. József (1780—90) né-
metesitő és centralisztíkus politikája újból fel
riasztja az alélt nemzeti gondolatot, vissza
utasítja korszerű újításait s az 1790—91. or
szággyűlésen egyszerre bontakozik ki a nem
zeti gondolatnak a haladás elvével való kap
csolata. Ezt a fejlődést megszakítja a fran
cia forradalom: az egész nemzet támogatja 
uralkodóit (II. Lipót 1790—92, I. Ferenc 
1792—1835) a jakobinizmus és a napóleoni 
hódítás ellen, kivéve azt a néhány intellektuelt, 
aki bele volt keveredve a Martinovics-mozga
lomba. A szentszövetségi reakció a magyar 
kormányzatban is érvényesül, a vármegyei el
lenállásokat királyi biztosokkal törik le, az 
újonc- és pénzáldozat miatt mégis csak össze 
kell hívni az országgyűlést (1825). A nagy 
alkotó reformkorszak országgyűlései kulturá
lis és politikai jogaiba iktatják a magyar 
nyelvet, míg Széchenyi a társadalmi önsegély 
útjára buzdítja a nemzetet. Wesselényi és 
Kossuth Lajos az Ausztriától való pol. és 
gazd. függetlenség elvét hangsúlyozzák. A szent
szövetségi uralom megbuktatására a párizsi 
februári forradalom adja meg a döntő lökést. 
Az V. Ferdinánd (1835—48) nevében kor
mányzó Metternichet a bécsi forradalom 
(márc. 13) buktatja meg; a király Batthyány 
Lajos grófot nevezi ki a felelős és parla
mentáris magyar minisztérium elnökévé. Az 
1848. törvények kimondják az ősiség eltörlé
sét, a jobbágyság megszüntetését, a törvény 
előtti egyenlőséget, a felekezetek egyenjogú
ságát, az önálló magyar hadsereget, az uniót 
Erdéllyel stb. De nem nyugszik az ellenforra' 
dalom sem: Jellacsics fegyverbe szólítja a 
horvátokat, Rajacsics a szerbeket, Hurbán a 
szlovákok egy részét, de megmozdulnak a ro
mánok és a szászok is az unió ellen. Kossuth 
alatt a Honv. Bizottmány lép Batthyány he
lyére. A fiatal hadsereg Görgey alatt vissza
veti az osztrák fősereget a nyugati hatá
rokra, Bem felszabadítja Erdélyt s Perczel 
Móric megtisztítja a délvidéket. Schwarzenber '-; 
Félix herceg lemondatja V. Ferdinándot és 
császárra proklamáltatja Ferenc Józsefet (1848 
dec. 2.), bekebelezi Magyarországot az egy
séges Ausztriába, Kossuth pedig detronizál-
tatja a debreceni parlamenttel a Habsburg-
házat (1849 ápr. Γ4·)· Α döntést az orosz be
avatkozás hozta meg, Görgey Világosnál le-
'teszi a fegyvert (aug. 13.). A haditörvényszékí 
rémuralommal egyidejűleg életbelép a Bach-
rendszer (1849—59), amely ellen Deák Ferenc 
irányi'ása mellett a nemzet passzív rezisz
tenciával védekezik. Az olasz háború (Sol-
ferino, 1859), összeom'asztja az egységes Auszt
riát. Ferenc József kiadja az októberi dip
lomát (!. o.), kormányra hívja az ó-konzer-
vativokat s Erdély nélkül összehívja a ma
gyar országgyűlést (1861), amely visszauta? 
sítja a félalkotmányos állapotot. Ferenc Jó
zsef ujabb provizóriummal kísérletezik (Schrner-
ling-éra 1862—65). A külpolitikai 'válság (Kö-
niggrätz 1866) folytán Ferenc József elismeri 
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az 1867. XII. t.-c.-ben módosított 48-as _ tör
vényeket, Andrássy Gyula grófot nevezi ki 
magyar miniszterelnökké s megkoronáztatja 
magát Budán 1867. jun. 8. Andrássy mint 
külügyminiszter (1871—79) európai felhatalma
zást szerez Bosznia megszállására és Bismarck-
kai megköti a középeurópai szövetséget. Utó
dai a magyar miniszterelnökségben nem tud
ják elhárítani a fenyegető pénzügyi válsá
got, a dualizmust krízis, Magyarországot állam
tönk fenyegeti, mire a Deák-párt egyesül 
Tisza Kálmán balközépjével. Tisza Kálmán 
(1875—90) s az új szabadelvű párt konszoli
dálja a kiegyezést, biztosítja az állampénzügyi 
egyensúlyt, nagy vita után a véderő kiegészí
tését (188g); utóda., Szapáry Gyula gróí a 
közigazgatás államosítását (1892), Wekerle Sán
dor (1892—95) a polgári házasságot s az egy
házpolitikai reformokat, Bánffy Dezső báró 
(1895—99) alatt azonban kitör az első obstruk-
ció, válaszul az 1896-os erőszakos választásokra. 
A katonai kérdés buktatja meg Széli Kál
mánt (1899—1903), Khuen-Héderváry (1903) és 
Tisza István gróf (1903—1905) kormányait. 
Tisza az obstrukciót erőszakos házszabály-
csinnyel akarja letörni (1904 nov. 18), de az 
1-905. jan. választásokon nemcsak ő bukott 
meg, hanem kisebbségben maradt a szabadelvű 
párt is. A szövetkezett ellenzék katonai en
gedményeket és önálló vámterületet sürgetett 
s nemzeti küzdelemre szólította az országot 
(Γ905—06) a. Tiszát felváltó Fejérváry-kormány 
ellen. A darabont rendszer letörte a várme
gyék ellenállását s a szocialisták s a nem
zetiségek koalíciójával tartotta sakkban a nem
zeti küzdelmet. A király és a szövetkezett 
ellenzék közt létesült paktum (1006 ápr.) el
odázta a katonai követeléseket s arra köte
lezte az uj többséget, hogy megalkossa az 
általános választói jogot. A koalíciós uralom 
(1906—09) sem a katonai kérdést nem oldotta 
meg, sem a választójogot. Erre a király 
ismét a régi szabadelvűekhez fordult, Khuent 
bízta meg kabinetalakitással, aki a 67-es pár
tot a korrupció és az erőszak módszereivel 
többségre juttatta. Khuen elbukott az u. n. 
rezolucióban, Lukács László 1912—13. a. Désy-
Lukács-pör botrányában, miután 1913 jul. 4. 
Tisza mint házelnök a többség egyszerű fel
állásával megszavaztatta a véderőjavaslatokat 
s az ellenzéki képviselőket kivezettette. A 
munkapárti többség már Tisza alatt (1913— 
17) a szoc. és az ellenzék tiltakozása ellenére 
megszavazott egy választójogi törvényjavas
latot is. Ebben a helyzetben találta a nemzetet 
a balkáni háború (1912—13), majd Ferenc 
Ferdinánd trónörökös meggyilkolása után a 
világháború. Amikor Tisza elzárkózott a vá
lasztójog kiterjesztésétől, az u] király, IV. 
Károly (1916 dec.-től) elbocsátotta Tiszát (1917 
máj.). Az Esterházy-kormánynak nincs parla
menti többsége, az őt felváltó Wekerle-kor-
mány (1917 aug.—1918 okt.) a választójogot 
elalkudja a munkapárttal. Ez a belpolitikai 
feszültség a forradalmi válság fokáig emelke
dik a német front nyugati áttörése és a 

bolgár kapituláció következtében (okt. 1). A 
függetlenségi párt Károlyi-frakciója nyíltan 
ántánt-barátnak vallja magát s szövetkezik a 
szocialistákkal. 1918 okt. 25. megalakul a 
Nemzeti Tanács és okt. 31. forradalmi utói. 
átveszi a hatalmat. A »népkormány« nov. 1. 
fölmentést kér és kap esküje a'.ól, proklamálja 
Magyarország függetlenségét, kikiáltja a nép
köztársaságot (nov. 16.), uj fegyverszünetet 
köt (nov. 8.) az ántánt balkáni hadseregé
vel, néptörvényben intézkedik a földosztásról, de 
a kommunista nyomás egyre radikálisabb 
irányba szorítja. Az ország nagy területeinek 
ellenséges megszállása miatt elveszti népszerű
ségét, a kommunisták a szociáldemokraták 
vezetőivel 1919 márc. 2Γ. kikiáltják a prole
tariátus diktatúráját. Az igazi ur Kun Béla, 
Lenin bizalmasa s alatta néhány száz fan
taszta és kalandor garázdálkodik országszerte. 
A lépten-nyomon jelentkező ellenforradalom 
ellen (monitor-puccs 1919 jun. 24.) működött 
a vörös terror. A szovjetdiktaturát a rossz 
közélelmezés, a fehér pénz és a román táma
dás buktatta meg (jul. 31.); a Peidl-kormányt 
aug. 6. Friedrich István pucosa távolítja el 
helyéről, amely nem tudja inegfékeBtii a 
Dunántúlon s az Alföldön az u, n. felelőtlen 
elemek kihágásait. József főherceg kormányzó
ságát az ántánt megakadályozta, mire Friedlich 
helyébe Huszár Károly elnöklete alatt koalíciós 
kormány alakul (nov. 21.). A románok el
hagyják Budapestet, Horthy Miklós, a nom· 
zeti hadsereg fővezére bevonul a fővárosba. A Ï 
1920 febr. 10-ére összehívott nemzetgyűlés, 
amelyen a keresztény és agrárpártok nagy 
többséggel . vonulnak fel, bizonytalan időtar
tamra megválasztja az ország kormányzójává 
Horthy Miklóst (márc. 1.). A köv. kormányok 
(Simonyi-Semadam Sándor 1920 márc—jun., Te
leki Pál gróf 1920 jun.—1921. ápr., Bethlen 
István gróf) küzdenek a jogrendért és a 
konszolidációért, igyekeznek megszüntetni az 
u. n. egyéni akciókat, aláírják és ralifikál-
tatjálc az ország felosztását tartalmazó tria
noni békét (1920 jun. 4. és nov. 13.) elfogad
tatják a földbirtok igazságos megosztásáról 
szóló javaslatot (1920 nov.), a numerus clau-
siwt. A kormányok helyzetét m<g labilisabbá 
tette a királykérdés felvetődése. IV. Károly 
király 1921 ápr. 17. a hatalom átvétele cél
jából megjelent Budapesten a kormányzónál, de 
ez megtagadta a király kívánságának teljesíté
sét. A kormány az 1920. I. t.-c.-re hivat
kozva s az ántánt fenyegetésére Budaörsnél 
visszaveri a király csapatait. A királyi pár 
fogságba esik s a kormány feltétel nélkül 
kiszolgáltatja az antantnak, amely Madeira 
szigetére deportáltatja, a nemzetgyűlés pedi« 
nov. i-én az egész Habsburg-házat detroni
zálja. Bethlen márc. megalakítja az uj egy
séges pártot, kormányrendelettel uj, megszii» 
kitett választójogot léptet életbe, a városokon 
kivül nyílt szavazással s a júniusi választáso· 
kon nagy többséget szerez. A 2. nemzetgyűlé
sen jelenik meg először a szocíalistapárt; a 
király halálával (ápr. 1.) a legitimisták örö-
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kös királlyá proklamálják Ottó trónörököst. 
Bethlen népszövetségi kölcsönnel megindítja 
az u. n. szanálást (1923 jun.—1926 máj.). 
1926. nov. a nemzetgyűlés elfogadja a felső
házról szóló javaslatot, mire megtörténik a 
képviselőház és felsőház megválasztása, ami fordulóját. 

a kormány hatalmának teljes megszilárdulá
sát jelenti: 208 kormánypárti képviselővel 37 
ellenzéki áll szemben. 1930 márc. 1. a törvény
hozás és az egész ország egyiilt ünnepelte 
Horthy Miklós kormányzóságának tizedik év-

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 
Időrendi táblázat 

I. Vándorlások és a vezérek kora 
Árpád kb. 892—907. 
Zsolt 907—947-
Taksony 947—972. 
Géza 972—997. 

Kb. 887. Átköltözés Lebediából Etelközbe. 
892. Szvatopluk leveretése Arnulf nem. királlyal. 
893. v. 894. Bolgár hadjárat. 
895. Bolgárok és besenyők betörése Etelközbe. 
Kb. 896. Honfoglalás. Pusztaszeri gyűlés. 
926. Sanctgalleni kaland. 
933. Merseburg! vereség. 
955. Augsburgi vereség. 
Kb. 960—970. Balkáni kalandozások. 
Kb. 974. Géza és családjának megkeresztelte

teké. 
997. István fejedelemsége. 

17. Árpádház! királyok kora 
Szt. István 997—1038. 
Péter 1038—1041. 
Aba Sámuel 1041—44. 
Pé ter (másodszor) 1044—46. 
I . Eridre 1046—1060. 
I . Béla 1060—63. 
Salamon 1063—74. 
I . Géza 1074—77. 
Szt. László 1077—9,5. 
Kálmán 1096—1116. 
I I . Is tván 1116—31. 
I I . (Vak) Béla 1131—41. 
I I . Géza 1141—62. 
I I I . István 1162—72. 
ΙΓ. László és IV. István ellenkirályok 

1162. 
III. Béla 1172—96. 
Imre 1196—1204. 
III. László 1204—05. 
II. Endre 1205—35. 
IV. Béla 1235—70. 
V. István wo—72. 
IV. (Kun) László 1272—90. 
III. Endre 1290—1301. 

1001. aug. 15. Szt. István megkoronáztatása. 
1003. Gyula leveretése. 
1031. Imre herceg halála. 
1044. Ménfői csa'a., 
1046. Vatha lázadása. 
1051. III . Henrik német császár hadjáratárak 

kudarca. 
1070. Cserhalmi ütközet. 
1091. Szt. László meghódítja Horvátországot. 

M05. Kálmán meghódítja Dalmáciát. 
1132. Aradi gyűlés. 
1160 körül. A szászok letelepedése Erdélyben. 
1213. Gertrud királyné megöletése. 
1217. II. Endre szentföldi hadjárata. 
1222. Aranybulla. 
1241—42. Tatárjárás. 
1246. Bécsújhelyi ütközet. Battenbergi Frigyes 

eleste. 
1260. Morvamezei vereség·, II. Ottokártól. 
1278. IV. László Habsburgi Rudolffal leveri Π. 

Ottokárt Dürnkrutnál. 
1301. jan. 14. III. Endrével kihal az Arpád-ház. 

III. Vegyes-házbeli királyok kora 
Vencel 1301—5. 

Ottó 1305—8. ' 
Károly Róbert 1308—42. 
I. (Nagy) Lajos 1342—82. 
Mária 1382—87.. 
Durazzoi (Kis) Károly 1386—87. 
Zsigmond 1387—1437. 
Albert 1437—39. 
I. Ulászló 1440—44. 
V. László 1444—58. 
I. Mátyás 1458—90. 
II. Ulászló 1490—1516. 
II. Lajos 1516—26. 

1312. Rozgonyi csata. Csák Máté és az Amadék 
leveretése. 

1325 körül. A banderiális hadszervezet be
vezetése. 

1335. Visegrádi fejedelmi kongresszus. 
1345. Endre herceg megöletése Aversában. 
1347. Nagy Lajos első nápolyi hadjárata. 
1350. Második nápolyi hadjárat. 
1370. Nagy Lajost lengyel kirá'lyá választják. 
1378—81. Háború Velencével. Dalmácia birtoká

nak biztosítása. 
1386. Durazzoi . (Kis) Károly behivatása és 

(1387.) meggyilkolása. 
1387. Erzsébet, Nagy Laios özvegyének meg

gyilkolása. Zsigmond királlyá vá'asztáfa. 
1389. Rigómezei ütközet. 
1396. Nikápolyi vereség. 
1428. Galambóc ostroma. 
1439. Szendrői vereség. 
1442. Hunyadi János erdélyi hadjárata. 
1443. U. n. hosszú hadjárat a török ellen. 
1444. Szegedi béke. Várnai vereség. 
1446—52. Hunyadi János kormányzósága. 
1448. Rigómezei vereség. 
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1456. Nándorfehérvár ostroma, Hunyadi halála. 
1463. Jajca ostroma. 
1468—78. Cseh háborúk. Olmützi béke. 
1477—87. Háborúskodás III- Frigyessel. 
1479. Kenyérmezei ütközet. 
1485. Bécs meghódolása. 
í4gr. ΙΓ. Ulászló szerződése Miksa császárral. 
1514. Werbőczy Hármaskönyve. Dózsa-féle pór

lázadás. 
1521, Nándorfehérvár eleste. 
1526 aug. 29. Mohácsi vész. 

IV. Habsburg-háízbeli királyok kora 
Szapolyai János 1526—40. 

I. Ferdinánd 1526—64. 
Miksa 1564—76. 
Rudolf 1576—1608. 
II. Mátyás 1608—19. 
II. Ferdinánd 1619—37. 
III . Ferdinánd 1637—57. 
I. Lipót 1657—1705. 
I. József 1705—11. 
III. Károly 1711—40. 
Mária Terézia 1740—80. 
II. József 1780—90. 
II. Lipót 1790—92. 
Ferenc 1792—1835. 
V. Ferdinánd 1835—48. 
I. Ferenc József 1848—1916. 
IV. Károly 1916-18. 

1529. II. Szulejmán hadjárata Bécs ellen. 
1532. Kőszeg ostroma. 
1538. Nagyváradi béke János és Ferdinánd kc«t, 
154r. Budát megszállja a török. 
1542. Tordai országgyűlés. 
1543. Siklós, Székesfehérvár, Tata, Pápa, Esz

tergom eleste. 
1551. Fráter György meggyilkoltatása. 
κς2. Temesvár. Drégelv eleste. Eger ostroma. 
1556. Erdély ónálló fejedelemség. János Zsig

mond (1556—71.). 
1556. Szigetvár ostroma. 
1568. Drinárolvi béke Miksa és a török közt, 
1571—76. Báthory István, erdélyi fejedelem. 
1576—81. Báthory Kristóf, erdélyi vajda. 
1593—1606. A hosszú török háború. 
KOÓ. Mezőkeresztesi ütközet. 
1604. Bocskay István föíke'ésie. 
1605. Bocskay, erdélyi fejedelem. 
1606. Bécsi béke Bocskay és Rudolf közt. 

Zsitvatoroki béke a törökkel. Bocskay 
halála. 

1613—29. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. 
1619—22. Bethlen első támadása. Nikolsburgi 

béke. 
1626. Bethlen harmadik támadása. Pozsonyi béke; 
1644—4c L Rákóczi György támadása. Linzi 

béke. 
1648—57. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem. 
1657. 11. Rákóczi György lengyelországi had

járata. 
1662—00. Apafi Mihálv erdélyi fejedelem. 
1663. Vj török hadjárat. Érsekújvár eleste. 
1664. Szentgotthárdi győzelem. Vasvári béke. 

Zrínyi Miklós, a költő, halála. 

1665. Wesselényi-összeesküvés. 
1671. Frangepán, Zrinyi Péter, Nádasdy kivé-

geztetése. 
1678. Thököly Imre fölkelése. 
1681. Soproni országgyűlés. 
1682. Thököly Magyarország fejedelme. 
1683. A török veresége Bécs alatt. 
1686. Buda visszafoglalása. 
i6gr. Erdély függetlenségének vége. 
1697. Zentai győzelem. 
1699. Karlócai béke Lipót és a török közt. 
1703. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. 
1707. Önodi országgyűlés. 
1711. Szatmári béke. 
1716. Péterváradi győzelem a törökön. Temes

vár, Belgrád visszavétele. 
1718. Pozsareváci béke a törökkel. 
1723. Pragmatica sanctio. 
1739· Belgrádi béke a törökkel. 
1741—48. Osztrák örökösödési háború. Aacheni 

béke. 
1756—63. Hétéves háború. Huberstburgi béke. 
1764. Úrbéri szabályzat. 
1776. Fiume Magvarországhoz csatolása. 
1784. Hóra és Kloska lázadásia. 
1790—91. Magyarország szabadságának és füg

getlenségének törvénybe iktatása (X. t.-c.L 
1795. Martinovics és társai összeesküvése. 
1805. Pozsonyi béke Ferenc császár és Napo

kon közt. 
1809. Az utolsó nemesi fölkelés. 
1811. Devalváció. 
1825. Az országgyűlés összehívása. Széchenyi 

István föllépése. 
1837. Kossuth Lajos elfogatása. 
1839. Örökváltság, magyar hivatalos nyelv tör

vénybeiktatása. 
1847. Az uj országgyűlés megnyitása. 
1848 márc. 15. Tüntetés Pesten. A 12 pont. 
1848 ápr. 11. A márciusi törvények szentesítése. 
1848—49. Szabadságharc. 
1850—59. Bach-korszak. 
i860. Októberi diploma. 
1861. Februári pátens. 
1865. Deák Húsvéti cikke. Az országgyűlés 

összehívása. 
1867. Kiegyezés. Koronázás. 
1871. Andrássy Gyula külügyminiszter. 
1875. Tisza Kálmán megalakítja a szabadelvű 

pártot. 
1876. Deák Ferenc halála. 
1878. Bosznia okkupációja. 
1879. Osztrák-magyar—német szövetség. 
1889. Véderőtörvény. Rudolf trónörökös halá'a. 
1892—94. Wekerle-kormány. Egyházpolitikai re

formok. 
1894. Kossuth Lajos halála. 
1896. Millennium. 
I9°3—°5· Tisza István gróf ehő kormányp. 
1904 nov. 18. Erőszakos házszabíílvreform. 
içoj) ja«. Téli választások. A szabadelvű párt 

bukása, 
1905—06. Fejérváry-kormány. Nemzeti ellenállás. 
1906 ápr.—1909. Koalíciós kormány (Wekerle). 
1910. Nemzeti munkapárt megalakulása. Khuen-

Héderváry- kormány. 
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1913—17. Tisza István kormánya. 
1914 jun. 28. Ferenc Ferd inánd és neje meg

gyilkoltatása. 
1914 jul. 23. u l t imá tum Szerbiának. 
1914 aug.—1918 okt. Világháború. 
1915 máj . 23. Olasz hadüzenet. 
1916 aug. 27. Román hadüzenet. 
1916 noy. 21. Fe renc József halála. 
1916 dec. 30. Károly királlyá koronáztatása. 
1917 aug.—191S okt. Weker le-kormány. 
1918 márc . 3 . Breszt-litovszki béke Oroszor

szággal . 
1918 márc . 5. Bukarest i béke Romániával . 
1918 szept. 5. Bolgár fegyverszünet. 
1918 okt. 25. Nemzeti Tanács megalakulása. 
1918 okt. 31 . Károlyi Mihály kormánya. 
1918 nov. 8. Belgrádi fegyverszünet (Franche t 

d'F.speray). 

1918 nov 16. Népköztársaság kikiáltása. Káro
lyi Mihály köztársasági elnök. 

1919 márc . 21.—jul. 31. ·· Prole tárdikta túra . 

1919 nov. 21 . Huszár Károly koalíciós kor
mánya. 

1920 febr. 10. Az első nemzetgyűlés. 
1920 márc . 1. Hor thy Miklós kormányzóvá 

választása. 
1920 jun. 4. Trianoni béke. (Törvénybe iktatva 

3920 nov. 13.). 
1921 ápr . 13. Bethlen István miniszterelnök. 
1921 ápr . 17. Károly király első visszatérési 

kísérlete. 
1921 okt. Károly király második visszatérése 

Sopronba. Budaörsi ütközet . 
1921 nov. 1. A Habsburg-ház detronizációja. 
1922 ápr . 1. Károly király halála. 
1922 jun. 19. összeül a 2. nemzetgyűlés. 
1923 jun. Népszövetségi kölcsön. Szanálás. 
1926 máj . Szanálás befejezése. 
1926 nov. A nemzetgyűlés megszavazza a 

felsőházi javas 'atot . 
1926 dec. Az uj képviselőház megválasztása. 
1930 márc . Hor thy Miklós kormányzóságának 

tízéves jubileuma. 

Magyarország közgazdasága. Mezőgazdaság. 
Az ország tör ténetének művelési ágak szerint 
való megoszlása : 

1910-ben 1 
Szántó 45.5 
Ker t 1.4 
Rét 9.3 
Szőlő 1.1 
Legelő 11.7 
E r d ő 25.8 
Nádas 0.1 
Nem termő 5.1 

1920-ban 
60.2 

1.1 
7.2 
2-3 

10.9 
11.8 
0.3 
6.2 

H a a népsűrűséget a szántó, ker t , vét, 
szőlőterület négyzetkilométerére kiszámítjuk, ugy 
a régi Magyarországon «13. r, az uj Magyar
országon 117.2 a viszonyszám. H a most m á r 
az ország legfontosabb mezőgazdasági ter
ményeinek megoszlási a rányá t vizsgáljuk az 
összes szántók terményeihez viszonyítva, ugy 
a következő e redményre ju tunk; 

Miagyarország A mai Magyarország 
1911 —15 területén 1911—15 

o/o % 
Búza 25.6 27.4 
Rozs 8.4 12.3 

Avpa 
Zab 
Kukorica 
Burgonya 

8.6 
8-3 

19.1 
4.8 

9-5 
6.2 

15-5 
4-4 

Az ország 1911—15. években learatot t terü
letéből a m a i Magyarország bir tokában ma
r a d t : 

Búza 
Rozs 
Árpa 
Dohány 
Cukorrépa 
Kender 
Lóhere 
Zab 
Kukorica 
Burgonya 
Takarmányrépa 
Bükköny 
Lucerna 

0/0 

45.8 
63.1 
47-4 
82.7 
41.9 
23.0 
37-2 
32.2 
35·° 
39-2 
66.0 
58.8 
56.6 

A termésátlagok összehasonlításául szolgál az 
alábbi táblázat . 

Termésátlag hektáronként: 

búza rozs árpa 
Dánia . . . . 
Anglia . . · 
Németország . 
Franciaország 
Ausztria . . . 
Magyarország 
Oroszország . 
Csehszlovákia 
Románia . . 
Jugoszlávia • 

z a b tengeti burgonya 
32.6 
22.9 
22.3 
14.6 
16.9 
16.1 
7.7 

18.6 
9.8 

34.8 

16.8 
17.8 
18.4 
11.3 
13.3 
12.7 
7.5 

17.7 
9.9 
9.5 

31 
21.7 

15.6 
18 
16.2 
7 7 

19.5 
86 

10.3 

26.2 
20.6 
19.9 
14.1 
15.4 
15.1 
9.3 

17 
8.8 
9.9 

_ 
— — 9 
18.7 
11 9 
7.6 

15.5 
62 
9.0 

187.8 
181.4 
144.9 
76.5 

131.5 
55.5 
70.6 

118.1 
93.3 
38.5 
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Erdőgazdaság. A mai Magyarország a há
ború előtti terület erdőségeinek csak 14.50/0-át 
birja. A mai magyar erdőállomány 1,911.386 
kat. hold kiterjedésű, tehát az ország terü
letének 11.20/0-át foglalja el. Ennek következ
tében a fa jelentékeny exportcikkből legfonto
sabb behozatali cikkünkké vált. — Állattenyész
tés 1929.: szarvasmarha 1,819.354, ló 892.131, 
sertés 2,5182.255, juh 1,573.180, kecske 23.793, 
szamár 4.485, öszvér 1.386. Élőállatkivitelünk 
kereskedelmi mérlegünk egyik legfontosabb 
aktívuma. — Bányászat. Szénbányászatunk és 
szükségletünk viszonya a mai területen kedve
zőbben alakul, mint a régin. A háború előtt 
a fejenkénti termelés 6.89 q volt, ami mel
lett még kb. 1.8 q behozatal volt 'szükséges. 
Ezzel szemben már 1922-bea 8 q széntermelés 
esett az uj terület lakosaira fejenként. 1928. 
Magyarorsz. szénter. 65.1 mill, q barnaszén, 
7.8 mill, q kőszén volt, ami az 1913-as terme
lésnek (102 mill, q) kb. 75%-a. Vasércter
melésünk szenvedte csaknem a legjelentéke
nyebb veszteséget. Mai termelésünk (2.8 mill, 
q) az 1917-es bányászat egyhatodrésze. Ezzeí 
szemben egykori vas- és fémiparunk 50%-a, 
gépiparunk 8oo/0-a a mai területen van. Só-, 
petróleum-, nemesfém-, réz-, cink- és antimon
bányáinkat elvesztettük. A Dunántúlon bauxit
termelés folyik. — Ipar. 1927. 3631 ipartelep 
dolgozott 230.000 munkással; a gyáripari ter
melés értéke 2748 millió pengő volt. — Köz
lekedés. Vasutvora'a'nk hossza 8677 km., 3724 
km. fő- és 4953 km. mellékvonal; ezeken 
összesen π ι millió személy utazott. Gépkocsi
állományunk 1929 jan. 1. 

személyautó 
bérautó 
autóbusz: 
teherautó 
egyéb autó 
motorkerékpár 

10.246 
1.234 

505 
3.609 

608 
8.048 

24.250 

Légiközlekedéssel 1927-ben 2613 utat tettek 
meg, 4133 személyt szállítottak, a posta- és 
csomagszállítás pedig 322.6 tonna volt. A 
posta 1928-ban 395,972.000 közönséges, 15 mil
lió 851.000 ajánlott levelet, 783.600 értékle
velet és értékdobozt, 13,046.000 csomagot, 
8>955-9°° postautalványt, 3,993.400 táviratot 
kézbesített. Távbeszélőn 4,554.100 távolsági be
szélgetést folytattak. Budapesten a helyi be· 
szélgetések száma 81,621.800 volt. 2637 posta
hivatala és postahelye vai. A rádió-engedélye
sek száma 1928. végén 168.5-53 volt. — Kül
kereskedelem. 1928. behozatal 1189 millió 
pengő, kivitel 819 millió pengő. 

Magyarország, pol. napilap, 1893. a'ap. s 
1918-ig a függ. párt orgánuma volt. Most az 
Est-lapok egyike, szerk. Magyar Elek. 

Magyarországi Újságírók Egyesülete, 1919. 
a Budapesti Újságírók Egyesülete és a Vi
déki Hírlapírók Országos Szövetsége egybe
olvadásából alakult. Székhelye: Bp. Rákóczi 
ut 10. 

Magyaróvár, r. t. város, Mosón vm. szék
helye a Duna szigetközi ága mellett, a Lajta 
torkolata fölött, 7098 1. Gép- és vegyészeti 
gyárak. Mezőgazdasági akadémia, kegyesrendi 
reálgimn. 

Magyar ötvösség, legrégibb önálló művé
szetünk. Főleg az egyházat szolgálja, oly 
müveket adván a filigráinal és a sodronyos 
zománccal már a csúcsíves stil idején (Szt. 
László hermája, Suky kelyhe, Felkai urmu-
tató), hogy ötvöseink külföldön is érvénye
sülnek, mint Kolozsvári Márton és György 
Prágában, a gyulai Miklós Kölnben, az aj-
tósi Dürer Nürnbergben. Mátyás a'att olasz 
mesterek is dolgoznak itt (Corvin-kálvária). 
A 16. sz.-ban lett közkeletű az »erdélyi« 
technika ékköves művészete (tanú reá a Ná-
dasdy-kincstár). A nagyon virágzó (Harm Se
bestyén, Szilassy János) M.-nek a hanyat
lása a 18. sz.-ban kezdődik, mig a 19. sz.-
ban (Szentpétery József, Libay Sámuel) a 
nyugati, kivált angot befolyás alá került. 

Magyarpolány nagyk., Veszprém vm., deve-
cseri j . , 1729 1., ut. Ajka, posta. 

Magyarság, napilap, alapította 1921. és azóta 
is szerkeszti Milotay István. Legitimista. 

Magyarsarlós kisk., Baranya vm., pécsi j . , 
908 1., ut. és up. Nagykozár. 

Magyar stilus, nemzeti formanyelvre való 
törekvés az épitő- és iparmüvészetben. A 
mozgalom tulajdonképpeni megindítója Lech
ner Ödön volt a múlt százai végén. Ha
talmas tehetsége kevés támogatásra talált, nagy
szerű, egyéni művészetét inkább külsőségekben 
követték. Erős lökést adott a mozgalomnak a 
népművészet behatóbb és kiterjedtebb tanul
mányozása. Főleg erdélyi nyomokon indult el 
Thoroczkai-Wigand Ede, mig Kozma Lajos, 
Jánszky Béla stb. a törekvés alapjait kiter
jesztette az egész ország népies formakin
csére. Lechner Ödön nyomdokain később igen 
érdekes egyéni alkotásokat hozott létre Lajta 
Béla, Pogány Móric és Vágó József. A M.-
törekvések a monumentális építészetben nem 
bizonyultak eredményeseknek, mig a kisebb 
építmények sorában s főleg az iparművészet 
terén nagyszámú igen értékes alkotásra ta
lálunk. 

Magyarszék kisk., Baranya vm., hegyháti 
j . , 706 1., vasút, távíró, posta. 

Magyarszentiván kisk., Baranya vm., szent-
lörinci j . , 638 1., vasút, táviró, poeta. 

Magyarszentk'rály kisk., Veszprém vm., Bp.-
konyszentkirály kisk.-gel egyesült Bakonyszent-
király néven. 

Magyarszentmiklós kisk., Zala vm., nagy
kanizsai j . , 441 1., ut. Újudvar, up. Magy»r-
szerdahely. 

Magyarszerdahely kisk., Zala vm., nagyka
nizsai j . , 985 1., ut. Újudvar, posta. 

Magyar ezinészet, első kísérletei a valláso· 
tárgyú színpadi játékok. A reformáció meg
teremti a fejlettebb politikus-tárgyú játékokat, 
amelyek 'helyét később az iskoladrámák fog
lalják el. Hivatásos színtársulatok csak 169b 
után szervezkednek. Az első szervezett társu-
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lat Felvinczi György társulata, mindössze hat 
évig működött, utána a főurak veszik át a 
színtársulatok vezetését és igy születik meg 
1790. Kelemen első állandó társulata Bp.-en 
és Wesselényi Miklós kolozsvári színháza. A 
19. sz. első éveiben egymásután létesül 
Székesfehérvárott, Kassán, Miskolcon állandó 
színház, 1837. pedig Széchenyi kezdeménye
zésére megnyílik a bp.-i Nemzeti Színház is. 
1875. alakul a Népszínház, 1884. pedig föl
épül az Opera is. A/ 19. sz. végén már 
minden nagyobb vidéki városnak állandó »ζία-
háza van. 

Magyar Színház, 1897. nyilt meg Leszkai 
András vezetése alatt mint operettszínház. 
1907. Beöthy László prózai színházzá szer
vezte át. 

Magyar szobrászat, középkori emlékeink de-
korativok, néhol akad magyar vonás. A 14. 
sz.-ban ércplasztika fejlődött ki Kolozsvári 
Márton és György ötvösök műhelyében: lovas
szobrok (Szt. László Nagyvárad, Szt. György 
Prága). A csúcsíves, szárnyas ol tárok fafarag
ványai nagyszabású műhelyek alkotásai, mint 
Lőcsei Pálé : ezekbe jelentősein beleszól a Má
tyás által pártfogolt olasz plasztika Verrocchio, 
Giov. Dalmata, Andrea Ferrucci müveivel. A 
bárok főleg osztrák szobrászok müveivel fog
lal teret. A klasszicizmus idején honi erők 
(Dunaiszky L., Huber I.) kezdenek érvénye
sülni, majd Ferenczy István antikizáló erő
feszítései után Izsó Miklós mintáz regényes 
magyar néptipusokat, kinek örökét Huszár 
Adolf folytatja hazafias emlékszobraiban. S 
ez emlékszobrászat lesz az érvényesülés pró
baköve Stróblnak, Zalaiak s a rendkívüli te
hetségű Fadruszna'c, a'cik áztál a jeles tehet
ségek egész csapatával plasztikánkat európai 
színvonalra emelték. , 

Magyarszombatfa kisk., Va> vm., Szentgott
hárd-muraszombati j . , 413 1., telefon, posta. 

Magyarszombathely kisk., Veszprém vm., zirci 
j . , 1326 1., vasút, távíró, posta, telefon. 

Magyar tánc. A legrégibb fajtának, az ősi 
pogány vallási táncoknak csupán emléke ma
radt fent. A 15.-16. sz.-ban alakult ki a 
hajdu-tánc a máig megmaradt bokázóval. Az 
uri tánc a palota?, menetes bevonulóval. Fi
gurái a hajdu-tánc megfinomodott lépéseiből 
fejlődtek. Erdély uri köreiben német mintára 
a mondóka* táicok, a nép körében a kutya-
kopogós és csürdüngölő járta. A 18. sz. há
borúiban születik meg a toborzó (verbunkos) 
lassú résszel s a szilaj frissel. Járták ha
zánkban a külföldi táicokat ÍJ. A 19. század 
legdivatosabb tánca a körmagyar, a koszoru-
és füzértánc, az ötvenes években pedig a 
csárdás. 

Magyartelek kisk., Baranya vm., szenlőrinci 
]'·' 339 1·, ut. Magyarsjzentiváa- Gusztávmüve, 
up. Magyarmecske. 

Magyartés kisk., Csongrád vm., csongrádi 
}., 444 1., ut. és up. Szentes. 

Magyarujfalu kisk., Somogy vm., sziget
vári j . , 259 1., ut. és up. Gyöngyösmellék. 

Magyarürög kisk., Baranya vm., pécsi j . , 
454 1., ut. Pellérd, up. Rácváros. 

Magyar viselet, népies és uri. Mindkettőnek 
elemeit az ősi viseletben már feltaláljuk, 
ilyenek: a gatya, a rövidszárú csizma, az 
elől nyitott bőrködmen, mente és köntös, to
vábbá a süveg v. föveg. Osi magyar szavak: 
vászon, orsó, takács, gyolcs, kender; a bőr
ruhanemek, a kacagány, suba, guba, bekecs, 
ködmen, továbbá a posztóköpenyeg, zeke, 
szokmány, csuha, a galléros szűr, a gom
bolható díszes kabát, későbbi neve dolmány, 
most atilla, amelyből aztán kifejlődtek az 
összes európai kabátnemek; a mente elter
jedt nyugaton is Mantel, mantil néven. Vé
gül a föveg, csákó, süveg; forgós tollbok-
rétás kalpag, a csizma, saru és cipő; a női 
viseletben a főkötő, kendő, párta, imeg szin
tén ősi elnevezések. A 10. sz.-tól idegen vi
selet-hatások szivárognak be. Az udvari vi
selet teljesen nyugati jellegű; a nép és ké
sőbb még az idegenek is ragaszkodnak az 
ősi viselethez. A 15. és 16. sz.-ban a tö
rök hatás alatt újra az ősi magyar viselet 
vezet. A női viseletből a hajadonok gyön
gyös pártája, a haj szalagokkal való befonása, 
az asszony főkötője, a kötény ősi magyaro
sak. Népviseleteink közül legszebb és leg
több őseredetiséggel biró: a mezőkövesdi, 
sárközi, baranyai és kalotaszegi. 

Magyary Géza, (1864—1928), a polg. per
jog tanára a bp.-i egyet. 

Magyary Kossá Gyula, * 1865, orvos, bp.-i 
egyetemen a rnéregtan c. rk. ta T., az állat
orvosi főisk. a gyógyszertan tanára. Nagy 
irodalmi működést fejt ki. 

Magyar zene. írott emlékünk a 16. sz.-ig 
alig van, a M. ősi múltjára azonban ér
dekes uj fényt vetnek a népzenei kutatások. 
Ezek szerint a magyarság őshazájából sa
játos molljellegü pentaton hangrendszert ho
zott magával, amelyet népdalaink máig meg
őriztek. Ά ker. egyh. zene hatását mutat
ják a népzenében gyakran föllelhető egyh. 
hangnemek. A dalok egy részét sajátságos 
rubato jellemzi, ösi énekmondóink a regő
sök, igricek, hegedősök. Hangszerük a he
gedű és a koboz v. lant. A 17. sz. ku-
ruc-labanc harcai virágzó népzenét ihlettek, 
legszebb emlékei a Rákóczi-nóták. A 18. sz. 
végen egyre jobban terjed a tiszta hangsze
res zene s mindinkább előtérbe lépnek a 
cigányok. Ekkor kezdi pályafutását a cigány 
Bihari János, Lavotta János, Csermák Antal 
és Rózsavölgyi Márk, akik főként tánczené
ket, verbunkost, palotást, csárdást, körma
gyart szerzettek. A magyaros dalmű legelső 
terméke Ruzitskának 1833. Kolozsvárott be
mutatott Béla futása. Az igazi föllendülés Er
kel Ferenccel kezdődik, aki egyben a ma
gyar zenei élet megteremtője. Nem megy 
egészen mélyig a magyar jelleg Liszt Fe
rencnél; Mihalovits Ödönnek, a szimfonikus 
zene egyik magyar úttörőjének és Hubay Je
nőnek a munkái is csak modorban magya
rok. A M.-t a XX. sz. elején fellépő Ko-
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dály Zoltánnak és Bartók Bélának sikerül a 
régi magyar zenének és a népzenének lel
kéből rekonstruálva megteremteni. 

Magzat, a méhen belül fejlődő ember neve 
a fogantatás utáni negyedik hónaptól kezdve 
a születésig. 

Magzatelhajtás, az elvetélés (abortus) mes
terséges megindítása. A M.-t a törvény csak 
szigorú orvosi javal'at esetén engedi meg-, 
egyébként büntetendő cselekmény. 

Mahábhárata, ó-indiai hősköltemény a 4 . -7 . 
sz.-ból. 

Mahagoni-fa, többféle fa, az igazi a Swie-
tenia mahagóni, Nyugatindiában és Középame
rikában honos. Sötétszinü, kemény és nehéz, 
nagyon becses butorfa. 

Maharadzsa (szanszkrit), a. m. nagy ki
rály, a hindu fejedelmek ma is haszn. cime. 

Mahdi, a mohamedán szekták által várt 
Messiás. M.-nak nevezte magát Szudánban 
Abdullah, akinek felkelését Kitchener 1898. 
verte le. 

Mahler 1. Ede, * 1857, a bp.-i egyet, a 
keleti népek ókori tört. nyűg. r. tanára, ki-
vált kronológiával fogl. — 2. Gustav (i860— 
1911), német zeneszerző és karmester. Leg
értékesebb szerzeményei tiz szimfóniája és 
dalai. 

Mahmud, török szultánok, I. M. (1730—54), 
az osztrák-orosz szövetség ellen szerencsésen 
viselt háborút (1736—39). — II. M. (1808 
—1839), elvesztette a Balkán, Görögország 
nagy részét és 1829. az oroszok csaknem be
vonultak Konstantinápolyba. Mehemed Ali 
egyiptomi pasával szemben elvesztette Szí
riát is. 

Máhomfa kisk., Zpla vm., alsólendvai j ; . , 
j . , 374 1., ut. és up. Lenti. 

Mail (ang.) a. m. posta. 
Mítíláth 1. Gusztáv Károly gróf, * 1864, 

erdélyi katolikus püspök, M. 4. fia. — 2. 
Géza gróf, * i860, felsőházi tag. — 3 . György 
(1786—1861), 1839. országbíró, 1848. a felső
ház elnöke. — 4. György (1818—1883), kir. 
főtárnokmester. Udvari kancellár, országbíró, 
a Kúria és főrendiház elnöke. Rablógyilkos
ság áldozata lett. — 5. János gróf (1786 — 
1855), történetíró. Anyagi gondok miatt leá
nyával együtt öngyilkos lett. — 6. József gróf, 
* 1858, szociálpolitikus, társadalomtudós. 

Maillot Nándor báró, * 1884, földbirtokos, 
országgy. képv. 

Maimonides, Mózes (Rabbi Mose ben Mai
mon 1135—1204) zsidó vallásbölcsész. 

Main, 1. Majna. 
Maine, az É-amerikai Unió legÉ-ibb ál

lama. 86.000 km2, 3/4 millió 1. Földmivelése 
szegényes. Erdészete, kőbányászata, halászata, 
kő-, papír- és pamutipara jelentékeny. Fővá
rosa Augusta. 

Maintenon, Françoise d'Aubigné marquise 
(1635—1719), XIV. Lajos kedvese és 1665 óta 
titkos felesége. 

Mainz, város Hessen német államban, a 
Rajna balpartján, a Majna torkolatával szem-

Mainzi dóm 

ben, 109.000 1. Pompás székesegyház. Élénk 
ipar és kereskedelem. Gutenberg szülővárosa. 

Maire, a francia község elöljárója, bíró 
és közigazg. hivatalnok. 

Maison (franc.) a. m. ház. 
Maistre, Xavier de (1763—1852), francia 

iró. Legismertebb elbeszélő-müve: a humo-
risztikus Voyage autour de ma chambre. 

Maître (franc.) a. m. ur, mester. M. de 
plaisir : mulatságrendező. 

Maitresse (franc.) a. m. úrnő, kitartott sze
rető. 

Máj, a hasüregben elhelyezett nagy mirigy, 
amely az epét készíti; a test vegyi összeté
telének legfőbb szabályozója. 

Ma;a, a római mitológiában Hermes anyja, 
a hindubai Buddha anyja. 

Majláth, 1. Mailáth. 
Májmétely, élősködő szivóféreg a juhok és 

szarvasmarnák (kivételesen az ember) májá
ban; súlyos betegséget okoz. 

Majmok, az állatvilág legfejlettebb csoportja. 
A felsőbbrendű M. fogazata 32 fogból áll. 
Koponyaalkatuk hasonló az emberéhez, az 
agykoponyán azonban csonttaréjok vannak az 
erős rágóizmok tapadására s arc-szögük jó
val kisebb az emberénél. Ugy a mellső, 
mint a hátsó végtagjaik fogóvégtagok (ke
zek), de mellső végtagjaik hosszabbak a 
hátsóknál. A fülkagyló, a gégefő stb. szer
kezete csaknem azonos az emberével. A me
leg és forró égövi erdők lakói, többnyire 
társaságban élnek s rendesen fészket építe
nek, Európában ma már egyedül Gibraltár
ban találhatók. Felosztják őket keskenyor-
ruakra, ahová az emberszabású M. is tar
toznak (gorilla, csimpánz, gibbon, oráng) és 
szélesorruakra, melyeknek főhazája Amerika. 
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MAJNA MAKLER 

Majna (Main), a Rajna legnagyobb jobb
oldali mellékfolyója. A Fichtel-hegységben ered 
és Mainz-cal szemben ömlik a Rajnába. Alsó 
és középső folyása hajózható. 

Majolika a fayenceáruknak olasz eredetű 
neve, amely alatt minden díszes és színes 
cserépárut értenek. Különleges fajtáját állí
totta elő Zsolnay Vilmos pécsi keramikus. 

Majomkenyérfa (baobab), Afrika trópusi step-
péin élő fa, törzse 9 m. vastagságot is elér. 
Dinnyeszerü, keményhéju termésének bele és 
magvai a benszülöttek tápláléka. 

Majomkenyérfa 

Major (lat.) a. m. nagyobb, idősebb. 
Major 1. Ervin, * 1901, zenetörténész; mü

vei: Fusz János és kora, Bieethoven im Ofen 
im Jahre 1800. — 2. J. Gyula (1858—1925), 
zeneszerző. Irt operákat, zongora- és zenekari 
müveket; legértékesebb a Balaton c. szimfo
nikus költeménye. — 3. Henrik, * i8£6, gra
fikus és karikaturista, a londoni Graphic 
munkatársa. — 4. Jenő, * 1871, festő és 
grafikus. 

Ma'orátus, hitbizományi utódlás a maga
sabb kor alapján. 1, Szeriiorátus, ha ágra 
való tekintet nélkül a csa'ád legöregebb tagja 
az utódió; 2. tulajdonképpeni M., amikor 
a legközelebbi izén álló az utód; 3. primo-
genitura (elsőszülöttség) : az idősb ágbeli 
elsőszülött utódlása. 

Major domus. a frank királyságokban: a 
kir. palota főnökei, akiknek hatalma a Me-
roving királyok hanyatlásával emelkedett. A 
Karoling heristali Pippin 687. az egész frank 
királyság M.-a; utóda, kis Pippin (Ν. Ká
roly atyja) megbuktatva a Merovingokat, 75 t 
frank királlyá lett. 

Majorca, I. Mallorca. 
Majoresco (oL), a majorátus ura. 
Majoritás (lat.) a. m. többség. 
Majorizálni ' (lat.) a. m. szavazattöbbséggel 

legyőzni. 
Majoros Károly, * 1867, üvegfestő. 
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Ma;os nagyk., Tolna v,n., völgységi j . , 1197 
1., ut. és up. Bonyhád. 

Majosháza nagyk., Pest vm., ráckevei j . , 
780 1., ut. Dunakisvarsány, up. Aporka. 

Majovszky Pál, * 1871, gyűjtő és muha
rát, a Magyar Művészet szerkesztője. 

Ma;s kisk., Baranya vm., mohácsi j . , 1916 
],, ut. Nagynyárád, posta. 

Majsamiklősvár nagyk., Tolna vm., tamási 
j . , 376( 1., vasút, ut. Keszőhidegkut, up. Ke-
csegepuszta. 

Majthényi Flóra (1837—1915), irónő, Tóth 
Kálmán elvált felesége. 

Majtis kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati j . , 
473 ]., vasút, táviró, up. Jánk. 

Május, az év 5. hónapja, Maja római is
tennő után elnevezve. 

Május elseje, 1889 óta nemzetközi munkás
ünnep. 

Mák, a pipaccsal rokon növény. Virága 
négyszirmu, élénkszinii. Termése gömbalaku 
toktermés, melyen belül több száz apró mag 
van. Ε magvakat részben fűszerül alkalmaz
zák tésztákhoz, részben olajat sajtolnak be
lőlük. A még éretlen toktermésből nyerik az 
ópiumot (1. o.). 

Makacsság (jog), a szabályosai megidézett 
peres fél távolmaradása a kitűzött tárgyalás
ról. A távolmaradó alperes ellen hozott ma
kacssági Ítélet helyébe uj polgári perrendtartá
sunkban a mulasztási itélet lépett. 

Makád nagyk., Pest vm., ráckevei j . , 1497 
1., ut. Ráckeve, posta. 

Makadám, 1. Mac Adam. 
Makai 1. Emil (1871—1901), költő, műfor

dító és zsurna'iszta, A Hét segédszerk. — 2. 
Endre, * 1884, orvos, sebész, az AH. Gyer
mekmenhely sebészfőorvosa. 

Makáma, rimes próza. Arab költői műfaj. 
Makart, Hans (1840—1884), osztrák festő, 

nagy termékenység, hatásvadászó tartalom és 
színezés, dekorativ felfogás. 

Makay 1. Béla, * 1863, illusztrátor és iró. 
Főleg természetleirások és novellák. — 2. 
Margit, * 1892, színművésznő. Miskolcról került 
a Vígszínházhoz. Francia vígjátékok naiva-sze
repeit játssza. 

Makkabeusok v. hasmoneusok, zsidó ural
kodó család. Ősük Mattathias (f i65. Kr. e.), 
aki öt fiával sikeresen fellázad a szir zsar
nokság ellen. Kr. e. 37-ben a családba be
házasodott Heródes ragadta magához a ha
talmat. 

Makkai Sándor, * 1890, erdélyi ref. püs
pök és iró, novellákat, regényeket irt. Nagy 
sikere volt az Ördögszekér (reg.) és Magyar 
fa sorsa (Adyról) c. köteteinek. 

Makkarőni (ol.), búzalisztből készített szá
raz csőtészta. 

Makkoshetye kisk., Sopron vm., csepregi j . , 
72 1., ut. Sajtoská', up. Ujkér. 

Makkoskotyka kisk., Zemplén vm., sárospa
taki j . , 582 1., tit. és up. Sárospatak. 

Maklár nagyk., Heves vm., egri j . , 2555 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Makler (ném.) a. m. ügynök. 
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ΜΑΚΟ MALTA 

Makó, r. t. város a Maros mellett, Csa
nád vm. székhelye, 37.141 1. All. reálgiinn., 
fiu felsőkeresk. isk. Hagymája a külföldön 
is keresett. 

Makovíczky Dusán (18P6—1921), orvos Zsol
nán. Szlovák nyelvre ford. Tolsztojt, 1894. 
kiment Tolsztojhoz, 1904. orvosa és titkára 
lett s maradt Tolsztoj haláláig. Jegyzeteit 
Tolsztojról kiadta 2 köt. 1921. visszajött Ró
zsahegyre, öngyilkos lett. 

Makro . . . (gör.), szóösszetételekben a. m. 
nagy. 

Makrobiofika (görΛ a. m. az élet meghosz-
szabbitásának tudománya. 

IWakrokefalia (gör.) a. m. nagyfejüség; oka 
lehet patologikus vizgyülem az agyban (víz
fejűség). 

Makrokozmosz (gör.) a. m. a nagy világ, 
a világegyetem, ellentétben a mikrokozrnosz-
szal: a kis világ, az ember. 

Makula (lat.) a. m. folt, szeplő. 
Makulatúra (lat.) a. m. a nyomtatásnál hasz

navehetetlenné vá't, vagy kiselejtezett nyomta
tott papir. 

Malabar, Elő-Tndia DNy-í partja. 
Malachit, rostosszerkezetü, fénylő, zöldszinü, 

réztartalmu ásvány. Rézoívasztá ra és díszkőnek 
használják. 

Maía íídes (lat.) a. m. rosszhiszeműség. 
Malaga, tartomány Spanyolországban, a Föld

közi-tenger partján, 7000 km2, J /2 millió 1. 
Bora és szárított szőlője hires. Fővárosa és 
kikötője M., 159.000 1. 

Maláji szigetcsoport, az Ázsia és Ausztrália 
közötti szigetcsoportok: Szunda-, Fülöp- és 
Molukki-szigetek, 2 millió km2. 

Malájok, barnabőrü, göndör, feketehajú,: kö
zéptermetű nép a Malakka-félszigeten, Óceániá
ban, Madagaszkáron. Számuk kb. 50 millió. 

Malakka, 1. Hátsó India D-i hosszú, kes
keny félszigete, 3 millió 1. ÉK-i része Sziámé, 
a többi az angoloké. — 2. Kikötőváros a M.-
félsziget Ny-i partján, 21.000 1. 

Mal à propos (franc.) a. m. rosszkor, 
alkalmafan időben. 

Matéria (bideg'elés, váltó'á?), fertőző brteg-
ség, amelyet a vörös vérsejtekben élősködő 
véglény ( malária-plasmodrum) okoz s amely 
az Anopheles nevű szunyog nyálával jut az 
emberbe. A M. legfőbb tünete a magas 
lázzal kísért rázóhidegek, lépduzzadás stb. 
Gyógyszere a kinin. 

Malasits Géza, * 1874, az Alt. Fogy. Szö
vetkezet cégvezetője, szoc.-dem. országgy. képv. 

Malaszt (szláv: miioszt), isteni kegyelem, 
amelyet Isten természetes vagy természetfeletti 
ajándékképen nyújt az embereknek. 

Maláta, a mesterségesen csiráztatott árpa. 
Az árpacsirában a diasztáze nevű erjesztő-
anyag (enzim) lép föl, mely a keményítőt 
malátacukorra és dextrínre bontja. A M.-nak 
a sör- és szeszgyártásnál van igen fonti s 
szerepe. 

Majatinszky Ferenc, * 1863, földbirtokos, fel
sőházi tag. 

Málé kisk.,* Gömör és Kishont vm., putnoki 
]•, 9J3 1., ut. és up. Bánréve. 

Maleczky Vilmos (1845—5924), operaénekes. 
1872—1888-ig a budapesti Operaház bariton 
énekese volt. Felesége M.-né Elllnger Jozeta 
(1855—1920), operaénekesnő, a Zeneművészeti 
Főiskola ének'anárnője vo't. Leányuk M. 
Bianka, * 1879, a z Operaház tagja, a Zene-
müv. Főiskolán éneket tanit. 

Maledivák, kis szigetcsoport az Indiai-óceán
ban, Elő-Indiától D-re, az Egyenlítőtől É-ra. 
300 km3 , 70.000 1. 

Malevolens (lat.) a. m. rosszakaratú. 
Malherbe, François de (1555-1628). a fran

cia költői nye'v megreformálásával előkészítette 
a talajt a klasszicizmusnak. 

Malheur (franc.) a. m. szerencsétlenség, baj, 
kellemetlenség. 

Malice (franc.) a. m. rosszindu'af:, álnokság. 
Maliciózus (franc.) a. m. rosszinrfolatu. 
Malines (Mecheîn), belga város a Dyle 

folyó mellett, 60.000 I., hires 1 csipkeverés 
1830-ig. í 

Malisszőrok, r. k. vallású albárf néptörzs. 
Mallarmé, Stéphane (1842—1898V a francia 

szimbolista költészet, a »poésie pure« képvise
lője. Egyetlen versköteta: Poésies. Prózája: 
Divagations. ι, 

Mallorca, a Balearok legnagyobb szigete. 
3500 km2, 1/4 millió 1. Fővárosa Palma. 

Ma'mö, svéd k'kötőváros a Sund-szoros mel
lett, Kopenhágával szemben, 116.000 ]. 

Málnai Béla, * 1878, építész. Épületei: győri 
iparkamara, a Cseh iparbank palotája Bp.-en. 

Málnás, község, Háromszék vm., az Olt 
mellett, 850 1. Fürdőhely. Gyógvvize országos 
hírű. Trianon óía Romániáé Malnas néven. 

Málnási Ödön, * 1898, tanítóképzőin t. ta
nár, ka'onai és történetíró. (Csonka-Magyar
ország katonai földr. helyzete, Turenne élete 
stb.). 

Malom, tágabb értelemben minden őrlőgép, 
szűkebb érte emben a gabonanemüek feldolgo
zására való berendezés. A M. műveletei : a 
szemtisztitás, órlés, korpás és lisztes rész 
elkülönítése szitálással és a fajtázás, vagyis 
a termék különböző fajsúlyú szemrséinek osz
tályozása, pl. légárammá'. Az őrlés sokáig 
két vízszintes kő (malomkövek) között történt, 
a modern malmok azonban kizárólag henger-
székekkel do'goznak. 

Máíom kisk., Baranya vm., pécsi j . , 515 1., 
ut. Pécs, up. Keszü. 

Malonyay Dezső (1886—1916), író, szépiroda
lom, művészet (Mednyánszky, Munkácsy, A 
magy. nép művészete). 

Malot, Hector (1830-(907). francia regény-
Író. Ifjúsági átdolgozásai közkedveltek. 

Malpighi, Marcello (1628—1694), olasz ter
mészettudós. Ô a mikroszkóni szövettan meg
alapítója, a béka tüdején fölfedezte a hajszál
ereket, először irta le a vörös vérsejt^ket. 
A bőr egy rétege ró1 a van elnevezve. 

Mal'a, sziget a Földközi-tenger közepén, Szi
cília és Afrika közt. A szomszédos Gozo és Co-
mino szigetekkel együtt 316 km2, 227.600 1. A 
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MALTAÎ KERESZT MANILA 

nép arab nyelvjárást beszél, hivatalos nyelv 
az angol. 1800. óta az angoloké, akik az<5tá 
hatalmas flottabázissá fejlesztették. Fővárosa La 

. Valett). 
Máltai kereszt» Johannita-lovagok viselik. 
Máltai lovagok, 1. Johanniták. 
Malter (ném.) a. m. habarcs, o'.tott mészből 

és homokból készült anyag, téglák összekötésére. 
Malíhus, Thomas Robert (1766—1834), an

gol gazdaságfilozófia. Legfontosabb a népese
dés törvényéről irt munkája (magy. ford..), 
amelynek kiinduló pontja, hogy a népesség 
nagyobb mérvben szaporodik, mint a fenn-
tartására szükséges éle.em. (M.-ianizmus.) 

Maltóze fg'ir.) a. m. malátacukor 
Malváziai bor, a Kanári- és Madeira-szige

teken termő ily nevű szőlőfajból készül, igen 
erős likőr-bor. 

Malverzáciő (lat.) a ,m. sikkasztás. 
Maivy, Loins Jean, * 1875, franc pol, 

Caillaux barátja, képv., keresk. és postarni-
fcisztei, belügyminiszter, 1918. az ellenséggel 
való egyetértés és katonai forradalom szitásának 
vádja a!att a szenátus ötévi szá.nüzetésre ítélte. 
1919. kegyeimet kapott. 1924. vezette a Spa
nyolországgal való tárgyalásokat, 1926. a 
Briand-kormány belügyminisztere. 

Mályi kisk., Borsod vm., miskolci j . , 832 \.t 
ut. és up. Mezőnyék. 

Mályinka kisk., Borsod vm., sajószentpéteri 
j . , 728 1., ut. és up. Dédes. 

Mályusz Elemér, * 1898, bp.-í egyet, a magy. 
társadaíomtört. m. tan., orsz. levéltárnok. 

Mályvafeíék, ide tartozik a papsajt, továbbá 
a sokféle változatban termesztett mályvarózsa. 

Mamelukok (arab, a. m. rabszolgák), föl
szabadított rabszolgákból alakított egyiptomi test-
őrezredek katonái; nálunk a kormánypárti kép
viselők gúnyneve. 

Mammon (aram) a. m. gazdagság. 

Mammut 

Mammut, a jégkorszakban élt óriás elefánt-
iéle. 

Man, angol sziget az Ir-tengerben, 588 km2, 
55.000 1. Fővárosa Castletown. 

Manager (ang.) a. m. igazgató, vállaikon. 
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Manchester^ város Közép-Angliában, a pamut-
ipar legnagyobb központja, 755.000 1. 

Manchester Guardian, angol liberális napilap. 
Manchesterizmus, liberális közgazdasági irány-

eat, ellenzi a vámot és az állami beavatkozást. 
Manco (ol.) a. m. hiány. 
Mánd kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati j . , 

265 1., ut. Jánk, up. Nagyszekeres. 
Mandalay, Felső Birma fővárosa az Ira-

vadi fo'yó me'lett, 150.000 1. 
Mandarin (szanszkrit-portugál), r. kinai köz

tisztviselő, 2. nararicsfaj. 
Mandátum (lat.) a. m. megbízás. 1. A római 

jogban a megbizási szerződés neve. — 2. A 
választójogban az orsz. kép. megbízólevele. 

Mandello 1. Gyula (1868—1910), közgazdász, 
müegyet. tanár. Társszerk. volt a Közgazd. 
Lexikonnak és a Közgazd. Szemlének. — 2. 
Károly (1829-:906), közgazdasági iró, a Pes
ter Lloyd kÖ7gazdasag) rovatvezitőjs. 

Mándok nagyk., Szabolcs vm., tiszai ]., 
3368 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Mandolin (franc), négy pár húrral ellá
tott húros hangszer. 

Mandragora (boszorkánygyökér), a burgo
nyával rokon növény; bizarralaku, emberformáju 
gyökerét boszorkányrontásra haszn. 

Mandulafa, K-ről származó fa, vékonyhusu 
csonttermésében édes v. keserű mag. 

Mándy Sámuel, * i860, földbirtokos, or-
szággy. képv., majd felsőházi tag. 

Mandzsu nyelv, az uralaltáji nyelvcsalád al
táji csoportjának egyik ága. Kb. egymillió 
ember beszéli Ázsia ÉK-i részén. 

Mandzsúria, a Piacsili-öböl és Szibéria közt, 
940.000 km2, 19,290.000 1. Éghajlata mér
sékelt. Felszíne változatos. Lakosai mongol-
faju mandzsuk. Terményei köles- és babfélék, 
kukorica, árpa, búza stb. Sok a sertése, 
lova, szamara, öszvére. Hasznos ásványokban 
gazdag. Gyáripara fejlődőben van. Vasutak 
kötik össze a tengerrel, Kínával és Szibérián 
át Európával. Fővárosa Mukden. Kína, Orosz
ország és Japán vetélkednek birtokáért. 

Manège (franc.) a. m. lovarda, cirkuszi 
porond. 

Manet, Edouard (1832—1883), francia festő, 
a modern impresszionizmusnak Monet mellett 
úttörője. 

Mánfa kisk., Baranya vm., hegyháti ]., 633 
1., ut. Komló, posta. 

Mangán (gör.), elem, vasszinü fém, főérce 
a barnakő. 

Manhattan Island, kis sziget a Hudson tor
kolatánál. Az egész szigetet New York hazai 
borítják. 

Mánia (gör.), elmebetegség, amely mániákus 
exa'tárió vagy dühöngés formájában, lép fel. 
Gyakran gyógyítható. 

Manicheusok, gnosztikus szekta (alapitójuk 
Mani) a 3. sz.-ban. 

Manifesztum (lat.) a. m. kormány- v. párt-
nyilatkozat. 

Manila, a Filippuii-szigetek fővárosa és kikö
tője Luzon-sziget Ny-i partián, 285.000 1. 
Egyetem. Dohány-, cukor-, kenderipar. 

94Ő 



MANÎLA-KENDËR MAPPA 

Manila-kender, többféle (kül. a Musa) nö
vény háncsrostja. 

Manipuláció (ujlat.) a. m. kezelés, üzleti 
fogás. 

Manir (franc.) a. m. modor. 
Manirizmus (franc.) a. m. modorosság. 
Manitoba, Kanada egyik középső tartománya, 

652.000 km2, 610.000 1. Nagy gabonaterme
lés. Fővárosa Winnipeg. 

Maniu Gyula, * 1873, ügyvéd, román poli
tikus, 1910. képv., 1918. a román nemzeti 
párt elnöke, aki a gyulafehérvári román nemzet
gyűlésen kimondotta Erdély egyesülését a ro
mán királysággal. M. lett akkor a kormány
zótanács elnöke. A rákövetkező Bratianu-kor-
mányok ellen éles harcot folytatott, mig 1928 
nov. kezébe kerítette a kormányt. 

Manko, 1. Manco. 
Mann, 1. Heinrich, * 1871, német iró. Fan

tasztikus lendületű, szatirikus aláfestésü regé
nyeket (Die drei Göttinnen, Schlaraffenland, 
Zwischen den Rassen) és szatirikus életrajzokat 
irt. — 2. Thomas, * 1875, Μ. ι. öccse, 
német iró. A po'gári dekadenciát mesterien 
rajzolja meg Buddenbrooks c. regényében. 
A Zauberberg a mai Európa aktuális problé
máira világit rá. Irt tanulmányokat is és egy 
drámát (Fiorenza). 1929. Nobeldij. 

Manna, növények belsejéből kiszivárgó édes 
váladék; enyhe hashajtó. 

Mannequin (franc.) a. m. próbababa; pró
báló nő divatüzletekben. 

Mannesmann-cső, hengerelt acélcső; a meg-
megmunkálás folytán az anyag szálai csavarsze-
rüen helyezkednek el és igy nagy a cső ellen
állása belső nyomással szemben. 

Mannheim, Baden német szabadállam legna
gyobb városa a Rajna jobb partján, a Neckar 
torkolatánál, 247.000 1. Vegyészeti ipar. Élénk 
kereskedelem és hajóforgalom. 

Mannheimer Gyula, * 1866, zeneszerző; irt 
szimfóniát, szerenádot és dalokat. 

Manninger Vilmos, * 1876, orvos, a bp.-i 
egyet, a sebészeti propedeutika c. rk. tanára, 
Uj Szt. János-kórházi főorvos. 

Mannit (gör.), édesizü alkohol, cukorbajosok
nál alkalmazzák édesítőnek. 

Mannlicher, Ferdinand (1848—1904), német 
mérnök, a M.-puska feltalálója. 

Manó destra (ol.) zenei műszó, a. m. 
jobbkézzel; M. sinistra, balkézzel. 

Manometer (gör.), zárt tsrben lévő gőzök 
v. gázok nyomását mérő készülék. 

Manőver (franc.) a. m. 1. kezelés. — 2. 
Müfogás. — 3. Nagyobb csapatok hadgya
korlata. 

Mansard, François (1598—1666), francia épí
tész, aki a róla elnevezett M. -tetőket köz
kedveltté tette, de nem ő találta fel. 

Mansfelü 1. Géza, * 1882, a pécsi egyet, a 
gyógyszertan ny. r. tanára, a narkózis, a 
belsőszekreciós mir'gyek és a szívműködés 
problémáival fogl. — 2. Ottó, a bp.-i egyet, 
a női betegségek m. tanára. 

MANSz., 1. Magyar Asszonyok Nemzeti Szö
vetsége. 

Mantegazza, Taolo (1831—1910), olasz fizio-
lógus, egyet, tanár. Ismert müvei: A szere
lem élettana, A szerelem egészségtana stb. 
(magy. is). , 

Mantegna, Andrea (1431—1506), olasz íesto; 
meglepően életteljes realizmus, plasztikus m:g-
jelenités, merész perspektíva, erőteljes szí
nezés a sajátja. 

Mantilla (spany.) a. m. a spanyol nők fátycla; 
könnyű női köpeny. 

Mantova (Mantua), város és vár É-OIasz-
országban, a Mincio-folyó melleit, 44.000 1. 

Manu, a hindu mítoszban az emberiség 
ősapja. 

Manual (lat.), az orgona billentyüsorának 
neve. 

Manuale (lat.) a. m. kézikönyv. 
Manuális (lat.) a. m. kézi. 
Manuel, volt portugál király, * 18,89, 1908. 

követte köztársaság'ak álta' meggyilkolt apját. 
A republikánusok a hadseregre támaszkodva 
1910 okt. 4. megbuktatták. 

Manufaktúra (ujlat.), régebben a kézműve
sek műhelye, ma gyár; M.-áru: textiláru. 

Manu propria (lat.) a. m. sajátkezüleg. 
Manuscriptum (lat.) a. m. kézirat. 
Mány nagyk., Pejér vm., váli j . , 2563 1., 

ut. Bicske, posta. 
Mányai József, * 1875, festő. 1909 óta so

kat szerepel pesti és külföldi kiállításokon. 
Mányoki Ádám (1673—1757), arcképfestő. 

Élete túlnyomó részét külföldön töltötte. Ismer
tebb müvei: II. Rákóczi F., Lubomirska her
cegnő. 

Manzárd, padlás-lakóhelyiség, 1. Mtnsard. 
Manzoni, Alessandro (1785—1873), olasz költő, 

a romanticizmus fő képviselője. Legismertebb 
A jegyesek c. tört. regénye. 

Maorik, Uj-Zealand őslakói; a polinéziai 
fajhoz tartoznak. Számuk kb. 50.000. 

Mappa (lat.), eredetileg egy darab vászon; 
ujabban térkép (vászonra húzva). 

Máramarosi gör. kel. templom 
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Marabu, a gólyafélékhez tartozó, afrikai és 
indiai madár Farktollai értékes disztollak. 

Maracaibo, venezuelai kikötő, 75.000 1 
Márai Sándor, * 1900. >r°, k° l t° , es újság

író; Panaszkönyv (novellák), A mészáros (reg.); 
az Újság munkatársa. 

Máramarossziget, varos Máramaros vm a 
Felső-Tisza mellett, 20.000 1. Trianon óta Ro
mániáé Sighet néven 

Máramaros vm., 9716 km- 360.003 1. Tr.a-
óta É-i része Csehszlovákiáé, a D-i Ro

mániáé. , Λ , c 
Marán, Rene, * 1887, néger francia iro; 

10JI. Goncourt-dijat nyert Batouala c. regé
nyével. 

Maraschino (ol.), dalmát cseresznyéből készí
tett likőr. 

Marastoni, 1. Jakab (1804—1860), festő; Ve
lencéből vándorolt Pestre, főleg arcképeket 
festett és rajzolt. — Fia, 2. József (1834— 
i8g>), festő; o'aj-, aquarellfestésü és litogra-
fikus arcképek. 

Marat, Jean Paul (1744—1793), a nagy 
francia forradalom legszélsőbb vezérférfia. Az 
»Ami du peuple« szerkesztője. Charlotte Cor-
day leszúrta. 

Maratás, fém- v. üvegtárgyak felszínének 
megmunkálása savakkal. A felszint viaszréteg
gel vonják be, ebbe karcolják a mintát 
is a sav a karcolt helyeken kioldja az alap
anyagot. 

Marathon, község Att'ka keleti partján. Mil-
tiades vezénylete alatt itt verte meg 10.000 
görög a 110.000 főnyi perzsa hadat (Kr. e. 
490.). 

Marathoni fuíás, a marathoni csata után 
Ladas vitte hírül a győzelmet Athén lakosainak, 
futva téve meg 40.2 km utat. Ma az olimpiai 
versenyek egyik száma a M. Világrekord 
(Johanson) 2 óra 31 p. 12 mp. 

Maráza kisk., Baranya vm., pécsváradi j . , 
706 1., ut. Németbóly, up. Püspöklak. 

Mara'.mus (gör.), az erőállapot fokozatos 
leromlása betegségek kapcsán és élettanilag az 
aggkorban. 

Marburg, 1. város Poroszország Hessen-
Nassau tartományában, a Lahn-folyó mellett, 
23.000 1. Régi egyetem (1527). — 2. Város 
D-Stiriában, a Dráva mellett, 31.000 1. Vasúti 
csomópont. 1919 óta Jugoszláviáé Maribor né
ven. 

Marc, Franz (1882—1916), német festő. Fest
ményeiben (Kék lovak, Sárga tehén, Farkasok, 
Tigris) a szimbolisztikának és az expresszio-
nizmusnak egyesitője. 

Marcalgergelyi kisk., Veszprém vm., pá^ai 
j . , 484 1., ut. és up. Vinár. 

Marcali nagyk., Somogy vm,, marcali j . , 
4628 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Marcaltö nagyk., Veszprém vm., pápai j . , 
1354 1·, vasút, távíró, posta. 
_ Marchand, Thomas (1863—1910), francia af

rikakutató (1896—8. F&soda) és tábornok; a 
világháborúban esett el. 

Marchegg, alsóausztriai határáüomáB volt Ma
gyarország felé. 

Marcipán (lat. : Marci panis, a. m. Márkus 
kenyere), őrölt mandulából és cukorból készült 
sütemény. 

Március, az év 3. hónapja, Mars római 
hadisten után elnevezve. 

Márciusi forradalom, a párizsi 1848 febr. 
24. forradalomból indult. Vezetői Petőfi, Jókai, 
Irinyi voltak, akik márc. 15-én a Talpra ma
gyar kinyomatásával ténylegesen megszünt3tték 
a cenzúrát, megszerkesztették a demokratikus 
követelményeket tartalmazó 12 pontot, melyet 
Nyáry Pál vezetésével átadtak a helytartóta
nácsnak. 

Marconi, GugKelmo, * 1874, olasz mérnök; 
aki ,az első gyakorlatilag használható drót
nélküli távírót állította össze. Jelenleg a lon
doni Marconi's Wireless Telegraph Company 
műszaki vezetője. 

Marconnay Tibor, * 1896, lírikus. 
Marco Polo, 1. Polo. 
Marcus Antonius, 1. Antonius. 
Marcus Aureiius, 1. Antoninus. 
Marcus Aureiius Antoninus (Caracalla, 188— 

217), római császár 211—217. Fivérét és an
nak híveit legyükoltatta. Rómában nagy épüle
teket emelt (thermák). A parthusok ellen 
indított hadjárata kezdetén meggyilkolták. 

(fi Ç^ *-2» 

Marcus Aureiius 
Antoninus (Caracal'a) 

Marczali Henrik, * 1856, történetíró, bp.-i 
egyet. nyűg. ny. r. tanár. Főbb müvei: Ma
gyarország történeti II. József korában, A 
magyar történet kútfőinek kézikönyve, Mária 
Terézia, Az 1790—91. országgyűlés története. 

Marczell Mihály, * 1883, rk. pap, bp.-i 
egyet. m. tanár, a Szt. Imre Kollégium 
igazgatója, pedagógiai író. 

Marczevicz Lajos, * 1871, hírlapíró, a Nép
szava munkatársa. 

Marczibányi István (1752—1810), csa-ádi al
ispán, 50—50 ezer forintos alapítványt tett 
a Ludoviceumra és pályatételek kitűzésére. 

Marées, Hans von (1837—1887), német festő, 
aki egyszerűséget és nagyvonalúságot igyekezett 
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összeolvasztani modern festői értékekkel. Fő-
müve a nápolyi zoológiai intézetet diszitő 
freskók. 

Marék József, * 1868, állatorv. főiskolai tanár, 
belgyógyász. Hutyrával együtt irták nagy kézi
könyvüket. 

Marengo, falu Ε-Olaszországban (Piémont), 
2500 1. 1800. Napoleon győzelme az osztrá
kokon. 

Mare nostro (ol.) a. m. a mi tengerünk, 
az Adriai-tengerre vonatk. 

Márfa, kisk., Baranya vm., siklósi j . ; 238 1. • 
vasút, ut. és up. Harkány. 

Márffy 1. Ede, * 1883, debreceni egyet, 
ny. r. tan., közigazg. és pénzügyi joggal 
fogl. — 2. Ödön, * 1878, festő és grafikus. 
Egyike a MIÉNK-ből kivált NyoL aknák. A 
KUT egyik a'apitója. 

Márffy-Maníuano Rezső, * 1869, diplomata, 
a bp.-i egyet, a magy. közjog c. ny. rk. 
tanára. Nemzetközi joggal is fogl. 

Márga, kőzet, mészkő és agyag keveréke. 
Margalits Ede, * 1849, bp.-i egyet. nyűg. 

ny. r. tanár, filológus. Ismertebb munkája: 
Magyar közmondások. 

Margarin, mesterséges vaj, amelyet állati 
v. növényi zsírokból készítenek. 

Margate, angol kikötő a Themse torkolatá
nál, 23.000 1. 

Marge (franc.) a. m. a széle vminek, moz
gási tér; (tőzsdén) a napi legmagasabb és leg
alacsonyabb árfolyam közti különbség érték
papíroknál. 

Marghiloman, A'exandru (1854—1925), román 
politikus. A világháborúban a német orientá
ció hive, 1918. miniszterelnök. 

Marginalia (ujlat.) a. m. széljegyzetek. 
Margit, Boldog (1242—1271), IV. Béla kir. 

leánya, mint a domonkos apá ák neveltje 
1254. a Nyulak (ma M.-) szigetére költözött, 
ahol letetta a fogadalmat. 

Margitay Tihamér (1859—1922), festő, szá
mos életkép, főleg a szalónéletből (Ellen
állhatatlan, Első beteg stb.). 

Margitsziget, Budapest határában, 122 kat. 
hold. Középkori romok, artézi fürdő, szállo
dák. 

Margó (lat.) a. m. szegély, határ; papír
lap be nem nyomtatott vagy irott széle. 

Margó Ede, * 1872, szobrász; Agónia, Kos-
suth-sz. Aradon és Debrecenben, Dankó Pista-
sz. Szegeden. 

Margueriíte, 1. Paul (i860—1918), francia 
regényíró, 1907-ig öccsének, Victornak munka
társa (Le désastre stb.). — 2. Victor, * 1870, 
francia regényíró. Szenzációt keltett La gar
çonne c. könyvével, melyben a független, 
szabad életet élő modern nő típusát rajzolja. 

Mária, Szűz, Jézus Krisztus anyja. A kat. 
egyház 1854. mondta ki Mária szeplőtlen 
fogantatásának dogmáját. 

Mária, ang. királynő (1516—58), VIII. Hen
rik és Aragóniái Katalin leánya, 1553—58. 
uraik. Uralmát protestánsok üldözése jelle
mezte. 

Mária (1370—95), Nagy Lajos leánya. 1382-
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tői magyar királynő. Helyette anyja, Erzsébet 
uralkodott, aki ellen a főnemesség egy része 
Kis Károly nápolyi kirá'yt hivta meg a 
trónra. 1386. Kis Károlyt megöleti, amire a 
fellázadt Horváthyak fogságába kerül, innen 
Luxemburgi Zsigmond kiszabadítja, akivel társ
királyként uralkodik halála g. 

Mária Antónia (1755—93). Mária Terézia 
leánya, 1770 óta XVI. Lajos felesege, 1774 
óta francia királyné. A forradalomban elfog
ták és okt. 16. lefejezték. 

Máriabesnyö, Gödöllőhöz tartozó üdülőtelep. 
Kapucinus kolostor. Bucsujáróhely. 

Mariage (franc.) a. m. 1. házasság; 2. 
ká/tyajáték (máriás). 

Máriakáinok kisk., Mosón vm., magyaró\ári 
j . , 899 1., ut. Mosón, posta. 

Máriakéménd nagyk., Baranya vm., pécs-
váradi j . , 1204 1., ut. Németbóly, posta. 

Mária-kongregációk, kat. társu'atok Mária 
tiszteletére. Az elsőt a jezsuiták alapítot
ták 1563. 

Mária Lujza (1791—1847), I. Ferenc csá
szár-király leánya. 1809. Napoleon felesége 
lett, akinek bukása után 1816. Neipperggel, 
saját udvarnagyával, morganatikus házasságra 
lépett. Utódaik a Montenuovo hercegek. 

Mária Magdolna, Jézus társaságához tartozó 
hivő asszony. A bűnbánó asszony típusa. 

Marianne, női név, a francia köztársaság 
tréfás neve. 

Marianok, polinéziai szigetcsoport, 1140 km'3, 
3000 1., azelőtt német, 1919 óta Japáné. 

Márianosztra kisk., Hont vm., szobi j . , 1760 
1., telefon, posta. Női fegyenctelep. 

Máriapócs nagyk., Szabolcs vm., nyírbátori 
]., 2009 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Máriaremete, templom Hidegkút község ha
tárában. 

Mária Terézia (1717—80), III. Károly leá
nya, 1740—80. magyar király. A Pragmatica 
Sanctio alapján lépett trónra. Fél Európá
val harcol az osztrák örökösödési háborúban 
(1740—48) és fél Európa szövetségében II. 
Frigyes ellen a hétéves háborúban. Ε harcok 
eredménye : Szilézia legnagyobb részének el
vesztése lett. A magyar iskolaügy szerve
zése, az úrbér szabályozása, a kínvallatás 
eltörlése, a magyar nemesi testőrség felállí
tása M. nevéhez fűződik. 

Mária Terézia-rend (alap.: 1757), a Monar
chia legfőbb katonai érdemrendje volt, csak 
katonatisztek kaphatták az ellenség előtt vég
hezvitt haditetteikért. 

Mária-ünnepek, a kat. egyházban Mária tisz
teletére rendelt napok: febr. 2. Gyertyaszen
telő Boldogasszony (Mária tisztulása), mára 
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony (Jézus fogan
tatása), aug. 15. Nagyboldogasszony (Mária 
halála és mennybemenetele), szept. 8. Kis
asszonynapja (Mária születése), dec. 8. Mária 
szeplőtlen fogantatása. 

Máriaüveg, át'átszó csillám- v. gipszlemez. 
Mariay Ödön, * 1883, iró, novellista. 
Mariazeil, község, bucsujáróhely É-Stájer-
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országban, 1600 1. 1157-ből való Mária-kép. 
1363. Nagy Lajos magy. kir. temploma. 

Marica, balkáni folyó, Bulgáriában ered és 
az Égei-tengerbe ömlik. 

Marienbad (Mariánské Lázne), város Ny-
Csehországban, 6000 1. Világhírű fürdőhely. 
Glaubersós és vasas források. 

Marinetti, Filippo Tommaso, * 1878, olasz 
költő a futurista mozgalom megindítója és 
vezére. ,, . , 

Marinizált (franc.) a. m. ecetben konzervá.t 
(hus v. hal). 

Marinovich Jenő, * 1868, nyűg. államrendőr
ségi főkapitány. 

Marionette (franc.) zsinórokon mozgatott alak 
a bábjátékokban. 

Mario tie, Edme (1620—1684), franqia fizikus, 
felfedezte a szemben a vakfoltot és a Boyle-
M.-féle gáztörvényt. L. Boyle. 

Mariska Vilmos (1844—1912) bp.-i egyet, a 
pénzügytan ny. r. tanára. 

Marin', Gaius (Kr. e. 156—86), római had
vezér, hé tízben volt consul. Legyőzte Jugurtháf, 
a teutonokat és cimberekiet, de Sullával szem
ben alul maradt. 

Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain (1688— 
1763), regény- és drámaíró. írásait erős érzé
kiség jellemzi. 

Márk, a második evangélium szerzője, Péter 
tanítványa, elkíséite Pált első útjára és Ale
xandriában kivégezték. Velence védőszentje, jel
képe az oroszlán. 

Márk Lajos, * 1867, festő; genre, intérieur; 
akt, karikatúra, illusztráció. 1910—1921. Ame
rikában élt. 

Márka, német pénzegység, 100 Pfennig, mai 
értéke 1.365 pengő. 

Markáns (franc.) a. m. jellegzetes, feltűnő. 
Markaz nagyk., Heves vm., gyöngyösi j . , 1752 

I,, telefon, posta. 
Márkháza kisk., Nógrád vm., salgótarjáni j . , 

316 1., ut. Tar, up. Sámsonháza. 
Márki, francia főnemesi cim, 1. Marquis. 
Márki 1. Hugő, * 1878, közgazda és statisz

tikus, jogakad. tanár. — 2. Sándor (1853—1925), 
történetíró, szegedi egyet, tanár. Főként a 
magyar történet forradalmi korszakaival foglal
kozott (Dósa György, II. Rákóczi Ferenc). 

Marko kisk., Veszprém vm., veszprémi j . , 
745 1., vasút, ut. és up. Herend. 

Marko Károly (1793—1860), festő: élete felét 
Olaszországban töltötte, ahol a bécsi akadémián 
szerzett sima festési technikájával főleg a Cam-
pagna ábrázo'ását miveite. 

Markóc kisk., Somogy vm., szigetvári ]., 
203 1., ut. Sellye, up. Drávafok. 

Markomannok, germán törzs; Kr. e. 10. 
jöttek Csehországba és Kr. u. 4. sz.-ban 
letűntek. 

Markofabödöge kisk., Győr vm., tósziget-csi-
lizközi j . , 1207 1., ut. Biősárkány, posta. 

Markotányos (ném.), férfi vagy női e'árusitó 
katonai táborokban. 

Markovics Iván (1838—1893), gyorsíró. A 
Gabelsberger-rendszert magyarosította. 

Markovfis Rodion, * 1890, szatmári ügyvéd, 

iró és hírlapíró. 1915. orosz hadifogságba esett 
és hosszú éveket töltött Szibériában. Élményeit 
a Szibériai Garnizon c. regényében dolgozta föl, 
amely óriási könyvsiker volt és a legtöbb 
kulturnyelven megjelent. Ujabb regénye az 
Aranyvonat. 

Markör (franc.) a. m. felügyelő, jelző, szám
láló, kül. Játékban. 

Mark Twain (1835—1910), eredeti nevén 
S. L. Clemens, népszerű amerikai humorista. 
Számos regényt irt (Tom Sawyer, Huckleberry 
Finn, Koldus és királyfi stb.). 

Markup Béla, * 1873, szobrász: a vezekényi 
csata, az eperjesi vértanuk emléke stb. 

Márkus 1. Dezső (1862—1912), jogtudós, kú
riai biró. Szerk. a Corpus Juris Hungarici, a 
Hatályos magy. törvények gyűjteménye, a 
Magyar Jogi Lexikon c. müveket. — 2. Dezső, 
* 1869, zongoraművész és karmester, 1903-tól 
bp.-i Operánál, 1911—14. a Népopera igazga
tója, most pedig főzeneigazgatója. — 3. Emilia, 
* 1862, színművésznő. A Nemzeti Színház 
tb. és örökös tagja. Klasszikus és főleg társa
dalmi színmüvekben voltak sikerei. 1882. Pulszky 
Károly, 1906. Párdány Oszkár felesége lett. 
Nevesebb szerepei: Julia, Nóra, Boszorkány, 
Kaméliás hölgy, Névtelen asszony. — 4. Géza 
(1872—1912), építész, Lechner Ödön hatása 
alatt; kecskeméti városi kaszinó, kolozsvári nyári 
színház, a bpesti Népopera (Komorral és Ja
kabbal társulva). — 5. József (1852—1915), 
1896—1906 Bp. főpolgárm. — 6. László, * 1881, 
iró és színházi rendező, 1923. az Operaház 
főrendezője, 1924. igazgatója. Drámát is irt 
Attila címmel. — 7. Lily, * 1888, zongora
művésznő, zeneszerző. — 8. Miksa, * 1868, 
hírlapíró és publ., a Magyar Hírlap főszerk. 
J923"'&i '926 óta a Pesti Hírlap munkatársa. 
Az Újságíró Egyesület elnöke. 

Marlborough, herceg (John Churchill, 1650— 
1722), angol tábornok és diplomata, a spanyol 
örökösödési háborúban fényes eredménnyel har
colt a franciák ellen. 

Marlittt Eugenie (családi neve John, 1825 
—1887), német írónő. FJeintö színésznő, majd 
udvarhölgy, ki nagy sikert aratott romantikus 
regényeivel. Legtöjbb magy. is megj. 

Marlowe, Cristopher (1564—1593), Shakes
peare előzője az angol drámairodalomban. Leg
nevezetesebb müve Faust-drámája. 

Marmelád (spany.) a. m. gyümölcsíz. 
Marmolata, a déltiroli Dolomitok legmaga

sabb csúcsa, 3300 m. 
Marne, a Szajna jobboldali mellékfolyója, 

494 km. 1914. szept. 6—12. a M. partján szen
vedett döntő vereséget a német hadsereg. 

Maróc kisk., Zala vm., letenyei j . , 338 1., 
ut. Csömödér, up. Szentadorján. 

Marócsa kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 
367 1., ut. és up. Sellye. 

Maróczy Géza, * 1870, magyar sakkmester. 
Első dijat hét nemzetközi mesterversenyen nyert. 
1919 óta külföldön él. 

Maródi (franc.) a. m. kimerült, beteg. 
Marodőrök (franc), hadseregek nyomában 

járó fosztogatók. . 
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Marok kisk., Bereg vm., váíárosnaményi j . , 
553 1., ut. és up. Beregsurány. 

Márőkföld kisk., Zala vm., alsólendvai j . , 
250 1., ut. Za'.abaksa, up. Szentgyörgyvölgy. 

Marokkó, szultánság ENy-Afrikáaan. Felszínét 
majdnem egészen az At'asz hegység borítja. A 
völgyek és a tengerpart igen termékenyek. Ég
hajlata száraz, meleg-mérsékelt. Lakosai ber
berek és arabok; kisebb számban zsidók és 
európaiak. — 1. Francia M. 415.000 km2 4:2 
millió 1., az ország túlnyomó részét foglalja 
magában. Mezőgazdasága jelentékeny: búza, 
árpa, köles, len, kender, olaj, füge, man
dula, pálma, paratö'gy, cédrus stb. Nagy juh
tenyésztés. Fővárosa Fez. — 2. Spanyol M., 
a Földközi-tenger partján, kb. 30.000 km2, 1 
millió 1. — 3. Tanger és vidéke 400 km2, 
70.000 1. Francia, angol, spanyol, marokkói 
fennhatóság alatt. Csak kereskedelme nevezetes. 

Marokpapi kisk., Bereg vm., vásárosnaményi 
j . , 451 1., ut. és up. Beregsurány. 

Maroni, a nemes olasz gesztenye neve. 
Maroquin, (franc.) — 1. szattyánbőr (1. o.). 

— 2. Recés felületű, sima vagy mintás 
női szövet, selyemből, gyapjúból vagy pamutból. 

Maros, a Tisza legnagyobb mellékfolyója. 
A Hargita-hegységben ered és Szegednél ömlik 
a Tiszába. 

Marosi Arnold, * 1873, cisztercita tanár, 
biológiai iró; Bevezetés a biológiába, Átöröklés 
és nemzetvédelem. 

Maros-Torda vm., 4200 km2, 200.000 I. 
Marosujvár (Uiora) köeség, Alsó-Fehér vm., 

5000 1., Sóbánya. 
Marosvásárhely (Targu Mures) város. Maros-

Torda vm., a székelység1 fővárosa, a Miaros 
mellett, 25.000 1. 

Marót 1. Károly, * 1885, szegedi egyet. 
a görög folklore és vallástört. c. rk. tanara. 
— 2. Sándor, * 1884, erdélyi iró és hírlapíró, 
a Nagyvárad napilap felelős szerk. Müvei: 
örök tüz, Egérfogó (színmüvek), Nincs halál 
(regény). 

Maróti Géza, * 1875, szobrász (Ráth György 
sírja), építész (a velencei kiállítás magyar 
pavillonja, a mexikói operaház belső architek
túrája), diszitőmüvész. 

Marotte, (franc), eredetileg a bolondok 
csörgősapkája ; különcködés, szeszély. 

Marquis, angol és francia főnemesi cim. Rang
ban a herceg és a gróf között áll. 

Marranók (spanyol), zsidók, akik megkeresz
telkedtek, de hitben zsidók maradtak. 

Marry at, Frederick (1792—1848), angol re
gényíró, kalandos- és tengerész-regényeket irt. 

Mars, a görögöknél Ares, Zeus és Hera fia, 
a háború istene. 

Mars, a Naptól számított negyedik bolygó; 
átmérő 6770 km., a Naptól 228 millió km.-re 
van, tengelye körül 241/2 óra ala t fordul meg, 
két holdja van; rejtélyes csatornák. 

Marsala, olasz város Szicília ÉNy-i partján, 
'/3.000 1. i860. Garibaldi partraszállása ezer 
önkéntessel. 

Marsall (maréchal, franc), Franciaországban 

az összes haderő parancsnoka, egyebütt tíbor-
nagy. 

Marschalkó 1. János (1819—1877), szobrász, 
dekorativ plasztika (a Lánchíd oroszlánjai). — 
2. Rózsi (Székelyhidy Ferencné), * 1888, t>pera-
énekesnő, az Operaház tagja. — 3. Tamás 
(1862 —1915), orvos, a bőrgyógyászat tanára 
vo't a kolozsvári egyet. 

Marschall Ferenc, * 1884, országgy. képv., 
az Orsz. Mezőgazd. Kamara igazgatója, a 
Mezőgazd. Közlöny szerkesztője. 

Marseillaise, a nagy francia forradalom indu
lója; szövegét és zenéjét 1792. Rouget de 
Lis'e hadmérnök irta. 

Marseille, Franciaország második ^á osa és 
első kikötője a Földközi-tenger É-i partján, 
652.000 1. Olaj- és szappanipar. 

Marshall-szigetek, szigetcsoport a Csendes-
óceánban, 220 km3, 15.000 1. A világháborúig 
a németeké, most Japáné. 

Marsyas, pásztoristen, Apol'.o fuvola-verseny
ben legyőzte és megnyúzta. 

Martell Károly (689—741), frank major· 
tlomus a Karoling-családból, 732. Toursnál le
győzte az arabokat. 

Martens, Kurt * 1870, német regényíró, no
vellista és drámaíró. 

Martialls, Marcus Valerius, (Kr. u. 40—104), 
római epigramma-költő. 
,, Martin 1. Aurél, * 1882, pápai pre'átus, a 
bp.-i egyet, az egyháztört. ny. r. tanára. — c. 
Pierre (1824—1915), francia fegyvergyáros, W. 
Siemensszel egyidejűleg 1864. feltalálta a róla 
elnevezett acélgyártási ellátást. 

Martin-a;él, a Martin-kemencében előál'itott 
folytacél. A Martin-kemence a modern acél-
gyártási tömegtermelés legelterjedtebb esz
köze. A M.-t álta'ában 0.1—i.oo/o széntarta
lommal, illetőleg 30—100 kg.-os huzószilárd-
sággal gyártják. 

Martinique, francia Ny-indiai sziget a Kis 
Antillákban. 1000 km2, 1/4 millió 1. Cukornád, 
rum, kávé, kakaó, kola. Fővárosa Fort de 
France. 1902. a Mont Pelée vulkán kitörése 
nagy pusztítást okozott. 

Martinovics Ignác (1755—1795), ferencrendi 
szerzetes, 1783. límbergi egyet, tanár, udvari 
vegyész, szászvárosi apát. Összeköttetésbe ISp 
a párizsi jakobinusokkal, katekizmusokban hirdeti 
elveiket és titkos társaságot szervez azok meg
valósítására. Társaival együtt elfogják és ha
la'ra ítélik, 1795 máj. 18. fejezték le a 
Vérmezőn. 

Martinuzzl, I. Fráter György. 
Mártír (gör.) a. m. vértanu. 
Marton 1. Géza, * 1878, zeneszerző és kar

mester. Miidalokon kívül operetteket szerzett. — 
2. Géza, * 1880, a debreceni egyet. Ά római 
jog ny. r. tanára. — 3. Lajos, * 1870, a bp.-i 
ref. teológiai akad. igazgatója, teológus és 
tö;rt. iró. 

Márton 1. Ferenc, * 1884, festőművész. Ki
váló grafikus és illusztrátor. — 2. Lajos, * 
1876, archeológus, múzeumi őr. (A magyar
honi fibulák osztályozása, Hampel József élet
rajza stb.) — 3. Miksa, * 1871, ügyvéd, szin-
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házi ügynöksége közvetíti magyar szerzők da
rabjait külföldre. . . 

Martonfa kisk., Baranya vin, pécsi ]., 345 
1., ut. és up. Hud. 

Mártonffy 1. Marcell, * 1875, a debreceni 
egyet a kereskedelmi jog nyűg. tanára. — 2. 
Márton (1848—1917). szakpedagógus és iró, 
orsz. iparoktatási «igazgató. 

Mártonvásár nagyk., Fejcr vin., váll j . , 2808 
1 vasút, távíró, telefon, posta. 
'jVlartonyl kisk., Borsod vm., edelényi j . , 

672 1·» u t · *->s ul ' · Szalonna. 
Martos Ferenc, * 1875, író. Főleg operett

librettóiról ismert (Bob herceg, Jánoska stb.). 
Martyr (gör.: tanú) a. m. vértanú. 
Martyrológium (gör.), a keresztény egyház 

vértanúi ünnepeinek jegyzéke a vértanuk életé
nek leírásával. 

Márvány, a mészkőnek szemcsés szövetű, jól 
fényesíthető változata. 

Márványtenger (Marmara), a Földközi-tenger 
egyik kis beltengere. A Fekete-tengerrel a 
Boszporus, az Egeivel a Dardanellák kötik 
össze. Valamennyi Törökországé. 

Marx 1. János (1850—1924), vasuttechnikus, 
1909—14. a MÄV. igazgatósági elnöke. — 2. 
Kari (1813—83), a tudományos szocializmus 
megalapítója. 1842. a kölni Rhein. Zeit, szerk. 
lett. A lap betiltása után Párizsba, majd Brüsz-
szelbe ment. 1848. Engels-szel megírta a kom
munista kiáltványt. Majd Londonba ment, ahol 
közgazdasági tanulmányokkal foglalkozott. Itt 
irta főművét, Das Kapital-1, Londonban tevékeny 
részt vett az Internationale megalapításában. — 
3. Wilhelm, * 1803, német politikus, 1923—24. 
és 1926—28. kancellár. 

Marxizmus, a Karl Marx történeti és gazda
sági tanításainak alapján álló történeti fölfogás 
és gazdaságpolitikai irány. A M. szerint a mun
kaerő kizsákmányolása folytán értéktöbblet 
(Mehrwert) áll elő és ez biztosítja a tőke ural
mát a munka fölött; a tőke az értéktöbblet 
növelésével egyre kevesebb kézbe kerül, ami a 
tőkeuralom összeomlására vezet majd. A M. 
történeti fölfogása a történeti materializmus, 
amely szerint a történetet a gazdasági viszonyok 
befolyásolják, »a világ törteneta osztályharcok 
története«. 

Maryland, egyike az Egyes. Ali. 13 eredeti 
ál'amának a Chesapeake öfciöl part,'ái, 32.000 
km2, 1.6 millió 1. Vegyészeti-, vas-, hajó-, 
ruha-ipar. Fővárosa Annapolis. 

Masaccio, Tommaso di Ser Giovanni Guidi 
(1401—1428), o'asz festő, főműve a korszakos 
jelentőségű freskók a firenzei Brancacci-kápol-
nában. 

Masaryk, Thomas, * 1850, a csehszlovák köz
társaság elnöke. Filozófiai iró és szociálpolitikus·, 
1891 óta tagja az osztrák képviselőháznak. 
1914. Svájcba emigrált, 1918. Párizsban meg
alapította a csehszlovák nemzeti tanácsot és 
agitációjávat legtöbbet tett a csehszlovák köz
társaság megalapítása és elismerése érdekében. 
1918 óta a köztársaság elnöke. Ujabb müvei : 
Az uj Európa, Világforradalom. 
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MASZLAGÖS NADRAGULYA 

Mascagni, Fietro, * 1863, olasz operaszerző. 
Operái közül legkiemelkedőbb a Paiasztbecsülct. 

Mascarade, (franc.) a. m. álarcos bál. 
Masculinum, (lat.) a. 111. hiinncin. 
Masire vieil Szilárd, * 1879, diplomata. 1921 

óta bécsi magyar követ. 
Maskara, (ol. a. m. álarc), álöltözékes alak. 
Maskarenák, szigetcsoport az Indiai-óceánban 

Madagaszkártól K-re. 4000 km2, */? millió 1. 
Mauritius és Rodriguez angol, Réunion francia, 
Cukornád, kávé, kaucsuk, vanília. 

Máslás, tokajhegyaljai erős, édes csemogebor; 
az aszubor törkölyére gyengébb mustot öntenek, 
az ebből lett bor a M. 

Masochizmus, nemi inger felidézése kínzások 
elszenvedése által. Elnevezése Sacher-Masoch 
után (1. o.). 

Másodvirágzás, egyes növények másodszori 
kivirágzása nagyon me!eg és soká'g tartó 
őszutó esetén; sokféle átvitt értelemben is. 

Másolat, valamely eredeti okiratról, képről 
stb. készült második példány. 

Massachusetts, az Egyes. AU. állama, 21.000 
km2, 4.2 millió 1. Pamut- gyapjú-, cipő-, vil
lamossági-, gép-ipar. Fővárosa Boston. 

Massai, harcias K-afrikai néptörzs. 
Massány Ernő, 1878, főmeteorológus és avia

tikai iró. 
Masséna, André, (1758—1817), Esslingen her

cege, ki közlegényi sorból emelkedett I. Na
poleon alatt Franciaország marsalljává. 

Massenet, Jules (1842—1912), francia zene
szerző. Számos népszerű operája közül leg
ismertebbek : Thais, Manon. 

Massys, Quinten (1466—1530), németalföldi 
festő, az olasz művészet hatása alatt. 

Massza (lat.) a. m. tömeg, csomó. 
Maszaua, Eritrea kikötője a Vörös-tenger 

partján, 12.000 1. 
Masszázs (franc), a test dörzsölése, gyú

rása stb., kézzel vagy külön eszközökkel. 
Massziv (lat.) a. m. nehéz, szilárd, tömör. 

Geológiában masszívum a. m. hegytömeg. 
Masszőr (franc.) a. m. a masszázst végző 

férfi. (Nő: masszőz.) 
Master (ang.) a. m. mester; gyermekek neve 

előtt a. m. úrfi. 
Masters, Edgar Lee, legutóbb megjelent 

The Spoon River Anthology c. kötete óta 
Amerika egyik legünnepeltebb költője. 

MASz, a Magyar Atlétikai Szövetség kez
dőbetűi, fennhatósága alá tartozik^ az ország 
minden olyan egyesülete, amely atlétikával fog
lalkozik. 

Maszk (arab) a. m. álarc, Mexikóban, 
Egyiptomban mint halotti M., primitív népek
nél, mint tánc- és istentiszteleti M. volt 
használatban. M.-ban játszottak a régi görög 
színészek. 

Maszkát vagy Oman, független arab állam 
Arábia DK-i részén, az Arab-tenger és a 
Perzsa öböl partján. Kb. 200.000 km2, V2 
millió 1. Datolya, gyöngyök, kagylók, hal. 
Fővárosa és kikö,tője M., 25.000 1. 

Maszlagos nadragulya, mérges növény. Belőle 
nyernek egy rendkívül fontos orvosszert, az 
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MASZNYIK 

atropin nevű alkaloidát, de hyosciamint is 
tartalmaz. ' 

Masznyik Endre, (1857—1927), ev. teol., akad. 
igazgató, egyháztörténész. . 

Masztix, egy Kiosz-szigeti fának lakkokhoz, 
aranyozásra és rágásra is használt gyantája. 

Masztodon, a mai elefánttal rokon kihalt 
emlős állat. 

Maszturbáció (lat.) a. m. önfertőzés. 
Matador (spanyol), aki a bikaviadalon a 

bikákat leszu^'a. 
Match (ang.) a. m. fogadás, verseny. 
Máté apostol, az első evangélium szerzője, 

előbbi neve Lévi, Alfeus fia. Vámszedő volt és 
a hagyomány szeririt Ethiópiában vértanúhalált 
halt. 

Mátéffy Viktor, * 1881, esztergomi prépost
plébános, országgy. képv. 

Matejko, Jan (1838—1893), lengyel festő; 
históriai képek ragyogó színezéssel, főleg Len
gyelország történetébőJ. 

Matematika (gör.) a. m. mennyiségtan. 
Mater (iat.) a. m. anya. M. dolorosa: 

fájdalmas anya, Szűz Mária. 
Matéria (lat.) a. m. anyag. 
Materializáció, spiritiszt. tünemény, abban 

áll, hogy a szellemvilág ál'itólag anyagot tud 
produkálni és hogy a szellemek is testet 
öltenek. 

Materializmus, az a világfelfogás, amely a 
világ alapjának az anyagot tartja s à szel
lemet minden megnyilvánulásával együtt belőle 
származtatja. Főképviselői: Leukippos, Demo-
kritos, I.arnettrie, Büchner. 

Mátészalka nagyk., Szatmár vm., mátészalkai 
j . , 6519 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Mátételke nagyk., Bács-Bodrog vm., bácsal
mási j . , 768 1., vasút, ut. Bácsalmás, posta. 

Mathers, Helen (Mrs. Henry Reeves) * 1853, 
népszerű angol irónő, nálunk legismertebb Jön 
a rozson át c. regénye. 

Matin, Le 1884 óta megj. párizsi napi
lap, szenzációra hajlamos riportázzsal. 

Matinée (franc.) a. m. délelőtti szini- stb. 
előadás; reggeli ruha. 

Matisse, Henri * 1869, francia festőművész, 
a posztimpresszionizmus egyik legnagyobb 
alakja, a kubizmus előkészítője, amelynek neve 
is tőle ered. 

Matlekovics Sándor, (1842—1925), keresk.-ügyi 
államtitkár, közgazdasági iró. Nagyjelentőségű 
a monarchia vámpolitikájáról és a magy. ál
lamháztartás tört.-ről irt munkája. A liberális 
gazdaságpolitika egyik vezéralakja volt. 

Matolcs kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati j . , 
1311 1., vasút, táviró, up. Tunyog. 

Matolcsy Miklós, * 1869, orvos és gyógy
szerész, bp.-i egyet, a gyógyszerészettan c. rk. 
tanára. 

Mátra, az Alföld ÊNy-i szélén emelkedő vul
kanikus kőzetü középhegység. Magaslatait lomb
erdők borítják, D-i lábánál hires bor terem. 
A M. csúcs 1010 m. 

Mátraballa kisk., Heves vm., pétervásári j . , 
1208 1., vasút, táviró, posta. 

Mátraderecske nagyk., Heves vm., pétervá
sári j . , 1775 1., vasút, ut. és up. Becsk. 

Mátrai 1. Lajos György, (1850—1906), szob
rász; Izsó M. síremléke (Bp.), Kisfaludy K. 
szobra (Győr).4* — 2. Rudolf, * 1870, felső
házi tag. 

Mátramindszent kisk., Heves vm., pétervá
sári j . , 839 1., vasút, táviró, posta. 

Mátranovák kisk., Nógrád vm., salgótarjáni j . , 
2775 1., vasút, táviró, posta. 

Mátraszele kisk., Nógrád vm., salgótarjáni j . , 
1489 1., ut. Kisterenye, up. Kazár. 

Mátraszőllős nagyk., Nógrád vm., salgótar
jáni ) . , 1378 1., vasút, ut. Pásztó, posta. 

Mátraverebély kisk., Nógrád vm., salgótar
jáni j . , 1250 1., vasút, ut. Nagybátony, posta. 

Mátray (Rothkrepf) Gábor (1797—1875), ze
netudós és szerző. A Nemz. Zenede igaz
gatója és a Nemz. Múzeum könyvtárának őre. 

Matriarchátus (gör.), anyajog, egyes ^ népek 
családjogi intézménye, amelynek értelmében a 
gyermekek nevet, birtokot anyjuk után örö
kölnek és a rokonság az anya. után számit. 

Matrica (lat.), kidomborodó metszetről, klisé
ről, betűszedésről készített mélyedéses negatív. 
A szedőgépeknél rézlemezke, oldalán a betű 
negativjával. 

Matnkula (lat.) a. m. anyakönyv. 
Matróna (lat.) a. m. tiszteletreméltó öreg

asszony. 
Matt (perzsául a. m. halott), a sakkjátéknál 

a király nem tud többé lépni. 
Matt (ném.) a. m. bágyadt. 
Mattá Árpád, * 1859, földbirtokos, országgy. 

képv. 
Matteotti, Giacomo (1883—1924), olasz poli

tikus, ügyvéd, a többségi szocialista párt tagja. 
Mint a fascizmus ellenségét meggyilkolták. 

Mattis Teutsch János, * 1884, festőművész, 
szobrász és grafikus. Az expresszionista festői 
irány fő képviselője. Állandóan Brassóban él 

Matty kisk., Baranya vm., siklósi j . , 575 
1., ut. és up. Siklós. 

Mattyasovszky Miklós, * 1875, a bp.-i egyet, 
a mezőgazd. politika m. tanára, az O. F. B. 
tanácselnöke. 

Mattyasovszky-Zsolnay László, * 1885, festő, 
figurális-, csendélet-, virágképek, a pécsi Zsol-
nay-porcellángyár művészi vezetője. 

Matura (lat.) a. m. érettségi vizsga. 
Matuzsálem, a Biblia szerint a legnagyobb 

kort — 96p évet — megélt ember. 
Mátyás, magyar királyok. I. M. (1440— 

1490), Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet 
fia, uraik. 1458—1490. Megteremtette az első 
állandó hadsereget (fekete sereg). Legkivá
lóbb haditette Bécs elfoglalása (1845) volt. 
Sokat harcolt a husziták (Giskra 1465), a tö
rökök (Galambóc 1458), Bosznia (1463, Jajt a) 
és Csehország (Olmütz, 1469), továbbá a fel
lázadt főnemesek (Újlaki, Garai, Maróti stb.) 
ellen. Nagy pártfogója volt a renaissance mű
vészetének és tudományának (Korvina, 1. o.). 
Két felesége volt (Katalin, Beatrix). — II. M. 
(1557—1619), I. Miksa császár-király fia. 1608 
—1619. német-római császár, magyar és cseh 
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ÚJKORI FESTÉSZET 

I" 

1. Ham Memling: Imádkozó. — 2. Dürer: Miksa császár. ~ 3. Rembrandt: Önarckép. 
e n s ; Elsö feleségének arcképe. — 5. David: Sabinok harca. ~ 6. Goya: Maja. 



MAGYAR FESTÉSZET 

2. Kiipecslij JUHON: A mûvêsz és családja 
2. Benczúr Gyula: Vajk keresztelése. 
3. Szinnyei-Merse Pál: Majális. 
4. Munkácsy Mihály: Krisztus, 
5. László Fülöp: Arckép. 



MATYAS MAZURI TAVAK 

király. Elődjét, Rudolfot, 25.000 főnyi had
sereggel kényszeritette a lemondásra. A ma
gyar rendek csak garanciák ellenében ko-
rorázák meg magyar királlyá. 

Mátyás Flórián, (1818—1904), nyelvész és 
történetíró. Magyar középkori forrásokat adott 
ki. 

Mátyásháza kisk., Zemplén vm., sátoraljaúj
helyi j„ 109 l.i ut. Pálháza, up. Mikóháza. 

Mátyás-templom, a budavári Nagyboldog
asszony templomnak téves elnevezése; Mátyás 
király e templomnak déli tornyát építtette 
(1470), a M. jóval régibb. 

Matyók, Mátra-vidéki palócok. 
Mátyus kisk., Bereg vm., tiszai j . , 598 1., 

ut. és up. Tiszakerecseny. 
Mátyusvölgye (Csák Mátéról elnevezve), a 

Vág alsó völgye, Nyitra és Pozsony vm.-k 
határán. Trianon óta Csehszlovákiáé. 

Maugham. William Somerset * 1874, angol 
dráma- és regényíró. Rain (Eső) c. drámá
ját nálunk is előadták. 

Maulbertsch, Anton Franz (1724—1796), osz
trák festő; rendkívüli termékenység, nagy fal
es mennyezetképek, oltárképek. 

Maupassant, Guy de (1850—1893), francia 
író'. Élethű jellemzésre törekvő pompás stílusú 
novelláival és regényeivel a naturalista irány 
főképviselője lett. Költeményeket, színmüveket, 
valamint hangulatos útirajzokat irt. Mint őrült 
halt meg. Valamennyi müve magy. is. 

Maura, Antonio (1852—1925), spanyol poli
tikus, a konzervatív párt feje. 1903—22. öt 
ízben miniszterelnök. A háború alatt a sem
legesség hive volt. 

Mauretania, a mai Marokkó régi neve. 
Mauriac, François, * 1885, francia regényíró, 

müveit mély pszichológia jellemzi. Magyarul : 
A méregkeverő; Sorsok. 

Mauritius (Isle de France), angol sziget az 
Indiai-óceánban 200 km2, 370.000 I. Fővá
rosa Port Louis. L. Maskarenák. 

Mauritz Béla, * 1881, a bp.-i egyet, az ás
vány- és kőzettan ny. r. tanára, a Tud. Akad. 
r. tagja. Müvei a Mátra- és Mecsek-hegység 
eruptiv kőzeteivel fogl. 

Maurois, André (Emile Herzog), francia iró, 
nagy feltűnést keltett Shelley és Byron életét 
tárgy, regénye, valamint Disraeliről szóló élet
rajza. 

Maurras, Charles * 1868, francia politikus, 
publicista, költő és esztéta. A royalista moz
galom egyik vezére, az Action Française szer
kesztője. 

Mausolos, kariai király (Kr. e. 375—352), 
halála után nővére, Artemisia, aki egyúttal 
felesége is volt, a hires mauzóleumot emel
tette hamvai fölé Halikarnassosban. 

Mauthner, Fritz (1849—1923), regényíró, nyel
vész és egy filozófiai szótár szerzője. 

Mauzóleum» 1. Mausolos. 
M. A. V. (Magyar államvasutak). A magvar 

vasutak 850/o.a a M.-é vagy kezelésében áll. 
Maxim, Hiram (1840—1916), amerikai mérnöK, 

a gépfegyver föltalálója (1883). 
Maxima (lat.), a cselekvést irányító alapelv. 
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Maximálás (lat.), a legmagasabb (vásárlási <<e 
eladási) ár hivatalos megállapítása. 

Maximális (lat.) a. m. legnagyobb. 
Maximum (lat.) a. m. a legnagyobb. 
Maxwell, James Clerk (1831—1879), angol 

fizikus. Ö foglalta mat. formába Faraday fel
fogását az elektromosság és mágnesség ter
mészetéről és megalkotta a Faraday-M.-féle 
elméletet. 

May, 1. Eva (1902—1924), osztrák filmszi· 
nésznő, Mia May leánya, öngyilkos lett. — 2. 
Joe, polgári nevén Jacob Mandl, német-osztrák 
filmrendező. Munkái: Cezarina, A hindu sír
emlék. — 3. Kari, (1842—1912), német iró. 
Különböző országokban és világrészekben ját
szódó kalandos regényei (útleírásai) közül leg
ismertebb a Winnetou c. indiánhistória. 

Maya-kultura, 1. Amerikai őskultura. 
Mayer 1. Ede, (1857—1908), szobrász, Hu

szár Adolf tanítványa;- a budai Ybl-szobor, 
a pesti Szt. István bazilika bronzreliefjei. 
— 2. János, * 1871, hevesmegyei kisbirtokos, 
kisgazda képv., 1919. a Károlyi-kormány alatt 
fölmüv. államtitkár, a Friedrich-kormányban a 
kisgazda érdekek minisztere, a Huszár-kor
mányban ismét földmüv. államtitk., azután köz-
éleim., majd 1924. földmüv. min. — 3. Károly, 
* 1879, földmüv. áll. titkár. — 4. Julius Ro
bert von (1814—1878), heilbronni orvos, ö 
állította fel elsőnek az energia megmaradásá
nak tételét, egész mai fizikánknak legfőbb 
alaptörvényét. 

Mayerling, falu Alsó-Ausztriában, a Schwe-
chat patak mellett. Itt halt még 1889. Ru
dolf trónörökös. 

Mayfair, a Hyde parktól K-re eső előkelő 
negyed Londonban. 

Mayflower, az a hajó, amely az üldö
zött puritánokat (Pilgrim Fathers, a. m. zarán
dok atyák) Amerikába vitte (1620). 

Mayne Reid kapitány, (1818—1883), angol 
. regényíró. Kalandos, exotikus miliőben játszó 
regényeket i r t 

Mayonnaise (franc), kocsonyás mártás tojás
sárgájából, ecetből és olajból. 

Máz» az agyag- és porcellánárukat bevonó 
üvegréteg; célja a likacsok eltömése. 

Máza kisk., Tolna vm., völgységi ]:, 1032 
L, vasút, távíró, posta. 

Mazarin, Jules (1602—1661), bibornok, XIV. 
Lajos első minisztere. 

Mazdaizmus, iráni vallás, a jó (Ormuzd) és 
a rossz (Ahrimán) harcának elvén alapul. Re
formátora Zarathustra (1. o.). 

Mazdaznan, Zarathustra tana à tökéletes 
gondolkozásról a mai időkhöz alkalmazott for
mában, táplálkozási, lélegzési előírásokkal is. 

Mazeppa, Stefanovics Iván (1640—1709), len
gyel nemes, aki a kozákokhoz menekült, 
ezek hetmanját megbuktatva, helyébe lépett. 
Egy önálló kozák birodalom érdekében szö
vetkezett XII. Károllyal; ennek bukása után 
megmérgezte magát. 

Mazuri tavak, számos apró, sekély tó K-Po-
roszország D-i felében, a mazuroktól (protes
táns szlávok) lakott teriilet. 1914. Hinden-
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MEDICINA MAZZINI 

burg német tábornok nagy győzelme az oro
szokon. 

Mazzini, Giuseppe (1805—1872), olasz ügyvéd, 
forradalmár, az olasz egység küzdelmeinek 
egyik vezetője. 1842 óta Londonban élt.' 1849. 
Garibaldival együtt megalapította a római köz
társaságot. Róma eleste után külföldre ment 
és csak 1870. tért vissza Itáliába. 

Mährisch-Ostrau (Moravska- Ostrava), város 
Morvaországban az Ode folyó mellett. Nagy 
szénbányák. 

M. d. s. = misce. daj signa, (lat.) a. m. 
keverd össze, add át, jelöld (a használati 
utasítás orvosi recepteken). 

Meander (Menderesz), folyó Kis-Azsiában, az 
Ëgei-tengerbe ömlik. Kanyargós folyásáról ne
vezték el a tört egyenes vonalakból álló 
szalagdiszt M.-nek. 

Mecénás, 1. Maecenas, 
Mechanika, a fizikának az az alapvető része, 

•mely a testek mozgási és egyensúlyi viszo
nyaival foglalkozik. Feloszlik kinematikára, 
amely csak leirja, de nem kutatja a moz
gások okait; dinamikára, amely a mozgások 
okait is kutatja; és sztatikára, amely a tes
tek egyensúlyi viszonyait kutatja. 

Mechanikai hőelmélet, a hő és a munka 
összefüggésének tana, tehát tulajdonképpen 
egyik speciális része a termodinamikának. 

Mechanizmus (gör.) a. m. gépezet. 
Mecheln (franc. Malines), belga város a Dyle 

folyó mellett, 60.000 1. Püspöki székhely. 
Vasúti műhely, textilipar. 

Mechifaristák, örmény katolikus szerzetesrend, 
1717 óta a velencei San Lazzaro szigeten; 
Mechitar (1676—1749) nevű laikus örmény ala
pította a rendet. 

Mechwart András, (1834--1907), gépészmér
nök, nevét megörökítette a hengerszék (1. 
Gőzmalom) feltalálásával. A bp.-i Ganz-gyá
rat M. fejlesztette világhírű gyárrá. 

Mecklenburg, két szabadállam, azelőtt nagy
hercegség É-Németországban, buckás, tavas, 
mocsaras vidéken. Fejlett állattenyésztés, cse
kély ipar. 1. M.-Schwerin a Κι-i tengerpartján, 
13.000 km2, 674.000 1. Fővárosa Schwerin. 
2. M.-Strelitz két darabban, az előbbitől K-re 
és Ny-ra, 2930 km3, 110.000 1. Fővárosa Neu-
Strelitz. 

Mécs László (val. nevén Martoncsik József), 
* 1895, nagykaposi premontrei plébánián lel
kész, lírikus. Müvei: Hajnali harangszó, Rab
szolgák énekelnek, Vigasztaló. 

Mecseki szigethegység a Dunántúl D-i ré
szében, Pécstől É-ra. Legmagasabb csúcsa a 
Zengő, 632 ra. D-i lábánál jelentékeny szén
telepek. 

Mecsekjánosi kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
570 1., vasút, távíró, up. Komló. 

Mecsekpölöske kisk., Baranya vm., hegyháti 
j . , 390 1., vasút, ut. és up. Magyarszék. 

Mecsekrákos kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
227 1., ut. és up. Abaliget. 

Mecsekszabolcs nagyk., Baranya vm., pécsi j . , 
4370 1., vasút, távíró, posta. 

Mecsekszakái kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
117 1., ut. és up. Abaliget. 

Mecsekszentkut kisk., Baranya vm., pécsi ) . , 
165 1., ut. Pellérd, up. Rácváros. 

Mecsér kisk., Mosón vm., magyaróvári j . , 
1141 1., ut. Hédervár, posta. 

Mecset, mohamedán templom, rendszerint ku
polával és karcsú toronnyal. 

Mecsnikov, Ilija Iljics (1845—1916), orosz 
orvos, odesszai tanár, majd Párizsba költözött 
s élete végéig itt működött. Igen sokat fog
lalkozott az öregedés élettani jelenségeivel s 
ezeket a vastagbélben baktériumok által oko
zott erjedési folyamatokkal hozta kapcsalatba. 
1908. Nobel-díj. 

Meczner Béla, * 1850, felsőházi tag. 
Medaille (franc.) a. m. emlékérem. 
Medaillon (franc.) a. m. nagy emlékérem, 

nyakba akasztható lapos képtok. 
Medárdus (465—545), noyoni, majd tournayi 

püspök. Szent. M. napjáról (június 8) a nép 
azt tartja, hogy hat hétre befolyásolja az 
időjárást. 

Meddő, szaporodásra képtelen. 
Medea, Aietes kolchisi király leánya, aki 

beleszeretett az aranygyapjuért jött argonauták 
vezérébe, Jasonba és varázstudományával át
segítette a nehéz megpróbáltatásokon. 

Medek Anna, * 1885, drámai énekesnő, 1908 
óta az Operaház örökös tagja, olasz- és 
Wagner-operák drámai szoprán szerepköre. 

Medellin, város Kolumbiában, 74.000 1. Egye
tem. 

Medgyaszay 1. István, * 1877, építész; a 
gellérthegyi Pantheon terve; veszprémi szinhá2 
és múzeum, soproni színház, templomok, kas
télyok. Magy. népművészettel foglalk. — 2. 
Vilma, * 1887, színművésznő. 

Medgyes város, Nagyküküllő vm., 9000 1, 
Trianon óta Romániáé Médias néven. 

Medgyesbodzás nagyk., Arad vm., eleki j . . 
2264 1., ut. Medgyesegyháza, posta. 

Medgyesegyháza nagyk., Arad vm., eleki j . 
5504 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

MedgyesI nyilatkozat, 1919· dec. 27. a szászok 
Medgyesen tartott tanácskozásukon kimondták 
Ά Romániához való csatlakozást. 

Medgyessy Ferenc, * 18S1, szobrász. Plasz
tikájára jellemző a keleti hatások erős fel
vétele. 

Mediáció (franc.) a. m. közvetítés. 
Medializált családok, a volt uralkodóházal. 

Németországban, amelyeknek területét más or
szágba kebelszték be és amelyek egyenran
gúak az uralkodó családokkal. 

Medici család, jelentős szerepet játszott a u 
—18. sz.-ban Firenze történetében. Giovann 
(f 1429) Cosimo fiától, aki megalapította s 
M.-ek korlátlan uralmát, származott Lorenzc 
»il Magnifico« (1448—1492), a művészetek éí 
tudományok nagy pártolója, X. Leo és VII 
Kelemen pápák, Katalin francia királynő, a; 
ág kihalt 1537. Lorenzo fiától I. Cosimo és 
még 6 toscanai nagyherceg származott. Máris 
francia királynéval az ág 1743. halt ki. 

Medicina (lat.) a. m. orvosság. 
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Medikus (!at.) a. m. orvos; orvostanhallgató. 
Medina nagyk., Tolna vm., központi j . , 166 

1., ut. Kölesei, posta. 
Medina arab város Hedzsasz államban, kb. 

10.000 l! Vasúti állomás. Λ mohamedánok 
egyik szent városa. 

Medina!, altatószer neve 
Medio (ο!.) a- m · közép, a hónap közepe. 
Meditáció ('at.) a. m elmélkedés. 
Mediterrán ('at.) a m. loldkozi-tengen. 
Médium (lat.), 1. a fizikában az a közeg, 

amelyben a folyamat lejátszódik. — 2. Λ 
spiritizmusban az az egyén, aki a szellemekkel 
való érintkezést közveti.i. 

Mednyánszky László br. (1852—1919), festő; 
ködös-hangulatos táj, városképek, számos arc-, 
karakter-kép és harctéri emlékek; önálló stí
lusú és felfogású művész (Alkony, Őszi világ, 
Szürkület stb.). 

Médoc, bordeaux-i borvidék. 
Meduzafö, 1. Gorgók. 

Medúzák, egyik bélnélküli állatcsoportnak iva
ros szaporodásu alakjai (a nem ivarosán sza
porodó nemzedéket polipoknak nevezik). Ke
cses korong- v. ernyőformájuk, a száj körül 
egyszerű v. elágazó tapogatókkal. Mérges csa
lánszerveik vannak. Testük igen finom szö
vetű, sokszor áttetsző. 

Medveczky Frigyes, (1856—1914), filozófiai 
ivó; bp.-i egyet, tanár. 

Medvefélék, ragadozók; Európában honos a 
barna- és a jegesmedve. 

Meeting (ang.) a. m. nyilvános népgyűlés. 
Mefisztó (Mephistopheles), a népmondában 

és Goethe Faustjában az ördög. 
M e g a . . . (gör.), összetételekben a. m. nagy, 
Megafon (hangerősítő készülék), a hallócsőnck 

nagyméretű fajtája; a hang összegyűjtése révén 
gyenge hangokat is hallhatóvá t;sz. Feltalálója 
Edison. 

jjjegalománia (gör.) a. m. nagyzási hóbort 
megéra (gör. Megaira), az Erinnysek egyike, 

innen M.: mérges asszony. 
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Megtermékenyítés, állatoknál a M. a hím 
ondószálcsának a női petesejtbe való behatolása 
által jön létre. Utána a petesejt és ondószálcsa 
magja egyesül és megindul a magzati fejlődés. 
Növényeknél a himpor a beporzás utján jut el 
a bibére és indítja meg a fejlődést. 

Barna medve 

Megváltás, a ker. hit szerint Jézus Krisz
tusnak az a ténye, hogy emberré lett s a ke
resztfán való önfeláldozása által z.z embert meg
szabadította a büntetéstől. 

Megvesztegetés, bűncselekmény, elkövt ti az 
a közhivatalnok, aki hivatalos cselekményéért 
ajiindékot elfogad, va'amint az a magánszemély, 
aki közhivatalnoknak avégett, hogy köteles
ségét megszegje, ajándékot v. jutalmat ad 
vagy igér. 

Megyaszó nagyk., Zemplén vm., szerencsi j . , 
2968 1., ut. Monok, posta. 

Megyefa kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 
593 1., ut. és up. Bükkösd. 

Megyehid kisk., Vas vm., sárvári ]., 448 1.; 
ut. Ikervár, up. Pecöl. 

Megyer kisk., Zala vm., sümegi j . , 163 1, 
ut. Nemeskeresztur, up. Ukk. 

Megyeri Károly, családi néven: Stand (1794—· 
1842). Gazdatisztből lett színésszé 1817. 1837. 
került a Nemzeti Színházba. 

Megyery 1. Ella (Győrffy Aladárné), irónő. 
Lírai versek és színes útleírások. — 2. Géza, 
ny. kúriai bíró. felsőházi tag. 

Méh, 1. hártyásszárnyu rovar. Két pár 
szárnya van. Államokat alkot háromféle egyén
nel: királynő (minden államban csak egy van), 
herék (a himek) és dolgozók (elkorcsosult 
nőstények). Egy méhállam 20—20.000 egyénből 
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áll. A szaporítás a királynő feladata, mely 
a megtermékenyítő ondót az ondótartóban rak
tározza el s innen a petéket tetszés szerint 
megtermékenyíti vagy nem, aszerint fejlődnek 
a petékből herék vagy dolgozók. A M. vi
rágporral ás virágmézzel táplálkozik, mind
kettőt a mézgyomorban mézzé dolgozza föl s 
nagyobb részét téli tartalékul a viaszsejtekbe 
üriti, amit aztán az ember a maga javára 
fordit. — 2. L. Anyaméh. 

Méhek 
i. dolgozó, 2. nőstény, 3. here. 

Mehádia, község Krassó-Szörény vm., 2500 
1. Római és Árpád-kori vár-romok. 

Méhely 1. Kálmán (1881—1923), közgazda, 
mérnök, 1910—18. a Vasmüvek és Gépgyárak 
Orsz. Egyesületének igazg., a Károlyi-kormány 
alatt keresk. államtitkár, 1919. nemzetgy. kép
viselő, ^ 1920. a közgazd. egyetem tanára. — 
2. Lajos, * 1862, zoológus, a bp.-i egyet. 
az állattan és összehasonlító bonc- és szövet
tan ny. r. tanára. Különösen a hüllőkkel, két-
éltüekkel és apró emlősökkel foglalkozott. 

Mehemed Ali (1769—1849), albán kereske
dőből lett egyiptomi alkirály, 1811. kiirtotta a 
mamelukokat, 1824—27. támogatta a szultánt 
a görögök ellen. Európai koalíció kényszeri
tette hódításai kiadására, de megszerezte az 
örökösödést Egyiptomban, melyet modernül 
szervezett. 

Méhes 1. Gyula, * 1881, zoológus, a bp.-i 
egyet, a krusztáceák élettanának m. tanára. 
— 2. Zoltán, * 1870, a müegyet. az ut- és 
vasutépitéstan ny. r. tanára, a Magy. Mér
nök es Ëpitész Egyesület igazgatója. 

Méhkerék nagyk., Bihar vm., cséffa-nagyszar 
lontai j . , kirendeltség, 1924 1., vasút, távíró, 
telefon, posta. 

Méhlepény, 1. Placenta. 
Mehmed, VI., török szultán (1861—1926), 

1918. jutott a trónra. 1922 nov. az angorai 
nemzetgyűlés detronizálta. 

Méhtelek kisk., Szatmár vm., csengeri j . , 
592 1., up. Zajta, ut. Gacsály. 
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Meidinger, Heinrich (1831—1905), német fi
zikus, a róla elnevezett örökégő-kályha fel
találója. 

Meier-Graefe, Julius, * 1867, német mű
vészettörténeti iró, főként az impresszionisták
kal és a modern művészettel foglalkozik. 

Meilhac, Henry (1831—1897), francia iró, 
színpadi müveket, operaszövegeket irt, na-, 
gyobbrészt Halévy társaságában (Szép He
léna, Froufrou stb.). 

Meissen, város Szászországban az Elbe mel
lett 42.000 1. Porcellánja világhírű. 

Meissl Ágost, * 1867, magyar festő; na
turalista; katona- és állatképek. 

Melssonier, Jean Louis Ernest (1815—1891 ), 
francia festő; genre-, csatakép. 

Mekényes nagyk., Baranya vm., hegyháti j . , 
1191 1., ut. Lengyel, posta. 

Mekka, város Hedzsasz arab államban, a 
mohamedán világ első szent városa, kb. 70.000 
1. Vasúti állomás. Zarándokhely. 

Mékong, India leghosszabb folyója, 4500 
km. Belső-Ázsia felföldjén ered és a D-kinai 
tengerbe ömlik. 

Melancholia (gör.), búskomorság, elmebaj, 
főjellemzője a nyomott kedély hangul at. 

Melanchton, Philipp (1497—1560), Luther se
gítőtársa a reformációban. Készítette az »ágos
tai hitvallást«, rendezte Németország iskola
ügyét. 

Melanézia, Óceánia DNy-i része; fontosabb 
tagjai: Uj-Guinea, Bismarck- és Salamon-szi
getek, Uj-Hebridák, Uj-Kaledonia, Fidzsi-szi
getek. 

Mélange (franc.) a. m. keverék. 
Melasse (franc), a cukorgyártásnál a cu-

korlé nem kristályosodó része. Al'ati takar
mányul és szeszfőzésre szolgál, a nádcukor 
M«-ból rum készül. 

Melbourne, Viktória, ausztráliai állam fő
városa, az elővárosokkal együtt 944.000 1. 
Egyetem. Gép- és textilipar. 

Melczer László, * 1801, nagybirtokos, or-
szággy. képv. 

Mesha Armand, * 1884, orvos, újságíró és no
vellaíró; Tibor (könyvdráma). 

Melich János, * 1872, a bp.-i egyet. a 
szláv filológia ny. r. tanára, a Tud. Akad. 
r. tagja, főleg a szláv nyelvek hatását ku
tatta a magyarra. 

Melichár Kálmán, * 1856, nyűg. honv. ál
lamtitkár, a bp.-i egyet, az egyházjog c. rk. 
tanára. 

Meliüa, kikötőváros Spanyol-Marokkóban, a 
Földközi-tenger partján, 9000 1, 

Melioráció (lat.) a. m. javítás (különösen 
termőföld javítása). 

Melius (Juhász) Péter (1515 körül—1572), 
debreceni ref. püspök, szenvedélyes hitvitázó-
író ; ő irta az első magy. növénytant. 

Melk, városka Alsó-Ausztriában a Duna mel
lett, 3000 1. 1089-ből vató apátság. Állami 
főiskola. 

Melkart, a nap, hajózás és gyarmatosítás 
föníciai istene. 
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Mellékvesék, sárgásbarna mirigyes szervek a 
vesék felső végén. 

Meiler Simon, * i875> művészettörténész, a 
Szépmüv. Múzeum nyűg. igazgatója, kül
földön él. Főművei: Ferenczy Istvánról, Leo
nardo da Vinci bronz lovasszobráról. 

Mellemé Miskolczy Eugénia, * 1872, a Fe
ministák Egyesületének munkájában tevékeny 

Mellhártya, savós hártya, amely a tüdőket és 
a mellkas belső felületét borítja. 

Mellhártyagyulladás (lat.: pleuritis), több
nyire savós vagy gennyes izzadmánnyal járó 
akut vagy krónikus lob. 

Mellkas, a törzs egy része a nyak és has 
között. A hastól a rekeszizom választja el. A 
M.-ban van a tüdő, sziv, légcső, bárzsing, 
thymusmirigy. 

Mellvéd, védő földhányás a háborúban. 
Melnik, cseh város az Elbe mellett, 6000 

j . , hires bor. 
Melódia (gör.) a. m. dallam; a hangok egy

másutánisága, a hangok egyidejűségével, a 
harmóniával szemben. Melodikusnak nevezik a 
hajlékony dallamvonalat. 

Meiodránu« (gör.), minden drámai jelenet, 
amelynél a szavalást hangszeres zene kiséri. 

Melosi Venus, 1. Milói Venus. 
Melpomene, a tragédia múzsája. 
Meltzl, Hugó (1846—1908), irodalomtörténeti 

iró, kolozsvári egyet, tanár. 
Mélykút nagyk., Bács-Bodrog vm., jánoshal

mai j . , 7683 1., vasút, táviró, telefon, posta. 
Membrán (gör.), vékony lemez, hártya (te

lefonban, hangszóróban). 
Mcmel, 1. vagy Niémen, folyó, Oroszország

ban ered és Litvánián, K-Poroszorszagon át
folyva, a Kurisches Haffba ömlik. — 2. Vá
ros a Kurisches Haff bejáratánál. 1923 óta 
Litvániáé Klaipeda néven. A városnak 36.000, 
a kerületnek 144.500 1. van. 

Memento (lat.) a. m. emlékezzél! M. móri: 
gondolj a halálra. 

Memfisz, az ókori Egyiptom régi fővárosa, 
Kairó közelében. 

Memiing, Hans (1430 körül—1494), német
alföldi festő, finom kidolgozás, lira-'ság és 
áhítat. 

Memnon, mondabeli etiópai fejedelem, a 
Théba melletti szoborkolosszusok felállitója. 

Memoire (franc.) a. m. emlékirat. 
Memorandum (lat) a. m. emlékeztető; em

lékirat, javaslat. 
Memoria (lat.) a. m. emlékezet, emlékező

tehetség. 
Menádok, a Dionysos körmenetében sze

replő őrjöngő részeg nők. 
Menam, Sziám főfolyója, 700 km. 
Menandros (Kr. e. 342—290), athéni vígjáték-

iró; a polgári társadalom realisztikus ábrázolója. 
Menázs (franc: ménage), a. m. ellátás, ház

tartás. 
Menazséria (franc.) a. m. állatkert, állat 

seregiét 
Mencshery kisk., Veszprém vm., veszprémi 

)·> 634 1., ut. Nagyvázsony, posta. 
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Mencsikov, Danilovics Alexej (1672—1729), 
Katalin cárnő kedvese. Péter cár száműzte 
és óriási vagyonát elkobozta. 

Mende nagyk., Pest vm., gyömrői j . , 2078 1., 
vasút, táviró, telefon, posta. 

Mendel, Gregor Johann (1822—84), kat. szer
zetes, brünni természettudós, 1853—68. korszakos-
jelentőségű kutatásokat végzett az átöröklés 
körében. A róla nevezett átöröklési szabály 
szerint 2 kereszteződő növény- v. állatfajta 
tulajdonságai határozott matematikai szabály
szerűséggel jelennek meg az utódokon. M. ku
tatásainak fontosságát csak halála után ismer
ték fel. 

Mendelejev, Dimitrij (1834—1907), orosz kémi
kus, pétervári egyet. tan. A kémiai elemek 
periódusos rendszerét állította fel, amivel több 
ismeretlen elemet sikerült felfedeznie. 

Mendelényi László, * 1877, kúriai biró, jogi 
iró. 

Mendelssohn, Moses (1729—86), zsidó böl
csész, Lessing Bölcs Nathan- jának modellje. 
A felvilágosodás hive, racionalista. 

Mendelssohti-Barlholdy, Felix (1809—47), né
met zeneszerző, vezetője az általa 1843. ala
pított lipcsei konzervatóriumnak. Zenét irt a 
Szentivánéji álomhoz. Antigonéhez, Athaliá-
hoz stb.; koncertnyitányok, oratóriumok, he-
gedükoncert, dalok, szimfóniák, kamarazene, 
operák stb. 

Mendès, Catulle (1841—1909), francia költő, 
parnasszista. Verseket, erotikus regényeket ée 
drámákat irt. 

Mendikáns (lat.) a. m. kolduló. 
Mendlik Oszkár, * 1871, festő, tengeri táj

képek. 
Menelaos, spártai király, Szép Helena f6ije. 
Menelik (1844—1913), Abesszínia császára. 

1896. Aduánál megverte az olaszokat. 
Menenius Agrippa, mondabeli római pat

rícius, aki a Mons Sacerre vonuló plebejuso
kat a gyomorról és tagokról szóló mesével 
bírta visszatérésre. 

Mené tekel ufarszin, a Biblia szerint e sza
vakból álló Iángfelirás, amelyet Dániel fejtett 
meg, jelentette Belsaszár bukását. 

Ménfő kisk., Győr vm., tósziget-csilizközi 
j . , 1118 1., vasút, táviró, telefon posta. 

Menger, 1. Anton (1841—1906), bécsi egyet, 
tanár, jogtudós. Két müve: Uj erkölcstan, 
A jövő állama magy. is megj. — Fivére: 
2. Kari, osztr. közgazda (1840—1921), az u. 
n. osztrák iskola alapitója. 

Mengs, Anton Rafael (1728—79), német festő; 
akadémikus elveivel a klasszicizmus előkészí
tője. 

Menhir (kelta nyelven: hosszú kő), a törté
nelemelőtti időkből származó faragatlan, óriási 
méretű síremlék v. áldozókő. 

Meningitis (gor.) a. m. agyhártyagyulladás. 
Menorca, a Balearok második szigete, 760 

km2, 40,000 1. Földmivelés, halászat, bányá
szat. Őskori le'etek. Fővárosa Mahon. 

Mensa academica (lat.) a. m. diákasztal, 
ahol szegény diákok ingyen vagy olcsón ét
kezhetnek. 
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Menseviki (orosz) a. m. kisebbségiek, az 
orosz szociaüstapárt jobbszárnya. 

Mens sana in corpore "sano (lat.) a. tu. ép 
testben ép lélek. 

Menstruáció (lat.) a. m. havivérzés, egész
séges ivarérett nőknél csak a terhesség ala
kítja meg és 45—50 éves korban szűnik meg. 

Menta, ajakos növény; közönségesek a bor
sos M. és a fodor-M. A levelekből teát 
főznek és illatos olajat sajtolnak. 

Mentális (lat.) a. m. szellemi. 
Mentalitás (lat.) a. m. gondolkozásmód, fel

fogás. 
Mentaolaj, a menta nevű növényből készített 

olaj. Többfélét ismerünk: a fodor-M.-jal szap
panokat, a borsos M.-jaí fogport és cukorká
kat illatosítanak. 

Mentelmi jog, a törvényhozó testület tagjai
nak biztosított előjog, hogy 1. ellenük az 
országgyűlés stb. előzetes hozzájárulása nél
kül bűnvádi eljárás nem indítható, tettenérés 
esetét kivéve le nem tartóztathatok, hatósági 
kényszercselekmények ellenük nem alkalmazha
tók; 2. azért, aixiit az országgyűlés tagja, 
mint ilyen a Házban mond v. tesz, csak az 
országgyűlés vonhatja felelősségre (immunitás). 
Célja a törvényhozó véleménynyilvánítási sza
badságának megóvása. 

Mentől, a borsosmenta olajában levő köny-
nyen illanó, kellemes szagú kristályos anyag. 
Cukorkák, szájvizek készítésére haszn. 

Mentone, fürdőváros és üdülőhely a francia 
Riviérán, Nizza közelében, 19.000 1. 

Mentor, a görög mondában Telemachos ne
velője. Innen M.: nevelő, oktató. 

Mentöegyesüler, feladata- az első segélynyúj
tás balesetszerü sérüléseknél. A Bp.-i önkéntes 
M. 1887. alakult. 

Menü (franc.) a. m. ételsor, étlap. 
Menüett, lassú ütemű régi francia tánc. 
Menyhárth Gáspár, * 1868, szegedi egyet, a 

magánjog· ny. r. tanára, felsőházi tag. 
Menzel, Adolf v. (1815—1905), német festő; 

Nagy Frigyes korából vett képeivel lett hí
ressé; késő vénségéig termékeny volt (A vas
gyár, Piazza d'Erbe Veronában). 

Mephistopheles, 1. Mefisztó. 
Meran, város Déltirolban, 10.000 1. Kli

matikus üdülőhely. 
Méray-Horváth Károly, * i860, mérnök (az 

elektromos szedőgép feltalálója), szociológus, 
regény- és drámaíró. 

Mercator (Gerhard Kremer, 1512—1594), hol
landi kartográfus, több térképvetület (az egyi
ket róla nevezték el) és egy rézmetszetű 
atlasz szerzője. 

Merci (franc.) a. m. köszönöm, köszönet. 
Meredith, George (1828—1909), lírikus, no

vellista; az angol lélektani regény egyik leg
nevezetesebb müvelője. 

Merenye kisk., Somogy vin., szigetvári j . , 
556 1., ut. Szigetvár, up. Görösgal. 

Merezskovszkij, Dimitrij Szergejevics, * 1865, 
az ujabb orosz irodalomban a történeti re
gény képviselője. Legnevezetesebb munkáit 
(magy, is) Leonardo da Vinciről, Julianus 
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Apostatáról irta. Szép és értékes: örök úti
társaink c. tanulmány-gyüjt. 

Mérföld, hosszmérték; 1 magyar M. — 
8354 m, 1 osztrák M. = 7586 m, 1 német 
vagy földrajzi M. — 7420 m, 1 angol M. 
= 1609 m, 1 tengeri M. = 1855 m. 

Mérges kisk., Győr v a , sokoróaljai j . , 273 1., 
ut. Encse, up. Rábaszentmihály. 

Meridián (lat.) a. m. délkör. 
Mérimée, Prosper (1803—1870), francia iró; 

főleg romantikus és realisztikus irányú no
vellák. 

Merino (spany.), 1. finomgyapjas juhfajta. 
— 2. Fénylő gyapjú v. gyapotszövet. 

Merített papir, amelynek iveit a papiros
pépet tartalmazó edényből a szitaszövetes ke
rettel egyenként emelik (merítik) ki. 

Meritórius (lat.) a. in. érdemleges. 
Meritum (lat.) a. m. érdem; valaminek 

érdemleges része. 
Mérk kisk., Szatmár vm., mátészalkai j . , 

2704 1., ut. Vállaj. 
Merkantil (franc.) a. m. kereskedelmi. 
Merkantilista (franc), a kersekedői érdekek 

hive. 
Merkantilizmus, Colbert által kezdeményezett 

közgazdasági rendszer, célja a nemesfémkész
let és a kivitel fokozása. 

Merkur, 1. Hermes. 
Merkur, a naprendszer legkisebb bolygója, 

legközelebb (átlag 57.5 millió km) esik a 
Naphoz. 

Római mérlegek 

Mérleg, testek súlyának megállapítására szol
gáló készülék. Egyenlőkaru M. az asztali, 
vegyi stb. M., egyenlőtlenkaru M. futósuly-
lyal (már a rómaiaknál), automatikus M., 
amely a súlyt feljegyzi stb. 

Merlin, Artus király egyik lovagja, va
rázsló. 
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Mernye kiskv Somogy vm., kaposvári j - , 
1492 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Merovingek, a s z^* frank törzs uralko
dói. Hatalmuk megalapítója, Chlodvig (481 — 
ς π ) felvette a keresztségét, egyesítette a fran
kokat és átvette Galliában a római örökséget. 
Kis Pippin 751· megbuktatta a M.-et. 

Mérő régi gabonamérő űrmérték; 1. pozso
nyi Λ!.' = Ó2-498 1·» ' Pesti M. = 93.478 1. 

Mérő i· István» * 1873, festőművész és 
rajztanár. Arcképek és zsánerképek. — 2. 
rníjfn * 1886, zongoraművésznő. 

Merry del Val, Raffaele (1865-1930), Χ. 
Pius pápa bíboros államtitkára 1913—14. 

Merseburg, német gyárváros a Saale mel
lett, 26.000 1., a magyarok veresége M, mel
lett 933· 

Mersevát kisk., Vas vm., celldömölki ]., 
676 1., ut. Celldömölk, up. Külsővát. 

Mérték- és sulyrendszer, a tárgyak méretei-; 
nek, snlyának stb. meghatározására szolgáló 
egységek rendszere; régebben nagyon önké
nyes volt. így hosszúságok mérésére a láb 
szolgált, de ez is az egyes helyeken több 
cm-rel különbözött. Ma már a legtöbb ország
ban a méterrendszer az alap. Az űrmérté
kek is ebből adódnak, 1 liter a. m. 1 köb
deciméter. Ugyanebből ered a súlymérték, r 
liter 4 C hőmérsékletű desztillált víz súlyát 
nevezzük 1 kg-nak s a testek súlyát en
nek törtrészeivel (dekagr, decigr, gr, cgr; 
mgr) vagy sokszorosaival (mázsa, tonna) mér
jük. 

Mérv, város orosz Turkesztánban, 22.000 J. 
Mésalliance (franc.) a. m. rangon alóli há

zasság. 
Mese, költött elbeszélés, amely a valóság 

korlátait nem veszi figyelembe, ösi formája 
a népmese. 

Meskő Zoltán, * 1883, országgy. képv., a 
Károlyi-kormány alatt bajai főisp., a Fried-
rich-kormányban államtitkár, 1920. kisgazda-
képv. és a párt alelnöke, 1922. az egy*· 
séges párt alelnöke, később ellenzékbe ment, 
1926. újra kormányp. 

Mesmerlzmus, megalapítójáról (Franz Mes-
m e r» 1733—j8is> nevezett tanítás, amely sze
rint az élő állati szervezetet is delejesség 
hatja át s e delejesség kóros mennyisége 
okozná a betegséget. 

Mëssalina, Valeria, Claudius császár har
madik felesége, erkölcstelen és kicsapongó asz-
szony; a császár kivégeztette (Kr. u. 48). 

Messe, 1. Arumintavásár. 
Messene, a spártaiak által elfoglalt pelo-

ponnesosi városállam. 
Messenger boy (ang.) a. m. küldöncfra. 
Messerschmidt, Franz Xaver (1732—1783), 

osztrák szobrász; portrék, jellemfejek. 
Messiás (zsidóul a. m. felkent), a zsidók 

által vár mennyország királya. 
Messina, olasz város Szicília ÉK-i partján, 

204.000 1. Régi egyetem (1549). 1908. föld
rengés teljesen rombadöntötte, de most is
mét Szicília második nagy kikötője. 

Mester Jenő, * 1882, szobrász. József főhg 
mellszobra. Merengő nő és plakettek. 

Mesterdalnokok (Meistersinger), céhszerüleg 
tömörülő német költők és énekesek a 14—16. 
sz.-ban. 

Mestergerenda, a gerendás mennyezet fő-
gerendája. 

Mesterháza kisk., Sopron vm., csepregi j . , 
320 1., vasút, ut. Hegyfalu, up. Pórládony. 

Mesterszállás nagyk., Szolnok vm., tiszai 
alsó j . , 1679 I., telefon, posta. 

Mestrovícs, Ivan, * 1883, horvát szobrász, 
aki pásztorfiukorában kezdett faragni; világ
hírűvé az 1910. római nemzetközi kiállítá
son lett. 

Mész, a mészkő kiégetése utján nyert ve
gyület, amely kalciumoxidból áll. Ez az ége
tett M. Vízzel keverve kalcium- hydroxidot, 
oltott M.-et ad, amely malterkészitésre szol
gál. 

Mészáros 1 Gyula, * 1883, orientalista; Tö
rökországban él. Müvei: A csuvas ősvallás 
emlékei, Török költők stb, — 2. Ignác 
(1721—1800), iró, az annakidején népszerű Kar
tigám c. regény szerzője. — 3. Imre (1866— 
1913), zenész, az Operaháznak kétizben igaz
gatója volt. — 4. István, * 1883, felsőházi tag. 
— 5. Lázár (1796—1858), 1848—49. had
ügyminiszter. 

Meszely, az icce fele = 0.424 1. 
Meszes kisk., Borsod vm., edelényí j . , 385 

)., ut. és up. Szendrő. 
Mészkő, óriási tömegekben előforduló nem 

kristályos ásvány (kristályosodva mészpát a 
neve). Vegyi összetételére nézve kalcium-kar
bonát. Savakban szénsavfejlődés közben oldó
dik. Fontos építőanyag. Égetéssel nyerik be
lőle az égetett meszet. 

Meszlen kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 
693 1., ut. Acsád, posta. 

Meszlény Richárd, * 1877, irodalomtörténész, 
előbb genfi, majd prágai egyet, tanár. Fő-
müve Spitteler svájci költőről szóló monogr. 
(németül). 

Meszlényi 1. Ar!ur, * 1875, jogtudós, nyűg. 
táblai bíró, ügyvéd, szegedi egyet, a magy. 
magánjog m. tanára. — 2. Róbert, * 1883, 
zeneszerző, a Zenemüv. Főisk. zenetortéïiet-
tanára. Zenekari müvek, dalok, opera és 
balett. 

Mészöly 1. Gedeon, * 1880, szegedi egyet, az 
uralaltáji nyelvészet ny. r. tan. — 2. Géza 
(1844—1887), festő; balatoni táj és népélet. 

Mészpát, a mészkőnek (1. o.) egyik kris
tályos a'akja. Átlátszó kristályai (izlandi pát) 
kettős fénytörést mutatnak. 

Mészsók v. kalciumsók, a természetben s-ok 
változatban fordulnak elő. Fontos gyógyszer! 
és ipari alkalmazásuk van. Az á'lati és növényi 
szervezet nélkülözhetetlen alkatrészei. 

Mesztegnyö kisk., Somogy vm., marcali j . , 
1730 1., vasút, távíró, posta. 

Mesztic, fehér és indián szülőktől származó 
keverék faj. 

Mésztufa, édesvízi mészkőlerakodás, gyakran 
likacsos. 
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META . . . MEXIKO 

M e t a . . . (gőr.), összetételekben a. m. rul, 
után. 

Metafizika (gör.), az a tudomány, amely 
a lét utolsó alapjait kutatja, azokat âz alap
fogalmakat, amelyeket más tudomány előfel
tételez, mint: lét, tér, idő, ok stb. 

Metafora (gör. : átvitel) a. m. képletes ki
fejezésmód. 

Metalíizmus, az a pénzelméleti felfogás, hogy 
a pénz szerepét csakis a nemestém tölt
heti be. 

Metallográfia (gör.), vasnak és fémeknek 
fizikai vizsgálata. 

Metal'urgia (gör.) a. m. kohászattal (1, o.) 
a fémeknek érceikből való kivonását tárgyaló 
módszertan. 

Metamorfózis (gör.) a. m. átváltozás, át
alakulás. 

Metángáz, durranó v. bányagáz, szerves 
anyagok levegőtől elzárt rothadásakor képződik. 
Mocsarakban, petroleumforrásokban, kőszénbá
nyák üregeiben, világhógázban és a földjgáz-
ban fordul elő. 

Metastasio, Pietro (ered. Trapassi, 1698— 
1782), bécsi udvari olasz költő, melodrámá
kat, operaszövegeket stb. irt. 

Mételyek, a szivóférgek közé tartozó lapos-
testü élősködő férgek. Fejlődésük gazdacsere 
utján történik. A májmétely lárvája csigákban 
élősködik, a legelő juh gyomrába, onnan má
jába jut. Nagy károkat okoz a juhnyájban. 

Metempszichózis, 1. Lélekvándorlás. 
Meteor (gör.), minden a világűrből a Földre 

kerülő kisebb-nagyobb égitest-törmelékek. A 
Földre csak akkor hullanak le, ha tulközel 
jönnek hozzá, v. ha a sebességük nem elég 
nagy a Föld vonzóerejének legyőzésére. A 
Földre hullott M.-ok anyaga kő v. vas, 
a vason kivül rendesen nikkelt, kobaltot, kró
mot, szilíciumot, oxigént, szenet (gyémántot 
v. grafitot) stb. is találunk bennük. 

Meteorológia (gör.), a légkör fizikája. A M. 
megfigyeli a légkör állapotát: légnyomás, hő
mérséklet, nedvesség, elektromosság, csapadék; 
kémiai összetételét; mozgásait a Föld és ten
ger felszínén. Az igy kapott adatok alapján 
készül az időjóslás. 

Méter, a hosszúság mérésének a legtöbb 
civilizált országban elfogadott alapegysége, a 
földdélkör 40 milliomod része. A M. fel
oszlik 10 de:iméterre, 100 centiméterre és 
1000 milliméterre. A M.-rendszert 1791. fo
gadta el a francia nemzetgyűlés. 

Meterkilogramm, az a munkamennyiség, mely 
1 kg súlynak 1 m magasságra való emelésé
hez szükséges. 75 M./mp. = egy lóerő. 

Method, I. Cyrill és- Method. 
Methodisták, angol és amerikai protestánsok. 

A M. nem a tanokra, hanem a keresztény 
életre helyezik a súlyt, híveiktől megtérést 
kivannak, istentiszteletük prot. jellegű. 

Métier (franc.) a. m. mesterség, szakma. 
Metil, egyyegyértékü szénhidrogéngyök 

amelynek vegyületei közül a metilalkohol és 
a festék készítésére szolgáló metilklorid a 
legfontosabb. 

Metilalkohol, 1. Faszesz. 
Metódus (gör.) a. m. módszer. 
Metonimia (gär.), stilisztikai kép, amikoi 

egy dolog neve helyett egy vele kap
csolatos dolog nevét használjuk; pl. acélt 
ragad (kardot helyett) vagy két poharat (t 
1. bort) ivott. 

Metope, a görög épitészetbeli dór rendszei 
f 1 izének gerendaközei. 

Metrika (gör.), az időmértékes verseléssel 
foglalkozó verstan. 

Metronom (ütemmérő), rugóra járó meg
fordított inga a zenei tempó pontos meg
határozására. Mälzel patentje (1816). 

Metropolis (gőr.: anyaváros) a. m. főváros, 
nagy város. 

Metropolita (gör.), érsek, több püspök 
elöljárója. 

Metram (lat.), mérték; versmérték. 
Metsu, Gabriel (1630?—1667), hollandi festő; 

a polgári életből vett finomtónusu genreképek. 
Metszet, álta'ában a fa-, réz-, acél- és kő-

lemezre állandósított ábrázolásnak a papirosra 
való lenyomata, amely nyomás szerint há
romféle. 1. Magasnyomású, amelynél a lemez 
magas rajza nyomódik a papirosra; a fâ-M. 
(1. ο.). 2. Mélynyomásu, amelynél a lemez
nek mély rajza nyomódik a papirosba; a réz-
M., az acél-M. (1. o.). 3. Siknyomásu, amely
nél a lemeznek vegyileg előkészített sik rajza 
nyomódik a papirosra; a kőrajz, litográfia 
(1. o.). 

Metternich, Clemens, herceg (1773—1859), 
1809—1848. Ausztria külügyminisztere és 1821 
—1848. kancellár. A bécsi kongresszus (amely
nek elnöke volt), a szentszövetség az 6 müve 
volt. Az 1848. márc. 13-i forradalom M. bu
kását vonta maga után. 

Mettör (franc.) a. m. tördelő, aki a sze
dést hasábokból oldalakba tördeli. 

Metz, a volt Német- Lotharingia fővárosa, a 
Mosel mellett, 62.000 1. Gótikus székesegy
ház. Műipar, kertészet. 

Meunier, Constantin (1831—1905), belga festő 
és szobrász; eleinte vallásos tárgyú képek, 
majd bányászképek. Visszatérő főtárgya: a 
munkás hősi küzdelme a kenyérért. 

Mexikó (Mexico, M.-i Egyes. Ali.), szövet
séges köztársaság É-Am erika D-i nyúlványán. 
1,969.000 km2, 14,280.000 1. Tengerpartja ned-

ves, egészségtelen, gyé-
I Ι»~/-"^·Ζ~ ren hikott. A népesség 

CJ*%|ffitej5||>^ magf.s fersikon tömörül, 
i ^ ^ a W í l w H V amelynek éghajlata eny-
l « ^ H ™ ^ e ' Az 5000 m. fölé 

í ^ í ^ ^ d O T ^ V ™ emelkedő egyes vuScá-
^ • ^ s i y i F l ^ ï ^ i l l ) η ο ^ tetejét örök hó 

JjűyJj.' ^ Ä . \ F korítj3·· ~~ Főterményei 
1 %^y^^mVw^ts ' a kukorica, búza, Árpa, 

S k X í u &£&$>$** ? " z s ' dohány, kakaó, cu-

N ^ ^ ^ X p - ^ C ^ r a ' Marhaállománya ielenté-
^ 5 ¾ ¾ ^ ^ ¾ ¾ ^ kény. Dus erdők. As-

-^^ ványai közül a petró
leum a legfontosabb. Ezüstbányászata első a 
földkerekségen. Ipara csekély. Kereskedelme az 
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Unió felé irányul. Lakosságának 440/o.a ke
vert, 37 indián, 19 fehér. Államnyelv a spa
nyol. A belsó villongások gyakoriak. — Fő
városa Mexikó, 615.000 1. — Története. Az 
aztékok ősi birodalmát 1519. Cortez meghó
dítja Spanyolország számára, 1540 óta 270 
évig alkirályok kormányozzák. 1823. M. fel
szabadul a spanyol uralom alól és azóta szö
vetséges köztársaság. Texas 1836. elszakad, 
csatlakozik az Egyes. Ali.-hoz, ami 1846. há
borúra vezet, ebben M. elveszti Üj-M.-t 
és Uj-Kaliforniát. 1883. angol, francia és 
spanyol közbelépésre proklamálják a császár
ságot í. Miksa (1. o.) alatt, akit azonban 
felkelők 1867. elfognak és agyonlőnek. Azóta 
ismét köztársaság. A világháborúban M. sem
leges maradt. 

Mexikói öböl, az Atlanti-óceán öble É-Ame
rika éa Ny-India közt. Belőle indul ki a 
Golf-árain. 

Meyer, 1. Conrad Ferdinand (1825—1898), 
svájci német költő. Lirai és epikus verseket, 
történeti és lélektani irányú, kitűnő elbeszélő-
müvekst irt. P'őbb munkái: Jürg Jenatsch; 
Der Heilige; Versuchung des Pescara; An
gela Borgia stb. — 2. Eduard, * 1855, ny. 
berlini egyet, tan., ókori keleti népek és gö
rögök tört.-vel fogl. — 3. Lothar (1830—1895), 
német kémikus, egyet, tan., felállította az ele
meknek egy periódusos rendszerét. 

Meyerbeer, Giacomo (1791—1864), német ze
neszerző és operakomponista. Operái: ördög 
Róbert, Hugenották, Afrikai nő. 

Meyer-Förster, Wilhelm, * 1862, német re-

f ény- és drámaíró. Heidelbergi diákélet c. 
arabját Budapesten is adták. 
Meyrink, Gustav, * 1868, bécsi születésű 

iró; misztikus regényeket irt (Golem, Das 
grüne Gesicht stb.). 

Méz, a méhek által a virágok édes ned
véből és porából készített édes folyadék. Fő-
alkatrésze a szőlőcukor, a zamatot illó ola
jok adják meg. 

Mezei 1. Ernő, * 1851, hirlapiró és iró, a 
Pesti Hirlap munkatársa; többször független
ségi képv. — 2. Mór, az előbbinek a bátyja 
(1836—1926), a zsidók emancipációjának elő
harcosa, sokáig a Lipótváros szabadelvüpárti 
képviselője. 

Mezei futás, távfutás szabad vidéken, er
dőn, mezőn át. Távja 3—17 km. között vál
takozik. 

Mézharmat, cukortartalmú, ragadós folyadék 
növények levelein, levéltetvek váladéka. 

Mező . . . (gör.), összetételekben a. m. közép, 
Mezdfwtámia, az Eufrát és Tigris középső 

és alsó folyása mentén elterülő síkság. Ég
hajlata meleg és száraz. Az ó- és középkori 
népek öntözéssel nagyszerű kultúrát teremtet
tek itt, amely a török uralom alatt lehanyat
lott. 1919. Anglia kapott rá mandátumot. (L. 
Irak.) 

Mező i. Béla, * 1883, orvos és sportem
ber, a bp.-i egyet, a húgyszervek betegs. m. 
**"·» J«» yardos futó és távolugró bajnok, 
galamblövő. — 2 . Ferenc, * 1885, tanár, 

965 

MEZÖSAS 

klasszikus-filológus és sportiró. Az amster
dami olympiai versenyeken irodalmi bajnok
ságot nyert Az olympiai játékok c. munká
jával. 

Mezöberény nagyk., Békés vm., békési j . , 
13.477 1·. vasút, táviró, telefon, posta. 

Mezőcsát nagyk., Borsod vm., mezőcsáti j . , 
5827 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Mezőcsokonya kisk., Somogy vm., kapos
vári j . , 1298 1., ut. Hetes, posta. 

Meződ kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
526 1., ut. és up. Sásd. 
_ MezŐfi Vilmos, * 1870, hirlapiró és po

litikus. Egy darabig a szociáldemokratapárti
ban volt, onnan kilépett és mint agrárszo
cialista volt 1905—10. orsz. képv. 

Mezőgazdasági hitel. A mezőgazdasági ter
melés hosszú időt vesz igénybe, ezért a M. 
is hosszúlejáratú (pl. váltóknál hathónapos). 
A M. kielégítésére alakultak a M.-szövetke-
zetek. 

Mezőgazdasági Kamarák, a mezőgazdaság 
fejlesztésére, irányítására a mezőgazda-lakos
ság érdekének előmozdítására szolgáló hiva
talos érdekképviseleti testületek. Az 1920. 
XVIII. t.-c. létesítette nálunk. 

Mezőgazdasági Múzeum, 1896. létesült és 
1907. újjáépült állami intézet a magyar me
zőgazdaság fejlődésének bemutatására. 

Mezögyán nagyk., Bihar vm., cséffa-nagy-
szalontai j . , 2238 1., telefon, táviró, posta. 

Mezőhegyes nagyk., Csanád vm., battonyai 
j . , 7482 1., vasút, táviró, telefon, posta. Ál
lami ménes. Cukorgyár. 

Mezőkeresztes nagyk., Borsod vm., mezőr 
kövesdi j . , 465Ó 1., vasút, táviró, telefon, 
posta. 

Mezőkomárom nagyk., Veszprém vm., enyingi 
j . , 1527 1., vasút, táviró, posta. 

Mezőkovácsháza nagyk., Csanád vm., mező
kovácsházi j . , 4721 T., vasút, táviró, telefon, 
posta. 

Mezőkövesd nagyk., Borsod vm., M.-i já
rásnak székhelye, 18.548 1., vasút, táviró, te
lefon, posta. Kath. reálgimn. Hímzései országos 
hírűek. 

Mezőladány kisk., Szabolcs vm., tiszai j . , 
1034 1., ut. Tornyospálca, posta. 

Mezőlak nagyk., Veszprém vm., pápai j . , 
1454 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Mezőnagymihály nagyk., Borsod vm., mező-
csáti j . , 2054 1., telefon, posta. 

Mezőnyárád nagyk., Borsod vm., mezőkövesdi 
j . , 1185 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Mezönyék kisk., Borsod vm., miskolci j . , 1024 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Mezőőrs nagyk., Győr vm., pusztai j . , 1742 
1., telefon, posta. 

Mezőpeterd kisk., Bihar vm., biharkeresztesí 
}., 819 1., vasút, táviró, posta. 

Mező rendőrség, a termények, felszerelések 
biztonságára alkalmazott egyének. Szolgálati sza
bályzatát az 1849: XII. t.-c. melléklete tar
talmazza. 

Mezősas nagyk., Bihar vm., biharkeresztesi 
j . , 1558 1., telefon, posta. 
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Mezőség, a Felső Maros és Szamos közt el
terülő száraz halom-vidék. 

Mezössy Béla, * 1870, politikus, 1896—1918. 
függ., majd alkotmánypárti képv., a koalíció 
alatt íöldmiv. államtitkár, az Esterházy-korm. 
földm, min. 

Mezöszentgyörgy nagyk., Veszprém vm., 
enyingi j . , 1305 1., ut. Lepsény, posta. 

Mezőíárkány nagyk., Heves vm., egri j . , 
2833 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Mezőtúr rtv., Szolnok vm., 26.911 1., vasút, 
távíró, telefon, posta. Ref. gimii., ill. feányiiecum. 

Mez6zombor nagyk., Zemplén vm., szerencsi 
j . , 1981 1., vasút, ut. Szerencs, posta. 

Mezzanin (oh) a. m. félemelet. 
Mezzo . . . (ol.), összetételekben a. m. fél. 
Mezzofanti, Giuseppe (1771—1848), bibomok, 

olasz nyelvtudós; állítólag 58 nyelven beszélt. 
Mezzoforte (ol.), «· zenében a. m. félerősen. 
Mezzoszoprán (ol.), a szoprán és alt között 

lévő női vagy gyermekhang. 
Mezzotinto (ol.), hántoló v. vakarómodoru 

metszet. 
M. F. T. R. (kiejtve: Méfier), a Magyar 

Folyam- és Tengerhajózási R. T. rövidített 
elnevezése. 

mg, a milligram rövidítése. 
Miami, város Florida félsziget D-i partján, 

30.000 1. Téli üdülőhely. 
Miatyánk (lat. Paternoster), e szavakkal kez

dődik az az imádság, amelyre Jézus Krisztus 
tanította tanítványait. 

Miazma (gör.), a járványos betegségek ma
gyarázására feltételezett gáznemű anyag, ami
nek belégzése okozná a fertőző bajokat. 

Michaelis, 1. Karin, * 1872, dán irónő. 
Hires regénye: A veszedelmes életkor. — 2. 
Sophus, * 1865, dáa író, verseket és regénye
ket irt egyéni, festői stílusban és a For
radalmi nász c. színmüvet. — 3. Samu, * 
1875, a z á.IL pénzverde megteremtője és igaz
gatója. 

Michel, Louise (1833—1905), francia anar
chista agitátornó, többször fogságban és de-
portációban. 

Michelangelo, Buonarroti (1475—1564), az 
olasz renaissance legnagyobb szobrásza, egy
ben festő és építész. Főművei: Dávid, Mózes, 
Rabszolgák, Medici síremlék (szobrok); a Six-
íus-kápolna freskói (Utolsó ítélet), Szent csa
lád, Fürdő katonák, (képek); a Szt. Péter 
templom kupolája. Folyton forrongó müvész-
lélek, aki sokszor megnemértéssel küzdve, a 
költészetben keresett megnyugvást. 

Michelet, Jules- (1797—r 874). francia tör
ténetíró (Histoire de France és Histoire de 
la Révolution). 

Michelson, Albert Abraham, * 1852, a chi
cagói egyetem híres fizikusa, részben az ő 
kísérletei szolgáltak Einstein relativitás címé· 
létének alapjául. 1907. Nobel-dij. 

Michigan, az Egyes. Ali. egyik Ë-i középső 
állama. 150.162 km2, 4,600.000 1. Nagy ga
bonatermelés, gazdag állatállomány; vas, réz, 
só, szén, ezüst, agyag stb. Nagyipar. Autó
gyártása első az Unióban. Fővárosa Lansing. 
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Michigan-tô, egyike az öt É-amerikai nagy 
tónak, 59.000 km2, D-i partján fekszik Chi
cago. 

Miczkiewicz, Adam (1798—1855), romantikus 
irányú lengyel nemzeti költő. Balladák, ro
máncok, szonettek, eposzok. 

Mídas, mondabeli frigiai feiráíy, akinek ke
zében minden arannyá változik, még az étel is, 
Apollon szamárfüleket növeszt neki. 

MIÉNK,. a Magyar Impresszionisták és Na
turalisták Köre röv. neve. Szinyei-Mersc Pál 
a'ap. 1908., 1910. feloszlott. 

Mignet, François (1706—1884), francia tör
ténetíró. Klasszikussá vált munkája: Histoire 
de la Révolution française. 

Migráció (lat.) a. m. vándorlás. 
Migray József, * 1882, szocialista író. Irt 

költeményeket, filozófiai és pedagógiai érteke
zéseket, szocialista elméleti és agitációs ira
tokat. Ujabban a szoc.-dem.-pártból kilépett. 

Migrén (franc), főfájás, főleg a koponya fé!-
oldalán; az ágybéli verőerek görcsös összehúzó
dásának tulajdonítják. 

Mihalich Győző, * 1877, a hidépités-
tan ny. r. tanára a bp.-i műegyetemen. Fő-
müve: »Vasbetonszerkezetek«. 

Mihald kisk., Somogy vm., csurgói j . , 1402 
1., ut. Zalaszentjakab, posta. 

Mihálffy 1. Ernő, * 1863, a pécsi egyet. ,1 
pénzügytan ny. r. tanára. — 2. Vilmos, * 
1870, ny. államtitkár, országgy. képv. 

MihâH Tivadar, * 1855, ügyvéd, 1905—18. 
román nemz. képv. 19C6. a párt elnöke. 
Jelenleg Kolozsvár polgármestere. 

Mihalik 1. Dániel, (1869—1910), festő; a 
szolnoki művésztelep egyik megalapítója; táj
képek. — 2. József, (1860—1925), műtörténész, 
író és archeológus, különösen az ötvösművészet 
történetével fogl. 

Mihálik János, (1818—1892), mérnök, a Fe
renc-csatorna bezdáni torkolatánál Európa első 
betonzsilipét építette. 

Miháíkovics Géza, (1844—1899), orvos, anató
mus, a bp.-i egyet, tanára. 

Miháiovics Ödön, (1842—1929), zeneszerző, 
1887—1919. a Zeneakadémia igazgatója. Mü
vei négy szimfónia, balladák, nyitányok, zong.-
verseny, operák. 

Mihaíovits János, * 1877, a bányamérn. fő
iskola r. tanára, felsőházi tag. 

Mihály Dénes, * 1894, mérnök. A távolba-
lá ás problémáira vonatkozó kísérletei nagy-
jelentőségüek. 

Mihály 1. Vitéz (Mihaiu Viteazul), vajda, 
havasalföldi (1593—1601) és moldvai (1600) 
fejedelem. 1595. Báthory Zsigmond erdélyi 
fejedelemmel szövetségben megverte a törö
köket, 1598. elismerve Rudolf m. kir. fenn
hatóságát, legyőzte Báthory Endrét, ióoo. Er
dély kormányzója. Básta török cimboraság 
gyanúja alatt megölette. — 2. Obrenovics M. 
kétizben (1839—42. és· 1860—68.)'' szerb fejed. 
Elsőizben a súlyos adók miatt elűzték, má
sodízben meggyilkolták. Utóda unokaöccse, Mi
lán. 
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Mihályfa kisk., Zala TOI., sümegi j . , 731 
1., uL. Sümeg, posta. 

Mihályfi ι. Ákos, * 1863, c. prépost, riszt, 
áldoíópap, a bp.-i egyet, a lelkipásztorkodás-
tan ny. í·. tanára, a Katholikus Szemle szer* 
kesztóje' — 2. Béla, * 1891, színész, a 
Nemzeti Színház tagja. — 3. Károly, * 1856, 
színművész 1880 o t a α Nemzeti Színház örö-

Mihálygerge !&&·> Nógrád vm., szécsényi j . , 
633 1., ut. és up Litke. 

Mihályháza nagyk., Veszprém vm., pápai j . , 
1308 1., ut. Mezőlak, posta. 

Mihályi nagyk., Sopron vm., kapuvári j . , 1412 
]., telefon, posta. 

Mijnheer (holland) a. m. uram. 
Mika Sándor, (1854—1912), bp.-i egyet. c. 

rk. tanár, történetíró. Főleg a középkorral 
és Erdély történetével foglalkozott. 

Mikátfő, a japán császár cime. Japánban 
inkább a Tenno v. Tensi cím használatos. 

Mike kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 129$ 
]., ut. Csököly, posta. 

Mikecz Jstván, Szabolcs és Ung vm. al
ispánja. 

Mikefa kisk., Zala vm., novai j . , 555 1., ut. 
és up. Nova. 

Mikepércs nagyk., Hajdú vm., központi j . , 
2316 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Mikes 1. János gróf, * 1876, szombathelyi 
püspök, felsőházi tag. —2. Kelemen, 1690—1762), 
II. Rákóczi Ferenc kamarása, a fejedelemmel 
együtt emigrál, Rodostóban hal meg. Irodal· 
milag nagybecsű Törökországi levelei-ben leírja 
a maga és emigrált barátai sorsát. — 3. Lajos, 
* 1872, iró, hiríapiró és műfordító; az Est 
íapoknál dolgozik. 

Mikkelsen, Einar * 1883, kiváló dán sark
utazó. J909—12. fölkutatta a Mylius-Erichsori 
expedíció nyomait Grönlandban. 

Miklas, Wilhelm * 1872, osztrák filológus és 
politikus, 1907. képv,, 1928 dec. óta köztárs, 
elnök. 

Miklós, orosz cárok, I. M. (1796—1855), I. 
Pál cár fia, 1825—1855, orosz cár, az 1830— 
31-i _ lengyel felkelést leverte és segített le
verni az 1848—49. magy. szabadságharcot. 
Megindította a krimi háborút. — II. M. (1868 
—1917), III. Sándor cár fia, 1894—1917. 
orosz cár. Uralma alatt folyt le az orosz* 
japán háború (1905—6) és a világháború, 
amely az 1917. mára 12. forradalomra és 
M. megölésére vezetett. Az ő kezdeményezés 
sere ült össze 1899. máj. 18. a hágai béke* 
konferencia. 

Mütlős 1. Andor, * 1880, Az Est főszer
kesztője. 1901. hírlapíró, (Magyar Szó, Pesti 
Napló), 1910. megalapította Az Est-et. — 2. 
Elemér, * 1882, lírikus és irodalomtört. iró. — 
3· Ferenc, (1869—1920), írod. történeti iró, 
a Révai Nagy Lexikon szerk. — 4. Jenő, * 
^73 , iró és hírlapíró, a Magyarság munka
társa. Novellák, versek, színdarabok. — 5. 
Οαδη, (1857—1923), mérnök, többizben sza
badelvű p. képv., 1900. a párizsi kiállitái 
kormánybizt. 
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Miklósi kisk., Somogy vm., igali j . , 755 I., 
ut. Nágocs, posta. 

Miklósy 1. Hona (G.), * 1876, írónő; fő-
müvei: Johanka, A színész és leánya. — 2. 
István, * 1857, hajdudorogi gör. kat. püspök, 
felsőházi tag. 

Mikó Imre gr., (1805—1876), politikus. 1861. 
az erdélyi főkormányszék elnöke, 1867. az 
Andrássy-kabinet közlek. minisztere. Az Erdélyi 
Múzeum (1859) az ő alapítása. 

Mikóíalva nagyk., Heves vm., egri j . , 1040 
1., ut. és up. Bélapátfalva. 

Mikóháza kisk., Zemplén vm., sátoraljaúj
helyi ]'., 666 1., posta, telefon. 

Mikola Sándor, * 1871, tanár, fizikus. Müve: 
A fizikai alapfogalmak kialakulása. 

Miltosszáníak kisk., Vas vm., vasvári j . , 1027 
1., ut. és up. Baltavár. 

Mikro . . . (gör.), összetételekben a. m. ki
csiny; mértékegységeknél ezek milliomodrésze. 

Mikroba (gör.), a legkisebb növényi és ál-
íafi élőlények neve. kül. baktérium. 

Mikrofon (gör.), a telefonberendezésnek az a 
része, mely a hangrezgéseket grafitszemcsék el-
ienállásváltozásai révén villamos rezgésekké ala
kítja át és megfordítva. A mikrofont Hughes 
lalálta fel. 

Mikrofotografie (gör.) a. m. parányi tárgyak 
fényképezése a mikroszkópra alkalmazott 
készülékkel. 

Mikrokefália (gör.) a. m. törpefejüség. 
Mikrokozmosz, 1. Makrokozmosz. 
Mikrométer-csavar, finom szerkezet, amelynek 

elfordításával valamely műszernek egyik ré
szét csak igen kevéssé mozdítjuk el eredeti 
helyéből. 

Mikromillfmerer (gör.) a. m. Vtooo mni· 
Mikron, a milliméter ezredrésze. — Milli

mikron, egy ezredmikron, a mm. egy milli
omod része. 

Mikronézia, az ausztráliai szigettenger ÊNy-i 
szigeteinek összefoglaló neve. Ide tartoznak a 
Mariannák, Karolinák, Marshall- és Gilbert-
szigetek. 

Mikroszkóp (górcső), olyan optikai készü
lék, melynek segítségével a szabad szemmel 
nem látható tárgyakat láthatóvá tudjuk na
gyítani. A modern M. legfontosabb alkat
részei a több lencséből összetett tárgylencse, 
a szemlencse és a fényt a M. csövébe vetítő 
tükör. A legtökéletesebb M.-ok mintegy 2000-
szeres nagyítást engednek meg. 

Miksa I. (1459—1519), HL Frigyes császái 
fia, 1493—1519, német-római császár. Nagy 
barátja volt a tudományoknak. Házasságok ut
ján a Habsburg-dinasztia hatalmát óriásivá 
növelte. 

Miksa magyar király (1527—1576), í. Ferdi
nánd fia. 1564—1576. német-római császár és 
magyar király. Szulejmán szultán M. alatt 
foglalta el Palotát, Gyulát és Szigetvárt. 

Miksa Ferdinánd József, mexikói császár 
(1832—1867), I. Ferenc József öccse, kit a 
mexikói rendek 1863. császárrá választottak. 
A francia sereg kénytelen lévén elhagyni Mexi-
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kót, M. a korábbi köztársasági elnök, Jaurès 
kezeibe esett, aki Queretaroban kivégeztette. 

Mikroszkóp 

Mikszáth i . Kálmán, (1849—1910), író, li
berális képviselő. Legnagyobb sikereit azokkal 
a humorisztikus regényekkel és novellákkal 
aratta, melyekben a felvidéki dzsentri-világot 
mutatta be, vagy a felvidéki paraszt-típuso
kat (Tót atyafiak, A jó palócok, A tekintetes 
vármegye, Szent Péter esernyője, A gaval
lérok, Prakovszky, A Noszthy-fiu esete). Sok 
humoros rajzot irt a magyarországi politikai 
viszonyokról, összegyűjtve: A t. Ház, Club 
és folyosó, Országgyűlési karcolatok, továbbá 
Egy választás Magyarországon. Urak és parasz
tok, Uj Zrinyiász, Akli Miklós, Különös há
zasság, néhány történeti hátterű regény é.' 
ifjúsági könyv. — 2. Kálmán ifj._ * 1885. 
földbirtokos, politikai iró és hírlapíró, Mis
kolc főispánja. 

Milán, Obrenovics (1854—1901), az első szerb 
király (1882—1889). Osztrákpárti külpolitikát 
folytatott. 18S5. hadat üzent Bulgáriának, Szliv-
nicánál vereséget szenvedett. 1889. Sándor • 
fia javára lemondott. 

Milano, Lombardia fővárosa, a legnépesebb 
és gazdaságilag legfontosabb olasz város, 836.000 
L; selyemipar, sok műemlék, hires dóm. 

Milej kisk., Zala vm., novai j . , 394 1·, 
ut. Zalaegerszeg, up. Nagylengyel. 

Miletics, Szvetozár (1826—1901), szerb _ pol., 
1848—49. a magyarok ellen harcolt, a kiegye
zés után képv. és nemzetiségi föderálisra el-
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veket vallott. A Zasztávában irt cikkei miatt 1876. 
ötévi fogházra ítélték. 

Miletos, kisázsiai régi ión kikötőváros a 
Meander folyó torkolatánál. 

Milhaud, Darius, * 1892, francia zeneszerző, 
a legújabb irányzat egyik vezére; főbb mü
vei: L'Homme et son désir, Protée (Claudei 
szövegére), kamarazene, szonáták stb. 

Milhoffer Sándor, * 1869, gazdálkodó, kecs
keméti jogakad. tanár, több mezőgazdasági 
mü szerzője. 

Milicia (lat.) a. m. néphadsereg. 
Miligram, a. m. Í / 1 Q 0 0 g r · 
Militarizmus (ujlat.), a katonai szellem 

uralma. 
Miljő (franc: milieu) a. m. környezet. 
Miljukov, Pavel Nikolajevics, * 1859, orosz 

po!., eredetileg a történelem tanára, 1905. du-
maképv. és a kadétpárt alapitója, a pánszláv-
mozgalmak egyik feje. 1917. a forradalom 
után külügymin. s a háború folytatásának 
hive. Párizsban él. 

Milkó 1. Izidor, * 1855, vajdasági iró, a 
Pesti Napló, Fővárosi Lapok volt munkatársa. 
— 2. Vilmos, * 1878, a bp.-ί egyet, a se
bészeti sérülések m. tanára, kórházi főorvos. 

Mill, John Stuart (1806—1873), angol köz
gazdasági és filozófiai író. Közgazd.-ban a 
Smith-féle is-kola hive, logikája az induktiv 
módszeren alapul, erkölcstana pedig a hasz
nosság elvéből indul ki. Főbb müvei magy. is 
megj. 

Millais, Sir John Everett (1829—1896), angol 
prerafaelista festő. 

Miileker Rezső, * 1887, debreceni egyet, a 
földrajz ny. r. tanára. 

Millennium (ujlat.), a honfoglalás- ezredéves 
évfordulója 1896., amelynek emlékét törvénybe 
iktatták és orsz. kiállítással ünnepelték meg. 

Millerand, Alexandre * 1859, mint szociál
demokrata politikus kezdte pályafutását. Több-
Ízben miniszter, 1919. Elszász-Lotharingia fő
biztosa, majd min. elnök s 1920—24. köztár
sasági elnök, 1925. szenátor. 

Millet, Jean François (1814—1875), a 19. 
sz.-i francia festészet egyik vezető egyéni
sége. 1849. a barbizoni festők csoportjához 
tartozott és attól kezdve paraszttárgyú képe
ket festett. 

Mi i l i . . . : összetételekben az egység V1000 
része. 

Milliárd a. m. ezer millió. 
Miilíkan, Robert Andreas, * 1868, amerikai 

fizikus, 1923. Nobel-dij. 
Millocker, Kari (1842—1899), osztr. zene

szerző. Ismert operettjei: Der Arme Jona
than, Der Betteístudent és Der Probekuss. 

Milo (Melos), görög sziget a Kykládok cso
portjában. 150 km3, 5000 1. Itt találták meg 
1823. a legszebb Venus-szobrot. (L. Miloi Ve
nus.) 

Milol (helyesen Melosi) Venus, Melos szi
getén találták 1820., azóta a párizsi Louvreban. 

Milos, Obrenovics (1784—1S60), szerb feje
delem, disznóhajcsár fia. 1815. proklamálta 
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MILOTA 

Szerbia függetlenségét. Zsarnoksága miatt 1839. 
lemondatták, de 1858. visszaszerezte trónját. 

Milota kisk., Szatmár vm, fehérgyarmati 
h> 948 1., ut. és up. Tiszabecs. 

Milotay István, * 1883, publicista. 1913. 
megindítja az Uj Nemzedék c. hetilapot. 
1920 óta a Magyarság felelős szerkesztője, 
összegyűjtött publ. cikkei: Tiz esztendő, A 
függetlenség árnyékában. 

Milreiez, pénzegység Portugáliában és Bra
zíliában/ IÖ°° r e i s z — S·8^ ^ -

Miltiade», a théni hadvezér, megverte az ón-
ásinerzsa eereget Marathonná!, t 489· K r - e · 

Müton, John (1608-1674), angol költő, a 
puritán szellem képviselője. Nagy szerepe volt 
a Cromwell-féle forradalomban. Főműve: Az 
elveszett paradicsom c. eposz. 

Milwaukee, az Egyes. All. Wisconsin álla
mának legnagyobb városa a Michigan-tó Ny-i 
partján, 457.000 1. Egyetem. Mezőgazdasági 

Miotika (gör.), érzelmeknek és gondolatok
nak arcjáiékkal és gesztusokkal vaíó kifeje
zése. 

Mimikri (ang.), környezethez való hasonu
lás védelem céljából az állatvilágban. 

Mimóza 
1. a levelek rendes állásban, 

2. érintés után 

Mimóza (magyarul érzőké), a hüvelyesekhez 
tartozó, többszáz fajú trópusi növény gyűjtő
neve. A M. pudica nevezetes tulajdonsága, 
hogy ha megérintik, szárnyas leveleit gyorsan 
összecsukja. A nálunk M.-nak nevezett sárga-
virágú dísznövény acacia (1. ο.). 

Mina, ógörög pénzegység, a talentum (talen-
ton) hatvanadrésze, súlya 436.6 gr. 

Minaret (arab), a mecset mellett épített 
karcsú torony. 

Mincie, a Po baloldali mellékfolyója, Tirol
ban ered és a Gerda-tavon folyik át. 
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MINŐS 

Mindanao, a Filippinák egyik szigete, 96.000 
km2, 500.000 1. 

Mindszent nagyk., Csongrád vm., mindszenti 
j . , a Tisza mellett, 10.069 '·> hajóállomás, 
vasút, távíró, teiefon, posta. 

Mindszentek napja: nov. 1., a vértanukra és 
a szentekre emlékeztető ünnep. 

Mindszentkálla kisk., Zala vm., tapolcai j . , 
976 1., ut. Köveskál, up. Kővágóőrs. 

Mindszenty Gedeon (1829—1877), kat. Jelkész, 
egyházi költő. 

Mineralogia (ujlat.) a. m. ásványtan. 
Minerva, a Pallas Athénének megfelelő ró

mai istennő, az iparosok, művészek, költők és 
orvosok védője. 

Mingré'.Ia, kaukázusi tartomány a Fekete ten
ger partján, az ókori Kolchis. 1804—1918. 
orosz, azután Georgiához tartozott,· most szov
jetköztársaság Abkhazia néven. Fővárosa Szu-
kum Kále. 

Miniatűr, (franc), eredetileg festett írás, 
iniciálé, ékítmény vagy képecske; a 17. sz.-tól 
minden apró méretű képnek a neve. 

Minich Károly, * 1869, bp.-i egyet, az erő
szakos halálnemek törvényszéki orvostanának 
c. rk. tanára. 

Minimális (ujlat.) a. m. legkisebb. 
Minimum (lat.) a. m a legkisebb, legala

csonyabb, legkevesebb. 
Miniszter (lat.) a. m. szolga; legmagasabb 

rangú államhivatalnok, aki a maga ügykörében 
(tárca) az államkormányzat élén áll. Az ál
lamfő nevezi ki a miniszterelnök előterjeszté
sére és ellenjegyzésével. 

Miniszterelnök, a minisztertanács elnöke, a 
kormány politikájának irányitója. 

Miniszteri felelősség, a legfontosabb alkot-
mánybiztositék. .Kétféle, u. m. 1. politikai: a 
miniszter lemondani köteles, ha a képviselőház 
többségének a bizalmát elveszti. 2. Jogi: a mi
niszter törvénysértésért a képviselőház által vád 
alá helyezhető. Ily esetben külön közjogi 
bíróság ítél felette. 

Minuztráns ( lat) , a papnak az oltárnál 
segédkező fiu. 

Minium (lat.), ólomoxid tartalmú ásvány, 
amely főként vörös vasfesték előállítására 
szolgál. 

Míniwattcsö, olyan elektróncső, amelynek iz-
zitása nagyon csekély. 

Minneapolis, az Egyes. AH. Minnesota álla
mának legnagyobb városa a Mississippi mellett, 
380.000 1. Egyet. Malomipar. 

Minnesänger, a 12. és 13. sz. német lovag
költői és énekesei. 

Minnesota, az Egyes. AH. egyik Ë-i középső 
állama. 220.000 km2 2 és háromnegyed 
millió 1., földmivelés és állatteny. Mezőgazd., 
íuházati és fémipar. FóV. St. Paul. 

Minor (lat.) a. m. kisebb, ifjabb. 
Minorenn (lat.) a. m. kiskorú. 
Minoriták (franciskánusok), kolduló szerzet, 

melyet Assisi szt. Ferenc alapított 1210. .-
.Minori tás (lat.) a. m. ; kisebbség, 
'-. Minős, mondabeli krétai király, a knossosi 

labirintus építtetője. 
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MlNOTAURÜS 

Minotaurus, Pasiphae királyné és egy bika 
félig ember, félig bika szörnyfia, akit Minős 
király a labirintusba záratott, ifjakkal és szü
zekkel táplálta, mig végre Theseus megölte. 

Minotaurus. Ókori vázakép 

Minősítés, i. a büntetőjogban valamely bűn
cselekmény tényálladékának eltérő felállítása 
súlyosabb v. enyhébb büntetés alkalmazása cél
jából. — 2. A közhivatalra alkalmazásnál az 
előfeltételek összessége. 

Minszk, Fehér-Oroszország fővárosa, 124.000 
1. Gép- és bőripar. 

Minuciózus (lat.) a. m. aprólékoskodó. 
Mínusz (lat.) a. m. kisebb, kevesebb, a kivo

nás és a negativ jele szóban. 
Minuta, (lat.) a. m. perc. 
Miocén, (gör.) a Föld harmadkorának utolsó

előtti korszaka. 
Miopia (gjr.) a. m. közellátás, rövidlátás. A 

szem fénytörési hibája; a szemtengely meg
hosszabbodása által jön létre, homorú szem
üveg segélyével korrigálható. 

Mir (orosz) a. m. világ, továbbá-község, a 
község szervezetre jogosult tagjainak ÖSSZÍS-
sége és a község közös földje. 

Mirabeau, Honoré Riquetti, comte de (1749— 
1791), francia államférfi. Az alkotmányozó 
nemzetgyűlés legnagyobb szónoka, a forradalom 
vezére, később a király zsoldjában. 

Miraculum (lat.) a. m. csoda. 
Miramare, kastély Triest mellett, az Adria 

partján. 
Mirbach 1. Antal báró, * 1886, földbirtokos, 

felsőházi tag. — 2. Wilhelm gr. (1871—1918), 
német diplomata, 1917 a német misszió ve
zetője Szentpétervárotr, 1918. moszkvai követ, 
ahol forradalmárok agyonlőtték. 

Mirbeau, Octave (1850—1917), francia regény
es drámaíró, a társadalmi szatíra müvelője. 

Mirigyek, az állati test azon szervei, melyek 
az élet 9 a faj fenntartásához szükséges ned
veket termelik. Némely M. e nedveiket ki
vezető csatornán át juttatják a rendeltetési 
helyre (máj az epét a bélbe, nyálmirigyek a 
nya'at a szájba). Más M. terméke a nyirok
vagy a nedvkeringésbe jut. Ezek a belső el
választási! M., ilyen pl. a tobozmirigy, az agy-
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függelék, a mellékvese. Ez utóbbiak jelentő
ségének felismerése az utolsó 1—-2 évtized 
kutatásainak érdeme. 

Mirtusz, a meleg vidékeken honos örökzöld 
fás növény. A fiatalság és szüzesség szimbó
luma. 

Mirza Shaffy, tifliszi perzsa tudós, Boden-
stedt, aki tanítványa volt, M. név alatt adta 
ki saját verseit. 

Misángyi Vilmos, * 1880, gépészmérnök, a 
mechanikai technológia müegyet. ny. r. tanára. 

Miscellanea (lat.) a. m. vegyes tartalmú ira
tok gyűjteménye. 

Miscere utile dulci, (lat.) a. m. a hasznost a 
kellemessel vegyíteni. 

Mise, 1. a kat. egyház főistentiszteleti cse
lekménye; részei: 1. a felajánlás, 2. átváltó 
zás és Urfelmutatás és 3. áldozás. Vannak a 
M.-nek előkészítő és befejező részei. Az utób
biban fordulnak elő áldás előtt a pap e sza
vai: Ite, missa est (menjetek, elbocsátás van), 
amiből a M. neve keletkezett. — 2. Az ünne
pélyes zenés-misének zenei része, amelynek 
komponálásával a nagy zeneszerzők is foglal
koztak. 

Misefa kisk., Zala vm., pacsai j . , 373 1. ; 
Misera plebs contribuera (lat.: nyomorult 

adófizető nép). Állítólag Werbőczytől ered. 
Miserere (lat.), bélsárhányás, keletkezik, ha 

a bél bármely okból elzáródott, nagyfokban 
szűkült, avagy hüdött. 

Miserere mei Domine (lat.) a. m. könyörülj 
rajtam Uram, az 50. (51.) zsoltár kezdőszavai. 

Misericordianus (lat.), irgalmasrendi szerzetes. 
Miske nagyk., * Pest vm., kalocsai j . , 2732 

1., wt. Hajós, posta. 
Miskolc sz. kir. város, Borsod vm. székhelye, 

a Sajó- és Hernád-völgy összeszögellésében, a 

Miskolc: az avasi torony 
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MISKOLCZY MODRUS-FIUME VM. 

Bükk hegység lábánál 57-384 1. Jogi és teoló
giai akadémia, kath. gimn., ref. reálgimn. és 
feánygimn., áll. reálisk., férfi és női felső-
keresk. isk. Terménykereskedelem. 

Miskolczy i. Gyula, * 1892, külugymin. titkár, 
a Bécsi Magy. Tört. lat. h. igazg., a bp.-i 
egyet, a 18—19· sz,~' törtenelem m · tanára. — 
2 István * l88í· P ;ar is ta> a szegedi egyet. 
az egyet.' történelem m. tanára. 

Mislény kisk., Baranya vm. pécsi j . , 379 l, 
ut. Üszög, up. Kiskozár. . 

Misna (lieber) a. m. tan; a zsidó vallás 
törvényeinek és szokásainak hébernyelvü gyűj
teménye Kr. 11. 189. A M. magyarázataiból 
lett a talmiul (1. o.). 

Misogyn (gör.) a. m. nőgyűlölő. 
Miss (ang.) a. m. kisasszony. 
Missale (lat.) a. m. misekönyv. 
Mississippi, folyó E-Amerikában, 6730 km., 

a Föld leghosszabb folyója, St. Faultol 3000 
km. .bosszúságban hajózható. — 2. Az Egyes. 
Ali. egyik D-i középső állama, 121.000 km3, ι 
és háromnegyed millió 1., ebből 1 millió néger. 
Pamut, kukorica, rizs, búza: gazdag állatállo
mány. Fővárosa Jackson. 

Missoluiiglii, kikötőváros Közép-Görögország-
bany a Tatraszi Öbölben, 8000 I. Itt halt meg 
Byron 1824. 

Missouri, 1. a Mississippi legnagyobb mellék
folyója. — 2. Az Egyes. Ali. egyik E-i kö* 
zépső állama, 180.000 km2, 3 és fél millió 1. 
Gabona, komló, dohány, gyümölcs. Gazdag á lat-
állomány. Szén és vasérc. Cink- és ólom-
bányászat. Mezőgazdasági és erdő-ipar. Fővárosa 
Jefferson City. 

Misszió (lat.j a. m. küldetés. 
Misszionáriusok (lat.) a. m. hittíritők, a ker. 

viillás terjesztői a pogány népek között. 
Auster (ang., röv. Mr.) a. m. ur. 
Mistral, az Alpokról lejövő száraz, hideg 

szél D.-Franciaországban. 
Mistral, Frédéric (1830—1914), uj-provanszi 

költő. Főműve a provanszi népéletet rajzoló 
Miréio c. idillikus eposz. (Mcgj. magy. is.). 
1904. Nobel-dij. 

Mistress (ang., röv. Mrs.) a. m. úrnő. 
Míszla nagylc, Tolna vm., simontornyai j . , 

1392 1., ut. Pincehely, posta. 
Misztériumok, τ. tt>kzatos görög vallási 

szertartások. — 2. Középkori vallásos szín
darabok. 1 

Miszticizmus, (gör.), hajlam a rejtélyességre, 
ennek keresése, irodalomban és művészetben. 

Misztifikáció (lat.) a. m. félrevezetés. 
Mitesszer, (nem.) a. m. a bőr faggyumiri-

gyeinek eltömődése. 
Mithras, az óperzsa vallásban a Nap, a fé* 

nyesség főistene. 
Mithridates Eupator, VI. (Kr. e. 132—63) 

pontusi király, a rómaiak elkeseredett ellensége. 
Mikor Pompeius legyőzte, öngyilkossá lett. 

Mitológia (gör.) a népek vallásos mondáival 
(mítoszaival) foglalkozó tudomány. 

Mitra (gör.), süveg. Kisázsiában uralkodók 
jelvénye, ma püspöksüveg. 

Mitrailleuse (franc.) a. m. gépfegyver. 

Mitrovlca, 1. város a Rigómezőn, az Ibar 
mellett, 25.000 1. — 2. Város, Szerem vm., 
a Száva mellett, 13.000 1. 

Mitrovlcs Gyula, * 1871, debreceni egyet, a 
pedagógia ny. r. tanára; esztétikával is fogl. 

Mittweida, város Szászországban, 19.000 1. 
Technikai főiskola. 

Mixtum (Jat.) a. m. kevert. M. compositum 
a. m. zagyvalék. 

Mixtúra (lat.) a. m. keverék. 
Mizantróp (gör.) a. m. embergyűlölő. 
Mizerábilis (lat.), a. m, nyomorúságos. 
Mije, a mademoiselle (franc. a. m. kisasszony) 

rövidítése. 
Mme, a madame (franc. a. m. asszonyom) 

rövidítése. 
Mnemotechnika (gör.) a. m. az emlékező

tehetség fejlesztésének művészete. 
Moabiták, a Holttengertől DK-re lakó nép

törzs. 
Mob (ang.), csőcselék. 
Mobil (lat.) a. m. mozgékony, mozgatható. 
Mobile, város az Egyes. AU. Alabama á!la-

inában, kikötőváros a mexikói öbölben, 61.000 
1. (500/0 szines). Fa- és gyapotkereskedelem. 

Mobilitás (lat.) a. m. mozgékonyság. 
Mobilizáció (lat.) a, m. mozgósítás. 
Moçambique, portugál keletafrikai kikötőváros, 

7000 1. 
Mócok, a Bihar-hegység K-i lejtőin lakó ro

mánok. Juliászok, földmivelők, fafaragók. 
Mocsa nagyk., Komárom vm., gesztesi j . , 

3259 1., telefon, posta. 
Mocsáry 1. Lajos, (1826—1916), 1861-től 

képv., a függ. _ pol. egyik vezéralakja, híve 
Kossuth emigiácioná'is nemz. politikájának, a 
balkáni konföderációnak. Könyvei: Nemzetisig, 
A régi magyar nemes. — 2. Sándor (1841 — 
1915), a Nemz. Múzeum igazgató-őre. A hár-
tyásszárnyu rovaroknak európai hírű kutatója. 
Nevéről kb. 35 rovart neveztek el. 

Moda'itás (lat.) a. m. módozat. 
Modell (franc), 1. a művész mintája; több

nyire emberek. — 2. A nőiszabd másolásra 
szánt ruhamintája. 

Modena, 1. egykori hercegség Ε-Olaszor
szágban. Fővárosa: — 2. M., 91.000 1. Régi 
(1678) egyetem. 

Moderáció (lat.) a. m. mérséklés. 
Moderato (ol.), zenei műszó: mérsékelten. Al

le ι Μ.: mérsékelt gyorsasággal. 
jdern (franc.) a. m. korszerű, mai, di

vatos. 
Modernizálni (franc.) a. in. újjá, divatossá 

alakítani. 
Modernizmus v. reformkatolicizmus, az a rnoz-

galom, amely a kat. egyház tanait összhangba 
akarja hozni a korszellemmel. X. Pius Pas-
cendi enciklikájában kárhoztatta. 

Modifikáció (lat.) a. m. módosítás. 
Mődly Béla, * 1866, kúriai bíró, jogtudós. 
Modor (Siódra), város Pozsony vm., 5000 

lakossal. Trianon óta Csehszlovákiáé. 
Modrue-Fíume vm. (Modrus-Rijeka), 4879 

km2, 232.000 1. Székhelye Ogulin. Jugoszláviáé. 
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MODULÁCIÓ MOLNÁR 

Moduláció (lat.), egyik zenei hangnemből a 
másikba való átmenet. 

Modus (lat.) a. m. mód. M. procedendo el
járási mód; M. vivendi: életmód, kivezető ut. 

Moesia, Kr. u. 6 óta római provincia a Hae-
mus (Balkán)-hegység s az Ister (Al-Duna) 
között. Főfolyója a Drinus (Drina). 

Moesz Gusztáv, * 1873, nemz. múzeumi ö, 
igazgató, botanikus; gombafélékkel fogl. 

Mofetta (ol.), olyan vulkáni forrás, amelyből 
állandóan szénsavgázok öm'enek ki. 

Mogul, Indra tatár uralkodóinak (1526—1803) 
Európában haszn. címe. (Nagy-M.) 

Mogyoród, nagyk., Pest vm., gödöllői ]., 
2Í07 T., vasút, ut. Fót, posta. 

Mogyorósbánya, kisk., Esztergom vm., esz
tergomi j . , 584 1., ut. Tokod, up. Tát. 

Mogyoróska, kisk., Abauj-Toma vm., abauj-
szántői j . , 305 1., ut. Vilmány, up. Fony. 

Moha, nagyk., Fejér vm., székesfehérvári j . 
553 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Mohács, nagyk., Baranya vm., mohácsi j . 
székhelye, a Duna mellett, 15.685 1. 1526 aug. 
29. sorsdöntő csata-vesztés. 

Mohácsi Jenő, * 1886, iró és hírlapíró. Vers
kötetei: Crescens, Janus lelke. Színmüvei: Hamu, 
Góliát. 

Mohácsi csata (1526 aug. 29.), II. Lajos 
vivta meg I. Szulejmán török szultánnal. A 
magyar hadsereg Tomori Pál kalocsai érsek 
és Srapo'yai György vezetése a'att 24.800 em
berből és 80 ágyúból á'lott. Az itt szenvedett 
megsemmisítő magyar vereség nemzeti ka
tasztrófa volt. Veszteségünk 24.000 ember, köz-

Mohamed (570—632), az iszlám (1. o.) ala
pítóin. 40 éves korában kezdi családiát meg
nyerni tanainak. 622. kivándorol Medinába. 
(Hedzsra I. 0.) 630. elfoglalja Mekkát, be
szünteti a pogány szertartásokat. Medinában 
halt meg. Gondolatai a Koránban (1- o.) 
maradtak fenn. 

Mohamed, török szultánok. II. M. »Gházi« 
(1451—81). 1453. elfog'alta Konstantinápolyt, 
nagy véreséget szenvedett Hunyadi Jánostól 
1456. Belgrádnál. 12 országot csatolt birodal
mához. — IV. M. (1648—87) alatt indult 
meg a birodalom rohamos hanyatlása: Bécs 
felmentése 1683., Buda visszafoglalása 1686., 
me'yek hatása alatt letették a trónról. — V. 
M. (1909—1918), Abdul Hamid letétele után 
jutott a trónra .Az 1912—13. balkáni hábo
rúban európai Törökországból 140.000 km2-t 
vesztett. A világháborúban a központi ha
talmakhoz rsat'akozott és 1915. a Dardanellák
ban aratolt győzelmek után a »Gházi« mellék
nevet kapta. 

Mohamedánok, 1. Iszlám. 
Mohikánok, kihalt indián törzs. A Hud-

son-folyó mentén éltek. 
Mohílev, orosz város a Dnjeper mellett, 

46.000 1. 
Mohói község, Bács-Bodrog vm!, 10.000 1. 

Trianon óta Jugoszláviáé Mol néven. 
Moholy Nagy László, * 1895, festő. Érde

kesek tűkkel-, valamint egyéb fém- és üveg· 
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lasztikái. Gropiussal együtt szerk. a Bauhaus-
ücher c. sorozatot. 
Mohóra kisk., Nógrád vm., balassagyarmati 

]·, 941 1., vasút, távíró; telefon; posta. 
Molrák, a végzet megszemélyesítői a gör. 

mitológiában; hárman vannak: Klotho, Lachesis, 
Atropos. 

Moiré (franc), selyemszövet v. papír, fénylő, 
hullámos rajzú mintával. 

Moiret Ödön, * 1883, szobrász; a Kévé
vel áliitott ki; nagyméretű szobrok, plakettek. 

Molrls, egyiptomi tó Fajúm közelében, le
csapolását több fáraó kísérelte meg. 

Moissan, Henry (1852—1907), francia vegyész. 
Feltalálta az elektromos kemencét, melyben 
3000 fok meleget lehet előál itani « ebben elő
ször állított elő szénből parányi mesterséges 
gyémántkristályokat. 1906. Nobeldij. 

Moissi, Alexander, * 1880, német színmű
vész, a berlini Deutsches Theater tagja. Sze
repei: Faust, Hamlet. 

Mokasszin, az Ê-amerikai indiánok saruja. 
Mokcsay Zoltán, * 1872, regényíró, Hód

mezővásárhely főispánja. 
Mokka, város Arábia Jemen tartományá

ban, kb. 5000 1. Egykori hires kávékeresk.-ét 
Aden ragadta magához. 

Moldován 1. Béla, * 1885, festő, iparrajz-
iskolai tanár; arc- és tájképek, illusztrációk. — 
2. Gergely, * 1845, a kolozsvári _ egyet, a ro
mán nyelv tanára 1919-ig. A Kisfaludy Társ. 
tagja. Számos könyvet irt a románságról 
és több romántárgyu népszínművet. 

Moldva, román tartomány a K-i Kárpátok 
és a Pruth-folyó közt, 38.000 km2, 2 millió 
1., köztük sok csángó. Mezőgazdasága mel
lett petróleumja nevezetes. 1859. Havasalföld
del Románia néven egyesült. Fővárosa Jasi. 

Molecz Béla, * 1874, középisk. igazgató, 
nyelvész; A magyar szórend történeti fejlő
dése. 

Molekula (lat.), az anyag legkisebb részecs
kéje, amely fizikai eljárással már tovább 
nem bontható. Alkotórészei az atomok, ame
lyek bizonyos súly- és vonzási törvények sze
rint egyesülnek M.-kká. 

Moleschott, Jakob (1822—93), holland orvos 
és természettudós. A kísérleti élettan egyik 
megalapítója. 

Molesztálni (lat.) a. m. alkalmatlankodni. 
Molette (franc.) a. m. teltidomu, kövérkés. 
Molibdén (gör.), elem. ezüstfehér rideg fém. 

ötvözetét izzólámpagyártásnál használják. 
Molière (ered. Jean Baptiste Poquelin, 1622 

—73), francia iro, az ujabb vígjáték meg
alapítója. Párizsban jogi tanulmányok után színi 
pályára lépett, egyideig vidéken működött, 
1658-tól Párizsban játszott színtársulatával. Leg
ismertebb darab :ai: Femmes savantes, Tartuffe, 
L'Avare, Le Ma'ade imaginaire, George Dan-
din, Le Misanthrope. 

Moll, vagy lágy skála, a, hangok olyan sor», 
amelyeknél a félhangok a 2. és 3. s az 5. 
és 6. hang között helyezkednek el. 

Molnár 1. Ákos, * 1893, »nyugatos« no
vellista (Gyereknek lenni). — 2. Albert (szén-
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czi, 1574—1834), protestáns iró. Tőle szár
mazik a máig használatos zsoltárfordítás. Ezen
kívül fordította Calvint, újra kiadta a Károli-
féle bibliát, készitett egy tudományos latin 
szótárt stb. — 3. Antal, * 1890, zeneszerző 
és zenekritikus. A Zeneművészeti Főiskolán 
a zeneelmélet tanára. Kamarazenét és dalo
kat szerzett, önálló kötetei: A zenetörténet 
szociológiája, Wagner-breviárium. A zeneművé
szet könyve. — 4. Béla, * 1884, orvos, 
bp.-i egyet, az emésztőszervezet betegségei 
tanára. — 5. Dani (1854—1914). fazekas, nntu-
ra'ista szobrász, kiszínezett állatszobrocskákat 
készített. — 6. Farkas, * 1897, építész és 
festő, a gazdaságos épités propagálója. — 
7. Ferenc, * 1878, hírlapíró, regény- és szín
műíró, a színműírás egyik legjobb élő mes
tere. Müvei: Andor, Egy gazdátlan csó
nak, Éhes város, Hétágú sip, Józsi és egyéb 
kis komédiák, »A páluccai fiuk, Rabok (novel
lák és regények); A doktor ur, Égi és földi 
szerelem, Egy, kettő, három; A farkas; A 
hattyú, Játék a kastélyban, Liliom, 01ymp:a, 
Az ördög, Riviera, A testőr, Un divat, Üveg-
cipő, A vörös malom (színdarabok). — 8. Gfza, 
* 1872, zenetörténetiró, a Pester Lloyd zene
kritikusa. Müv. : A Magy. zene elmélete, 
Egyetemes zenetört. 2. köt. — 9. Imre, * 1888, 
a Nemz. Zenede könyvtárnoka és énektanára, 
hangversenyénekes, a régi magyar daliroda
lom kutatója és terjesztője. Zenei referens 
a Magyarságnál. — 10. János, £1850—1919), 
pápai prelátus, kanonok, a kat. néppárt egyik 
vezető egyénisége, az Alkotmány c. napilap 
kiadótulajdonosa, 1896-tól képviselő. — 11. 
János, * 1857, felsőházi tag. — 12. János, 
(Pientelei, 1873—1924), festő; csendélet, mü
vek Krisztus történetéből (Keresztlevétel, Har
minc ezüstpénz). — 13. Jen5, * 1880, hírlapíró, 
iró, a Borsszem Jankó szerk. Számos verset, 
regényt, humoreszket ttb. irt. — 14. József 
(1821— 99), festő; arc-, történeti, tájképek. 
— 15. Kálmán, * i88t, a pécsi egyet, a magy. 
közjog ny. r. tanára. — 16. László, * 1883 
(Z. M.), jellemszinész, a Belvárosi Színház 
tag''a. — 17. C. Pál, * 1894, festőművész és 
grafikus. — 18. Viktor (1859—1918), közoktatás
ügyi államtitkár. 1899. alapította az Uránia-
Szinházat, meghonosította a Munkásgimnázium 
intézményét. 

Molnári kisk., Zala vm., letenyeí j . , 860 I,, 
ut. Murakeresztur. posta. 

Molnaszecsud kisk., Vas vm., körmend-nómet-
ujvári j . , 780 L, ut. és up. Körmend. 

Molo (ol.), a tengerbe nyúló kő- v. cölöp
gát a kikötő védelmére a hullámzás v. el-
íszapolódás ellen. 

Molo, Walter von, * 1880, német iró; 
regényeket, drámákat és verseket irt. 

Moloch, kanaanita ammoriták istensége, em
ber-, főleg gyermekáldozatokkal tisztelték. 

Molter Károly, * 1890, iró, Marosvásár-
he'yt ref. kollégiumi tanár; novellák, özvegy-
orS7ág (vígjáték), kritikák. 

Moltke, 1. Hellmuth Karl, gróf, id. (1800-
ι 8 9 θ , poroez vezértábornagy. 1863—88. a po· 
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rósz vezérkar főnöke; porosz-dán (1864), oszt
rák-porosz (1866: Königgrätz) és német-fran
cia háború (1870—71) győzelmei neki kö
szönhetők. — 2. Hellmuth Johannes von (1848— 
1916), az előbbi unokaöccse, porosz tábornok. 
A világháborúban vezérkari főnök. 1914 okt. 
25. súlyosan megbetegedve, visszavonult a ma
gánéletbe. 

Molto (ol.) a. m. nagyon. 
Molukki-szlgetek, szigetcsoport a Nagy-óceán 

DNy-i részén, 5600 km2, 600.000 1. Fűszereik 
hívesek. Hollandi birtok. 

Molvány kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 
433 1., ut. Szigetvár, up. Görösgalpuszta. 

Moly Tamás, * 1875, író, elbeszéléseket és 
regényeket irt (Vörösbegy, detektivreg.-cikhis). 

Molyplllék, apró lepkék, melyeknek álcái 
állati eredetű anyagokban (gyapjú, selyem, 
toll stb.) élnek és nagyon kártevők. Véde
kezés: gyakori szellőztetés, naftalin, kátrányos 
anyagok. 

Momentum (lat.) a. m. pillanat. 
Mommsen, Theodor (1817—1903), német jog-

éa történettudós; az ókori történet tanára 
a berlini egyetemen. Főként a római törté
net földerítésében ért el az ő koráig pá
ratlan eredményeket. Főműve: Römische Ge
schichte. 

Monaco, törpe fejedelemség a Földközi-ten
ger partján, D-Franciaországba ékelve, 21 
km2, 23.000 1. Létalapja a monte carlo-ί játék
bank. Oceanográfiai múzeuma is nevezetes. 

Monaj kisk., Abauj-Torna vm., szikszói j . , 
427 ]., ut. és up. Homrogd. 

Mona Lisa, Leonardo da Vinci portréja 
(1506), a Louvre-ban van. 

Monarchia (gór.) a. m. egyedoradalorn. az 
az államforma, amelyben a központi ál'amhata-
lom egyetlen személyt il et meg annak élete 
végéig. Ha az államfőt fontosabb ténykedé
seiben a népképviselet korlátozza, az állam
forma alkotmányos, ha hatalma korlátlan, ab
szolút M. 

Mocasztérium (gör.-lat.) a. m. kolostor. 
Monasztir (Bítolj), város Macedóniában, 

28.000 1. Szőnyegszövés. 1913 óta Szerbiáé. 
Monazit, brazíliai homok, a ritka föld

fémek (cerium, thorium stb.) foszfátjaiból áll, 
a gázizzóharisnyák gyártásához használják. 

Monda, az olyan mese, amelyet a nép tör
téneti valóságnak vél. 

Mondain (franc.) a. m. nagyvilági. 
Monda», a beszednek az a szakasza, âmely-

lyel valamit kijelentünk, kívánunk v. kérdezünk. 
Mon dieu! (franc) a. m. istenemi 
MondoiaS a nyelvújítás elleni gunyirat (1813). 
ΜΟΝΕ, Magyar Orvosok Nemzeti Egyesü

lete röv. neve. 
Monet, Claude (1840—1926), a francia im

presszionista tájképfestészet legnagyobb alakja. 
Kezdetben Manet és Turner hatása, később a 
pleinair iránynak legkiválóbb úttörője lett. Csak
nem kizárólag tájképfestő. 

Moneta (lat.) a. m. pénz, érem. 
Monge, Gaspard (1746—1818), francia mate-
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matikus, az ábrázoló geometria tudományos 
rendszerbefoglalója. 

Mongol f»j, a kaukázusi után az emberiség 
legműveltebb és legszámosabb népfaja. Hazájuk 
Közép- és K-Azsia, egyes törzseik Európába 
is átszármaztak. Számuk kb. 500 millió, az 
emberiségnek majdnem 1/3-a. Sárga bőr, ki
álló pofacsontok, ferdemetszés ü szemek, rövid 
lábak. 

Mongolország, Kína, K-i Turkesztán, Szibéria 
és Mandzsúria közt, 2,788.000 km2, 2^/2 millió 
1. Belseje jórészt sivatagos (Gobi) medence. 
Párkányhegységei a 3000 m fölé emelkednek; 
völgyeik termékenyek. Fővárosa Urga, ahová 
vasút épül Kiachta felől Szibériából, rendszeres 
automobil- és tervezett repülőgépjáratok vezet
nek ÉTKinábóL Politikai hovatartozása Kina, 
Oroszország és a függetlenség közt ingadozik. 

Monier, Joseph (1823—1906), francia kertész. 
1867. szabada'mazott, vasbetétes cementből ké
szült virágvödreivel a vasbetonépitészct a'ap-
vctője. 

Monitor (lat.), eredetileg laposfedélzetü hadi
hajó neve, ma a folyami hadihajók elnevezése. 

Monizmus (gör.), az a filozófiai irány, amely 
a világot egységes egésznek, a szellemet és 
az anyagot egynek tekinti. 

Mono . . . (gör.), összetételekben a. m. egy, 
egyetlen. 

Monofizitizmus (gör.), az a fölfogás, hogy 
Tézusnak csak egy (t. i. isteni) természete 
volt. 

Monofóbia (gör.) a. m. félelem az egyedül
léttől. 

Monogámia (gör.) a. m. egynejüség. 
Monogenia (gör.) a. ni. ivartalan szaporodás. 
Monogenezis (gör.), uz az elmélet, hogy 

az emberiség egyetlen ősemberpártól szárma
zik. 

Monográfia (gör.) a. m. egyetlen tárgyról 
szóló könyv. 

Monogram (gör.) a. m. a név összefűzött 
kezdőbetűiből álló rajz. 

Monok nagyk., Zemplén vm., szerencsi j . , 
2977 1., távíró, posta. Kossuth Lajos szülő
helye. 

Monokli (franc.) a. m. csupán az egyik 
szemen viselt szemüveg. 

Monolit (gör.), egyetlen darabból farjgott 
nagyobb szobormű vagy oszlop. 

Monolog (gör.), magánbeszéd (a drámában). 
Az ujabb drámaíród, kiküszöbölte. 

Monomania (gör.), elmebaj, egy dologra irá
nyuló rögeszme. 

Monometallizmus (lat.-gör.), o'yan pénzrend
szer, mely csak egyféle nemes fémre van 
alapítva. 

Monoplánt 1. Aeroplán. 
Monopólium, 1. Állami egyedáruság. 
Monor nagyk., Pest vm., monori j . , 12.347 

1., vasút, táviró, telefon, posta. 
Mónosbél kisk., Borsod vm., sajószentpéteri 

j . , 314 1., vasút, táviró, up. Bélapátfalva. 
Mónosokor kisk., Baranya vm., szentlőrinci 

j . , 286 1., ut. és up. Okorág—Kárászpuszta. 
Monostor (gör.), olyan épület, melyben apá-
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cák v. szerzetesek élnek; egyértelmű a ko
lostorral. 

Monostorapáti kisk., Zala vm., tapolai j . , 
1432 1., ut. Tapolca, posta. * 

Monostori Károly (1852—1917), állatorv. főis
kolai tanár, állattenyésztéssel fogl. 

Monostorpályi nagyk., Bihar vm., székely
hídi j . , 2126 I., vasút, távíró, telefon, posta. 

Monoszló kisk., Zala vm., tapolcai j . , 1285 
1., ut. és up. Köveskál. 

Monotheizmus (gör.) a. m. egy istenben 
való hit. 

Monoton (gör.) a. m. egyhangú, egyforma. 
Monotype (ang.), olyan szedőgép neve, 

amely a betűket egyenkint önti és rakja 
egymásmellé. 

Monroe, James (1758—1831), az Egyes. Ali. 
elnöke (1817--1825). 1823. dec. 2. nyilatko
zata (M.-elv) szerint, európai államok nem 
avatkozhatnak amerikai államok ügyeibe és 
nem szerezhetnek Amerika földjén birtokokat, 
Elnöksége alatt vásárolta meg az Unió Flo
ridát Spanyolországtól. 

Monsieur (franc.) a. m. uram, ur. 
Monsignore (ol. : uram), a kat. prelátusok 

címe. 
Monstre (franc.) a. m. nagyméretű, óriási. 
Monstrum (iat.) a. m. szörnyeteg. 
Monszun, szabályos időszaki szél, télen a 

szárazföld, nyáron a tenger felől jelentkezik 
a Nagy- és az Indiai-óceán partvidékén. 

Montaigne, Michel (1533—1591)» szkeptikus 
francia bölcsész és pedagógus. 1580. kiadott 
Essais c. gyűjteményével e műfaj megalapí
tója. 

Montaïembert, Charles (1810--1870), francia 
á'Iamférfiu; szabadelvű katolikus. 

Montana, az Egyes. AH. egyik Ny-i állama, 
380.000 km3, 1/2 millió 1. Gabona, juh, 
marha; réz, ezüst, arany, cink. Fővárosa 
Helena. 

Montanviasz, 1. Bánya\ iasz. 
Montázs (franc.) a. m. gépek felszerelése. 
Montblanc, Európa legmagasabb hegye, 4810 

ni. Francia- és Olaszország határán. 
Mont-Cenis, 2000 m. magas hágó a Ny-i 

Alpokban az olasz-francia határon. Alatta ve
zet az Alpokat átszelő legrégibb vasút alag-
utja (1870). 

Monte Carlo, klimatikus gyógyhely Monaco 
fejedelemségben, 4000 1. Játékbarlang. 

Monte Cassino, Szent Benedektől 529-ben 
alapított apátság D.-Olaszországban, Nápolytól 
80 km. ÉNy-ra. 

Montecuccoli, Raimund, gróf (1639-1680), 
osztrák hadvezér, német birodalmi herceg, X. 
Károly és II. Rákóczi György ellen harcolt. 
Az 1663—1664. hadjáratban ő verte meg a 
törököt Szentgotthárdnál. Neki tulajdonít
ják »A háborúhoz 3 dolog kell: pénz, pénz 
és pénz« szállóigévé vált mondást. 

Montenegro (Crna Gora), kis ország a Bal
kán-félsziget Ny-i részén, az Adria K-i part
ján. 14.000 km2, Ví núÜtá l. Kopár karszt-

Í004 



ΜΟΝΤΕΪΊΝ MORÉNA 

vidék. Népe állattenyésztésből él. Fővárosa 
Cetinje. 1919 óta Jugoszláviáé. 

Montépin, Xavier (1825—1902), francia re
gény- és drámaíró. Érdekfeszítő tárcaregéuyei 
egész Európát bejárták. 

Monte Rosa, a Pennini alpok leghatalma
sabb hegytömege Svájc és Olaszország ha
tárán. Csúcsa, a Pic Dufour, 4638 m. 

Montespan, Françoise Athénais, marquise 
^1641—1707), XIV. Lajos fr. király kedvese. 

Montesquieu, Charles (1689—1755), francia 
filozófus. Főmüvében (A törvények lelkéről) a 
törvényhozó, végrehajtó és birói hatalom kü
lönválasztásának elvét tette az alkotmányos 
államjog alapjává. 

Monteequiou-Ferensac, Robert, comte de 
(1855—1921), francia költő, Mallarmé barátja 
és ' a szimbolista korszak egyik kimagasló 
költője. 

Montessori, Maria, * 1869, olasz orvosnő, a 
róla elnevezett nevelési módszer feltalálója; 
a gyerkeket öntevékenységgel igyekszik önálló
ságra nevelni. 

Monteur (franc.) a. m. gépszerelő. 
Montevideo, Uruguay fővárosa és kikötője 

a La Plata torkolata fölött, 422.000 1. Egye
tem. Nagy terménykereskedelem. 

Montez, Lola (1820—i?6i), skót születésű 
spanyol táncosnő, I. Lajos bajor király ked
vese. 

Montezuma (1480—1520), Mexikó utolsó ben-
szülött uralkodója, mielőtt a spanyolok Mexi
kót meghódították. 

Montgolf 1er, Joseph Michel és Jacques 
Etienne (1740—1810 és 1745—1799), a lég
gömb feltalálói. Meleg levegővel tiltott, vá
szonnal bevont első papirleggömbjüket 1783 
jun. 5. bocsátották föl. 

Montherlant, Henry F., * 1896, francia 
költő és regényíró, a harc, a sport, a férfi
erő harsány magasztalója. 

Montijo, Eugenie (Marie de Guzman, 1826 
—1923), III. Napoleon franc, császár felesége. 
Nagy része volt az 1870. német háború fel
idézésében. Sedan után Angliába menekült. 

Montmartre, egykor külön község, most Pá
rizs városának része, mészkőből álló halom. 
Tetején a Sacré Coeur székesegyház. Mü-
vésznegyed. Sok mulatóhely. 

Montpellier, város D-Franciaországban, 82.000 
1. Régi egyetem (1289). Borkeresk. 

Montreal, Kanada legnagyobb városa a Szt. 
Lőrinc folyó hasonló nevű szigetén, 908.000 
1. Egyetem, sokoldalú ipar. 

Montreux, svájci klimatikus üdülőhely, lép
csőzetesen a Genfi tó fölött 2000 m. magas
ságig, Vaud (Waadt) kantonban, 19.000 1. 

Monumentum (lat.) a. m. emlék. 
Monyoröd kisk., Baranya vm., pécsváradi 

)•> 576 1., ut. Nimetbóly, up. Szederkény. 
Monyorősd kisk., Baranya vm., szentlőrinci 

]'•, 190 I., u t Baksa, up. Vajszló. 
Moor Gyula, * 1888, a bp.-i egyet, a 

jogfilozófia ny. r. tanára. 
Moore, 1. George, * 1853, ir származású 

angol hó. Ir verset, kritikát, darabot, re

gényt. — 2. Thomas (1779—1852), ir költő. 
Legnevezetesebbek: Irish melodies c. alatt irt 
dalai és Lalla Rookh c. epikus költeménye. 

Moore-fény (vacuumíény), a Geissler-csövek 
fényjelenségeinek alkalmazása a világítási tech
nika számára. A Moore-féle csöveknél nincs 
szükség magasváltakozásu áramokra, hanem a 
világítási hálózatban uralkodó 50 periódusnál 
(100 váltakozás) is jól működnek. A M. mint 
villamos reklám (Bp.-en is) nagyon elterjedt. 
A Moore-csövelc színe a bennük levő gáztól 
függ. Hidrogénnel töltött cső rózsaszínű, nitro
génnel töltött sárgásfehér, széndioxiddal kékes
fehér, neonnal vörös fényt ad. 

Mopsz, tömzsi, izmos kutyafajta, megrövidült 
arccsontokkal. 

Moquette (franc), butorbevonásra szolgáló 
gyapjubársony. 

Mór nagjk., Fejér vm., móri j . , 10.522 1., 
vasút, távíró, telefon, posta. Bortermelés. 

Móra Ferenc, * 1879, iró, költő, hírlap
író és archeológus, a szegedi Somogyi-könyv
tár és a városi múzeum igazgatója, a Ma
gyar Hírlap főmunkatársa. Lirai költemények
kel tűnt feL és »Az aranyszőrű bárány« ver
ses elbeszélésével. Regényei: A festő halála, 
Ének a búzamezőkről. Több nagyfontosságú 
ásatást végzett Szeged vidékén. 

Mórágy nagyk., Tolna vm., völgységi j . , 
2086 ]., vasút, távíró, posta. 

Morál (lat.) a. m. szokások, erkölcs, er
kölcstan. 

Moral insanity (ang.), erkölcsi elmezavar, 
beszámithatatlanság, ép értelem mellett. 

Morand, Paul, * 1888, francia iró, a há
ború utáni Európa züllött viszonyait ábrá
zolja (A gáláns Európa, 500/0-os szerelem). 

Moratórium (lat.) a. m. haladék; a fize
tésképtelen adósnak a törvény által engedé
lyezett fizetési halasztás. 

Moravcsik 1. Ernő Emil (1858—1924), elme
orvos, a bp.-i egyet, az elmekórtan tanára. — 
2. Géza (1855—1929), a Zenem. Főiskola igaz
gatója. — 3. Gyu'a, * 1892, bp.-i egyet. m. 
tanár, bizanto'.ógus. 

Morbidezza (ol.) a. m. puhaság (festészet
ben a husszinre vonatk.) ; lágyság. 

Morbiditás (lat. a. m. betegeskedés), beteg
ségek statisztikája. 

Morbus (lat.) a. m. betegség. 
Mordvinok, finn-ugor néptörzs a Közép-

Volga vidékén; számuk 800.000. 
Morea, 1. Peloponnesos. 
Moréas, Jean (ered. Papadiamantopulos, 1S56 

—igio), athéni születésű francia költő, Les 
Syrtes, Les Cantilènes stb. cimen adja ki szim
bolista verseit. Főműve a Stances. 

Morelü, ι. Giovanni (1816—1891), olasz mű
vészeti iró; nevezetesek a képtárak olasz 
festményeiről írott képkritikai tanulmányai. — 
2. Gusztáv (1848—1909), fametsző, iparművé
szeti iskolai tanár. — 3. Ginztáv, * 1879, 
orvos, a bp,-í egyet, a szájbetegségek m. 
tanára, a Fogorvosi Szemle főszerkesztője. 

Moréna (ol.), a gleccserek által hordott 
sziklatörmelék. 
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MORÉNA MORVAORSZÁG 

Moréna, Erna, * 1890, német filmszinésznó. 
(A maharadzsa gyöngye, Hindu síremlék, Fride-
ricus Rex.) 

More patrio (lat.) a. rar. a hazai (v. ősi) 
szokás szerint. 

Moretto da Brescia (Alessandro Bonvicino, 
1438?—1554), olasz festő; vallásos képek és 
portrék. 

Morfin« u. az, mint morfjum (1. o.). 
Morílnizmus, a moTÜum állandó haszná

latával való visszaélés. 
Morfium, az ópium főalkatrésze, fehér, kris

tályos por. Értékes gyógyszer, a fájdalomérzést 
csökkenti. 

Morfológia (gör.) a. m. az alak, fölépítés, 
szerkezettan. 

Morgan, 1. John Pierpont (1837—1913), ame
rikai milliárdos, az acél- és a hajózási tröszt 
megteremtője. A legbecsesebb művészeti ma
gángyűjtemény tulajdonosa volt. — 2. John 
Pierpont ifj., * 1867, banktrösztöt, majd a 
világháborúban mumciótrösztöt létesített, atyja 
magángyűjteményét nyilvánossá tette. 

Morganatikus házasság, 1. Balkézre kötött 
házasság. 

Morgenstern, Christian (1871—1914), német 
lirai költő, rövid verseiben a groteszk humor 
és fantasztikum egyesül. 

Morgue (franc.) a. m. tetemnéző. 
Moriamur pro rege nostro Maria Theresia! 

lat.) a. m. haljunk meg királyunkért M. T.-
rtl Ε kiáltással ajánlották fel a magyar 

rendek védelmüket a királynőnek az 1741-1 
pozsonyi országgyűlésen. 

Móricz 1. Pál, * 1870, író, hírlapíró, a 
Magyarság munkatársa. Müvei: A magyar föld 
urai, Szabad hajdúk, Prágai ghettóképek stb. 
— 2. Zsigmond, * 1879, iró. A Nyugatban lé
pett fel. Müvei általában az alföldi magyar 
típusok lelkivilágát mutatják be naturalizmus
sal. Első kötete a Hét krajcár c. novellás-
gyűjtemény. Azóta számos elbeszélést és regényt 
irt (Sárarany, Harmatos rózsa, Galamb papné, 
Az isten háta mögött, Fáklya, Tündérkert, 
Agytakaró stb.). Népszerű, mint drámaíró is 
(Sári biró, Uri muri, Légy jó mindhalálig, 
Vadkan). 

Morituri te salutant (lat.) a. m. a halálba 
menők üdvözölnek (téged), a gladiátorok tisz
telgése játék előtt. 

Morley, John (1838—1923), angol iró és 
politikus, többizben miniszter. Klasszikus élet
rajzot irt Cobdenről és Gladstone-ról. 

Mormonok, a Joseph Smith (1805—1844) által 
alakított amerikai keresztény szekta tagjai. 
A M. Utah államban élnek, számuk 500.000. 
Smith többnejüséget tanított, 1896 óta azonban 
(ezt a tant törülték. 

Mormota, rágcsáló állat, magas hegyek közt, 
földalatti üregekben él. Kb. 50 cm hosszú, 
téli álmot alszik. 

Morningdress (ang.) a. m. reggeli, uccai öl
tözet. 

Morning Post, angol napilap, konzerv, védő
vámos és imperialista. 

Mórok, ókon értelemben ENy-i Afrika berber 
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lakói. Később a Spanyolországba átszármazott 
arabokat is belefoglalták ebbe a gyűjtőnévbe. 

Morotva, a folyó kanyarulatából természete
sen vagy mesterségesen keletkezett állóvíz. 

Morózus (lat.) a. m. durcás, mogorva. 

Morpheus, a görög mitológiában az álom-
isten. 

Morphy, Paul (1837—1884), kiváló amerikai 
sakkmester. 

Morris, William (1834—1896), angol költő, 
iparművész, grafikus és szocialista. A prerafae-
lista eszmék előharcosa az iparművészeiben. 

More (lat) a. m. halál. 
Morse-készOlék, a Samuel Morse (1791 — 

1872), amerikai elektrotechnikus által fölfe
dezett távirószerkezet, amely pontokat v. vo
nalakat ir le s ezek kombinációiból áll á 
Morse-abécé, 

Mortadella (ol.), Bologna vidéki szalámi-
féle. 

Mortalitás (lat.) a. m. halandóság. 
Mortifikáció (lat.) a. m. (halálra)gyötrés, kín

zás, bosszantás. 
Morus, Sir Thomas (1478—1535), angol kan

cellár, kivégezték, mert VIII. Henrik egy
házi ' főhatóságát nem akarta elismerni. Fő-
müve: Utópia (1. o.). 

Morvamező (Marchfeld), Alsóausztriában, a 
Morva alsó folyásának jobbpartján elterülő 
vidék, ahol 1278 aug. 26. IV. (Kun) László 
és Habsburg! Rudolf legyőzték Ottokár cseh 
királyt. 

Morvaország, volt osztrák őrgrófság, 1919 
óta a Csehszlovák köztársaság része. 22.000 km2, 
2*/e millió 1., 2/s részben cseh, i/3 részben 
német, à Kárpátok és a Cseh-Masszi-
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MORVAY MOZART 
yum közt. Földje nagyobbára termékeny ha· 
lomvidék. Főterményei a rozs, árpa, burgo
nya és cukorrépa. Gazdag szénbányák. Posz
tója és cukra egész DK-Európában kere
sett cikk. Fővárosa Brünn (Brno). 

Morvay i. Győző, * 1863, c. főigazgató, 
irodalomtörténész. — 2. Zoltán, * 1875, maros
vásárhelyi regény- és színműíró. - 3 . Zsig-
mond, * 1884, ügyvéd, országgy. képv 

Mosdós kisk" som .°?y ***·> kaposvári j . , 
1080 1., telefon, távíró, posta. 

Mosdőssy Imre, * 1862, nyűg. tanfelügyelő, 

Moser Ernő, * i8£6, földbirtokos, ország
gy. képviselő. 

Mosón nagyk., Mosón vm,, magyaróvári j . , 
6336 1., vasút, táviró, telefon, posta. Gazda-

MoSondarnö kisk., Mosón vm., magyaróvári 
j . , 894 1·» u t · Hédervár, posta. 

'Mosenezentjános nagyk., Mosón vm., magyar
óvári j . , 351Ő í., vasút, tá/iró, telefon, posta. 

Mosonszentmiklős kisk., Mosón vm., magyar
óvári j . , 2297 1., vasút, táviró, posta. 

Mosonszentpéter nagyk., Mosón vm., magyar
óvári j . , 2203 1., ut. Mosonszentjános, posta. 

Mosonszolnok nagyk., Mosón vm., magyar
óvári j . , 2738 1., vasút, táviró, posta. 

Mosón vm., 1989 km2, 94.000 1. Trianon 
óta Ny-i része Ausztriáé. A megmaradt csonka 
M. 903 km2, 53.000 1. Székhelye Magyar
óvár. 

Mosonyi 1. János, * 1898, orvos, a bp.-i 
çgyet. a szekréciók élettanának m. tanára. — 
2. Mihály (1814—70), a múlt századbeli ma
gyar zeneszerzés és operairás egyik kiváló 
alakja. Operái: Kaiser Maximillian, Szép Ilonka 
és Almos. 

Mosse, berlini újság-, könykiadó és hirde
tési vállalat, Rudolf M. alapította 1867. Ki-
ladja a Berliner Tageblatt és Berl. Morgen-
zeirung c. lapokat és címtárakat. 

Mósusz-állat, az őzhöz hasonló, de szarvat-
lan kérődző emlős. Mirigyváladékából illat
szert készítenek. 

Moszkitó, több apró, szúnyoghoz hasonló 
légyfaj gyűjtőneve. A meleg égövnek meleg 
mocsaras vidékein sok betegségnek terjesz
tője is. 

Moszkva, Oroszország fővárosa a M.-folyó 
laellett, 2 millió 1., az ország közepén, szen
es vasérctelepek szomszédságában. Évszázadok 
<ta az orosz ipar, kereskedelem és szellemi 
élet középpontja. Egyeteme a legrégibb Orosz
országban. A Kremf és számos épülete az 
orosz müv. legkiválóbb alkotásai. 

Mdfztár, Hercegovina fővárosa a Narenta-
íolyó mellett, 18.000 I. Dohány és bőripar. 

Aloszul, Felső-Mezopotámia legnagyobb vá- . 
jósa a Tigris-folyó mellett, 60.000 I. Közelé
ben Niniveh romjai. Környékén petróleum-
források. Szövőipar (muszelin). 

Motívum (lat.) a. m. indítóok; zenében a 
legkisebb szerves zenei gondolat. 
. Motocikli (gör.-lat.), benzinnel hajtott, mo

teurs kerékpár.. ''", ; 

Motor (lat), minden olyan készülék, mely 
valamilyen energiafajtát mozgási energiává a'a-
kít át. A fölhasznált energiafajta szerint meg
különböztetünk vizi-M.-okat, szél-M.-okat fhajtó-
erő a mozgó levegő energiája), hő-M.-okat 
(ezek a legelterjedtebbek, ide tartoznak a 
gőz- és gázgépek) s végül elektro-M.-okat, 
melyeket elektromos energia hajt. A modern 
technikában óriási szerepet játszanak a M.-ok, 
a közlekedési technika legújabb vívmányai (auto
mobil, repülőgép) egyenesen a M.-technika 
haladásától függnek. Mig a gőzgépnél egy 
lóerőre sokszor többszáz kg., addig a modern 
M.-oknál 1 lóerőre csak 1.5—2 kg. gépsuly 
esik. 

Motorcsónak, többnyire Diesel-motor által 
hajtott csónak. 

Motorkerékpár, 1. Motocikli. 
Mótornélküli repülés, tulajdonképpen a re

pülés fejlődésének első korszaka, mely azon
ban a motoros repülés megoldása után is 
megtartotta fontosságát. Legegyszerűbb fajtája 
a siklórepülés, vagyis a nehézségi erő fel
használásával való ferde leszállás, mig a tu
lajdonképpeni M. v. vitorlázó repülés az emel
kedő légáramlatok felhasználásával történik és 
hosszabb tartamú repülést is lehetővé tesz. 

Motta, Giuseppe, * 1871, háromizben volt 
a svájci szövetségi tanács elnöke; a Nemzetek 
Szöv. első ülését ő nyitotta meg. 

Mottl, Felix (1856—1911), német karmester. 
Irt operákat, kamarazenét és dalokat. 

Motto (ol.) a. m. jelmondat. 
Motu proprio (lat.) a. m. saját kezdemé-

ményezésre (t. i. nem megkeresésre) kiadott 
pápai irat. 

Moulinet (franc), vívásnál a levegőben le
irt 8-as alakú kettős kör. 

Mount Everest, a Föld legmagasabb hegy
orma a Himalája hegyláncban, Nepal és Ti
bet határán. Magassága 8882 m. 

Mousseline (franc, Mosszul város neve után), 
finom fonálból készült szövet. 

MOVE (Magyar Országos Véderö-Egyesü-
let), nemzeti irányú, az egész országra kiterjedő 
társadalmi és sportegyesület. 

Mozaik (ol.), a festészet egyik technikai 
ága; anyaga színes kövecsek v. üvegkockák, 
amelyek megfelelően előkészített alapba ágyaz-
tatnak. 

Mozambik, 1. portugál gyarmat K-Afriká
ban, 3y4 millió km2 3 millió 1. Kaucsuk, 
viasz, elefántcsont, arany. Fővárosa Lourenço 
Marques. — 2. Kikötőváros M.-ban, 7000 L 
— 3. Csatorna, széles tengerszoros M. és Ma
dagaszkár közt. 

~ "Mozart,Γ Wolfgang" Arriàdëus (1756-^1), oszt
rák zeneszerző. Hatesztendős korában tűnt 
fel játékával és első szerzeményeivel. Tizenkét-
éves korában- irta első operáját. 1769. Salz
burgban hangversenymester, következő évek
ben Milánóban, ahol több operáját mutatták 
be 1779. Salzburgban udvari orgonás. 1781-
től Bécsben él. Müvei: Idomeo, Figaro, Don 
Giovanni, Cosi fan tutte, Va'rázshegedü, Szökt 
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MOZDONY MOZDONY 

tetés a serailból, Titus (operák), továbM szim
fóniák, rekviemek, misék stb. 

Mozdony v. lokomotív, vasúti vonatok von
tatására való gépjármű. Ugy gőz-, mint villa
mos hajtás esetén nagy vasutaknál ft szüksé

ges nagy vonóerőre, tehát a. sínekhez való 
kellő tapadóerőre való tekintette! (nehogy csuez-

szék) a M. mindig különálló, jelentékeny sú
lyú, a többi kocsinál sokkal súlyosabb egy
ség, mely a bajtógépet és a szerelvényeket 

5ábna 

Mozdonyok 
1. Az elsÖ sózmozdony, az „Iron horse", Stephenson épitelte 1815—1822. — 2. MÁV 
négyhengerü túlhevítőt mozdony kettős ikeigépezettel. — 3. Amerikai Mallet-mozdony 
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MÓZES MUNKACSV 

tartalmazza. A villamos M. előnye a gőz-M.-
nyal szemben, hogy egyszerű a vezetése és 
igen tiszta az üzenne, de a gőz-M. ma még 
annyira általános, hogy a nagyvasutak villa
mosítása csak igen lassan haladhat előre. 

Mőzes (Kr, e. a 15. sz.-ban), a zsidó 
nép vezére, aki népét kivezette egyiptomi 
szolgaságából és a Sinai-hegyen megalkotta 
a zsidó vallás törvényeit (Tízparancsolat), de 
az ígéret földjére nem juthatott el. 

Mozgó bérskála, olyan bérfizetési mód, 
amelynél összefüggés van a bér magas
sága és a vállalat nyeresége, a termeivény 
ára vagy a megélhetés drágasága közt. 

Mozlim v, mozíem (török) a. m. az Iziám 
követője. 

Mozsárágyú, a tüzérségi lövegek azon tipusa. 
melynél a kilőtt lövedék magas röppályát ir 
le s nagy beesési szög alatt éri a célt. 

Mozsgó kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 
1426 L, vasút, táviró, posta. 

Möbius, Paui Julius (1853—1907), német 
ideg- és elmeorvos; nevezetesek nagy embe
rekről irt patografiái (Rousseau, Nietzsche, 
Schopenhauer, Goethe). 

Möcsény kisk., Tolna vm., völgységi j . , 
443 1., vasút, ut. Mórágy, posta. 

Mödling, osztrák város Bécstől D-re, 19.000 
1, Üdülőhely. Cipőgyár. 

Möller István * i£6o, építész, a müegyet. a 
középkori építészet ny. r. tanára. 

Mörike, Eduard (1804—75), lírikus és el
beszélő, a »sváb« költői iskola jelentős alakja. 

MÖzs nagyk., Tolna vm., központi j . , 2122 
1., vasút, távíró, posta. 

M. P., rövidités: 1. Member of Parlia
ment (ang. a. m. a parlament tegja); — 
2. (kis kezdőbetűvel) manu propria (lat. a. 
m. sajátkezüleg). 

Mucius Scaevola, állítólagos római harcos, 
akit elfogtak, amikor Kr. e. 507, Porsena 
etruszk királyt meg akarta ölni és aki állha-
tatossága jeléül jobbkezét a tüz fölé tartotta 
és egy jajszó nélkül elégette. 

Mues fa kisk., Tolna vm., völgységi j . , 790 
1., ut. Lengyel, up. Kisvejke. 

Mucsi nagyk., Tolna vm., dombóvári j . , 2151 
1., ut. Tevel, posta. 

Mucsony nagyk., Borsod vm., edelényi j . , 
2147 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Mucuhito (uraik.: 1852—1912), japán császár, 
uralkodása uj korszak, a Meiji (fölvilágoso-
döttság) korát jelenti Japánban, a sogunátus 
bukását és az európai kultúra térhódítását. 

Mudania, ázsiai török város a Márvány
tenger partján, 6x>o 1. Itt irták alá 1922. 
okt, 10. Törökország és a nagyhatalmak kö
zött az egyezményt, amelyet a lausanne-i béke 
véglegesített. 

Muflon, Szardiniában és Korzikában élő vad 
juh. 

Mufti (arab.), mohamedán pap és biró. 
Muhi puszta, a Sajó mellett, Borsod vm,-

ben, 1241. sorsdöntő csatavesztés a tatárok
kal szemben. 

Muhits Sándor, * 1882, festő, grafikus és 
iparművész (ötvös). 

Mukden (ki·-ai neve: Seng-jang), Mandzsú
ria fővárosa, 250.000 1. Fejlődő ipar és keresk. 
Vasúti csomópont. 

Mulaít (spanyol, a. m. öszvér), fehér és né
ger szülőktől származó keverék faj. 

Mulier taceat in ecclesia (at.) a. m. az 
asszony hallgasson a gyülekezetben (Li Kor. 
14. 34·)· 

Muitatulí (E. Douvves Dekker, 1820—87), nol-
landi író; müveiben a holland gyarmati ben-
szülöttek érdekeinek védője. 

Multiplán (at . ) , többsíkú repülőgép. 
Multiplex (lat.) a. m. sokszoros. 
Multum, non multa (lat.) a. m. sokat, nem 

sokfélét (kell tanulni). (Ifj. Plinius lev. 
VII. 9·) 

Mum;a (arab, a. m. szurok), természetes 
módon vagy mesterségesen épségben maradt 
holttest. A régi egyiptomiak a holttestet be
balzsamozták, finom gyolcstekercsbe göngyöl
ték és testalaku faládába tették. 

Mumor kisk., Zala vm., novai ]., 308 1., 
ut. és up. Lenti. 

Mumps (ang.) a. m. járványos füttőmirigy-
gyulladás. 

Munch, Edvard, * 1865, norvég impresszio
nista festő, monumentá'is és szimbolikus irány
zattal. 

Mundus vult decipi, ergo deciptatur (lat.) a. 
mi. a világ azt akarja, nogy rászedjék, tehát 
szedjük rá. 

Muníció (!at.) a. m. lőszer. 
Municipium (at.) a. m. törvényhatóság ; a ró

maiaknál polgárjoggal biró meghódított vá
rosok. Nálunk a megyét és a törvényhatósági 
joggal felruházott városokat nevezik M.-nak. 

Munifícencia (lat.) a. m. bőkezűség. 
Munka, közgazdasági értelemben, minden a 

termelésre irányuló emberi tevékenység. Fizikai 
értelemben valamely testnek v. tömegnek el
lenállásokkal szemben végzett helyzetváltozása. 
Val amely gép v. élőlény által az időegység 
alatt végzett munka nagyságát effektusnak 
(M.-siker, M.-birás, teljesítmény) nevezik. En
nek mérőegysége a watt és a lóerő. 

Munkács, város az Alföld ÉK-i szélén, a 
Latorca mellett, 17.000 1. Trianon óta Cseh
szlovákiáé Mukacevo néven. 

Munkácsi Bernát, * 1860, magyar nyelvész, 
a pesti izr. hitközség tanfelügyelője, a magyar 
nép és nyelv eredetével, finn-ugor összehason
lító vogul és votják nyelvészettel fogl. 

Munkácsy Mihály (1844—1900), festő; Bé
csen át Münchenben tanulva, Düsseldorfban 
megtermékenyülve, Párizsban világhírre jutva, 
eredeti tehetsége egyéni festészetét teremtett; 
legtermékenyebb tárgya az élet-, történeti-, 
jellemkép. A nemzeti vonás csak témáiban 
ütközik ki. Jellemzőbb müvei: Zivatar a pusz
tán, Kukoricabántás, Siralomház, Tépéscsiná-
lók, Zálogház, Műteremben, Milton, Apotheo-
zis (bécsi muz. mennyezetfreskója), Krisztus 
Pilátus előtt, Mozart, Liszt Ferenc és Haynald 
Lajos arcképe. 
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Munkaközösség, igy nevezték el 1020—21. 
azt az agitációt, mely a bérdifferenciak ren
dezése céljából a munkaadó egyesületek és 
munkás szakszervezetek kiküldötteit állandó tes
tületbe óhajtotta tömöríteni. 

Munkapárt (Nemzeti M.), 1910 elején alakult 
a szabadelvüpárt helyébe óliberálisokból (Tisza 
I.) és konzervativekből (Zichy János). Az 
1910 jun. választásokon jutottak kormányra 
és a hatalmat a háború végéig megtartották. 

Munkásegyletek, 1. Szakszervezetek. 
Munkáskérdés, e néven foglaljuk össze azo

kat a problémákat, amelyek a mai társadalmi 
berendezkedésben a munkások számára meg
oldandók. Ilyenek pl.: a munkaidő· és bér 
szabályozása, bérharc, munkanélküliség, gyer
mek- és női munka, társadalmi biztosítás, 
iparfelügyelet stb. A M. nemzetközi és állandó 
szabályozásának folyamatos útját biztosítja a 
Svájcban székelő Nemzetközi Munkaügyi Hi
vatal. 

Mura, folyó, a Tauernben ered és Légrád-
nál ömlik a Drávába. Határfolyó Magyar
es Horvátország (Trianon óta Jugoszlávia) 
közt. 

Murád, török szultánok. I. M. (1319—89), 
1360-tól kezdve elfoglalta a bizánci birodalom 
európai városait, 1376. elismertette fenható-
ságát Szerbiával, melyet 1389, teljesen meg
semmisített (Kossovo). — II. M. (uraik.: 
1422—51), a magyar-lengyel hadakat Várnánál 
megverte, 1448. a Rigómezőn megállította Hu
nyadi ujabb hadjáratát, csak az albán Skan-
der béggel nem bírt. — V. M. (uraik.: 1876 
máj.—aug.) alatt támadta meg Szerbia és 
Montenegro Törökországot. Elmebaja miatt de
tronizálták. 

Murai Károly (családi nevén Kova s László), 
* 1857, iró és hírlapíró. (Virágfakadás, Hu
szárszerelem, Pezsgő, vígjátékok stb.) 

Murakeresztur k;sk.( Zala vm., nagykanizsai 
j . , 1893 1., vasút, távíró, posta. 

Muraköz, a Mura és Dráva folyók közt 
elterülő termékeny félsziget. Főhelye Csáktornya. 
Trianon óta Jugoszláviáé. 

Murano, városka a velencei lagunában, 5000 
I. Üveggyártás. 

Murányi Gyula (1881—1920), szobrász; de
korativ plasztika és főleg plakett. 

Murányi Vénusz, Gyöngyösi István Széchy 
Máriáról szóló költeményének címe. 

Muraratka kisk., Zala vm., letenyei j . , 718 
1., ut. Letenye, up. Felsőszemenye. 

Murát, Joachim (1767—1815), Napóleon tá
bornoka, 180S. nápolyi király. Napoleon bu
kása után trónja megtartásáért küzdve fog
ságba esett és agyonlőtték. 

Murcia, tartomány Spanyolországban, a Föld
közi-tenger partján, 11.000 km2, 632.000 1. 
Fővárosa: M., 153.000 1. Selyemipar. 

Murga nagyk., Tolna vm., simontornyai ]*., 
Ó74 1., ut. Hőgyész, up. Kéty. 

Murger, Henri (1822—61), francia lirikus és 
regényíró. Népszerű müve a párizsi iró- és mű
vészvilágot festő Bohémélet. 

Murillo, Bartolomé Estéban (1617—82), a 
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spanyol egyházi festészet legnagyobb és leg
termékenyebb művésze, aki festett genre- és 
arcképeket is. 

Murman-vasut (több mint ezer km), Lenin
grádot köti össze Alexandrovszk jegestengeri, 
de jégmentes kikötőjével. A háború folyamán 
épült. 

Murray, Ausztrália legnagyobb folyója, a 
kontinena DK-i részén. Az Ausztráliai Alpok
ban ered és az Indiai-óceánba ömlik. 2'5oo 
km. 

Muskátli (Pelargonium), kereklevelü, fehér, 
rózsaszínű v. vörös virágú kedvelt dísznövény. 

Musset, Alfred de (1810—57), francia költő; 
irt novellákat, romantikus színpadi müveket, 
megírta önéletrajzát is egy regényben (Con
fession d'un enfant du siècle). Legnevezete
sebb mint lirikus (Les nuits stb.). Eruptiv 
líráját főleg George Sanddal való szerelmi 
viszonya inspirálta. 

Mussolini, Benito, * 1883, olasz államférfi. 
Néptanítónak készült, azonban szocialista agi
tátor lett és mint szélsőbaloldali szocialista 
kénytelen volt külföldre menekülni. Visszatérte 
után az Avanti-nál dolgozott 1914-ig, amikor 
a háborúba való avatkozás programjával meg
alapította a Popolo d'Italia c. lapot, eleinte 
szocialista színezettel. Ά háború kitörésekor 
közkatonaként vonult be és súlyosan megsebe
sült. 1919 márc. kezdte meg hadviseltekből a 
bolsevista terror ellen szervezett fascista-gárda 
alakítását. 1921. negyven fascistával a par
lamentbe került s 1922 okt. Róma ellen vonul 
és kikényszeríti a Facta-kormány lemondását. 
A király őt nevezte ki miniszterelnöknek, a 
parlament pedig diktátori hatalommal ruházta 
föl. Bel- é9 külpolitikai sikerei jutalmául a 
király herceggé (duce) nevezte ki. 

Must, gyümölcsféléknek, különösen a szőlő
nek kisajtolt leve. Átlag 10—240/0 cukrot s 
0.4—i,2<yo savat tartalmaz. 

Mustár, a keresztes-viráguak családjába tar
tozó sárgavirágu növény, magvában M.-
olaj. A fehér M. lisztté őrölt magvából 
készül ecettel, musttal, cukorral stb. az éte
lekhez használt M., a fekete M. magvának 
lisztjéből készül a bőrizgatóul használt M.-
pép és M.-papir. 

Muszlin, 1. Mousseline. 
Muszorgszkij, Modest (1839—81), nemzeti irá

nyú, modern stílusú orosz zeneszerző; legkivá
lóbb operája Godunov Boris. 

Musztafa Kemál, 1. Kemál pasa. 
Muszti István, * 1875, kisgazda, országgy. 

képv. 
Mutabilis (lat.) a. m. változékony, változó. 
Mutáció (lát.) a. m. változás. 
Mutációs elmélet, 1. Vries. 
Mutatis mutand's (lat.) a. m. a változtatan-

dók megváltoztatásával. 
Muther, Richard (1860—1909), német művé

szeti iró, a boroszlói egyet, tanára; legneve
zetesebb müvei : Geschichte der Malerei im 
19. Jahrhundert, Geschichte der Malerei. 

Mutschenbacher 1. Emil, * 1879, közgazd. 
író, az Omge igazgatója, főként a mezógazd. 
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irdekképv. fogl. — 2. Tivadar, * i88i, orvos, 
, „ bp.-i egyet, a sebészeti műtéttan m. tanára. 

Mutuális " (lat.) a. m. kölcsönös. 
Múzeum (gör., a m. a múzsáknak ezen· 

Γ telt hely), közérdekű szellemi v. anyagi érté
kek tudományosan rendezett gyűjteménye a 
nagyközönség tudásának és gyönyörködésének 
a szolgálatában. Az egyetemes tudás ösz-
szességét szolgáló M.-ok mellett (ilyen a M. 
Nemz. M.) vannak szak-M.-ok, mint ná
lunk a Szépmüv. M., Iparmüv. M., Mező
gazdasági M. stb. 

Múzsa Gyula, * 1862, gyógyszerész, felső
házi tag. 

: Múzsák, a görög mitológiában a tudományok 
;Té$ művészetek istennői. Kilenc múzsa volt: 
'Erato (szerelmi dal), Euterpe (lirai költészet), 
Kalliopé (hősköltészet), Klio (történetírás), Mel
pomene (tragédia), Polyhymnia (himnusz), 
Terpsichore (tánc), Thalja (vígjáték), Urania 
(csillagászat). 

JSÍiutsaJy kisk,, Sopron vm,, sonroni jL, 209 
1., ut. Felsőszentmiklós, up. Röjtök. 

Muzsik, az orosz paraszt neve. 
Műegyetem, i. József-műegyetem. 
Műemlékek Országos Bizottsága (Bp., VI., 

Aréna ut 41,), az 1881: XXXIX. t -c . értelmé
ben a kultuszminisztérium tanácsadó testülete. 
Tb. elnöke Forster Gyula báró, elnökhelyettes 
Kertész K. Róbert. 

Muezzin (arab), a mohamedánoknál a mi
naretről imára hivja fel a hívőket. 

Müge (ném. Waldmeister), a buzérfélék csa
ládjába tartozik, szárítva bor szagositására 
haszn. 

Mühlbeck Károly, * J86O, festő és grafikus; 
humoros illusztrációk. 

Műjégpálya, hütőkeverékek alkalmazásával 
mesterségesen fagyasztott jégpálya. Nálunk a 
bp.-i városligeti tavon van. 

Műkorcsolyázás, a korcsolyázósportnak azon 
ága, amelyben a versenyzők nem a gyorsaságra 
törekszenek, hanem különféle figurákat irnak 
le korcsolyáikkal a jégen. 

Mülhausen (Mulhouse), Felső Eíszász (Haut-
Rhin) főhelye, 99.300 1. Európai hirü pamut
fonás. 

Mülheim, ι. Μ. am Rhein, Köln egyik város
része. — 2. M. an der Ruhr, ipari város 
Poroszországban, 127.000 1. Vas-, textil- és 
bőripar, szénbányák. 

Müller, 1. Kálmán br. (1849—1926), orvos, 
belgyógyász, egy. tan., 1887—1910. a székes-
fóv. dunabalparti kórházak igazgatója, a tuber
kulózis elleni küzdelem kormánybiztosa. — 2. 
Max (1823—1900), indogermái nyelvész, az 
oxfordi egyetem tanára, kiadta a szanszkrit 
irodalom legfontosabb termékeit s megírta a 
szanszkrit irodalom történetét. 

Müller-Guttenbrunn, Adam (1852—1923), bán
sági sváb származású német iró, kritikus és 
színigazgató; Bécsben élt és a magyarországi 
német nacionalizmus érdekében folytatott pro
pagandát regényéiben is. 

Müller-Lyer, Franz (1857—1916), német szo

ciológus és pszichológus. Főműve: Die Ent
wicklungsstufen der Menschheit, 6 kötet. 

München, Bajorország fővárosa az Isar mel
lett, 681.000 1., Egyetem, műegyetem, képzőmű
vészeti és egyéb főiskolák. Sörfőzés és mű
ipar. 

München: a Frauenkirche 

Münchener Neueste Nachrichten, 1848 óta 
megjelenő lib. napilap, ujabban a német nép
párt orgánuma. 

München-Gladbach, porosz város, a rajnai 
tartományban, 115.000 1. Textil- és gépipar. 

Münchhausen, 1. Börries, Freiherr von, 
* 1874, német költő. Leginkább balladákat 
ir. Kötetei: Balladen, Ritterliches Liederbuch 
és Juda. — 2. Karl Friedrich Hieronymus, 
Freiherr v. (1720—97), a hazugság fantaszti
kumaira épített háborús és vadászkalandjairól 
hires elbeszélő. 

Münster, Poroszország westfaliai tartomá
nyának fővárosa, icő.ooo 1., a Dortmund-
Ems csatorna mellett. Élénk ipar és keres
kedelem. Egyetem. " 

Münsterberg, Hugo (1863—1916), német filo
zófus és pszichológus, 1892 óta a Harvard-egye
tem tanára (Cambridge, Mass.). 

Münzer, Thomas (1490—1525)1, zwickaui ev. 
lelkész, az anabaptisták egyik vezére. Kommu
nizmust prédikált, lázította a parasztságot; 
azok leverésekor fogságba került s lefejezték. 

Murzzuschlag, üdülőhely Steiermarkban, a 
Mürz-folyó mellett, 9000 1. 

Műselyem, vegyi utón készített selyempótíék. 
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MŰTRÁGYÁK MUVELOUÊSTORÎÈNÈT 

I.őgyapotot éter és alkohol elegyében oldanak, 
az igy kapott kollódiumot finom szálakká 
sajtolják, amelyek a valódi selyemnél kissé 
törékenyebbek, de igen szép fényűek s jól 
íesthetők. A világ M. termelése (1927) 133 
millió kg, ebből az Egyes.-AU. 34, Olasz-
orsz. 23, Anglia 17.6, és Németorsz. 16 millió 
kg-ot gyárt. 

Műtrágyák, nagyrészt mesterségesen előállí
tott úgynevezett egyoldalú trágyák, mert a ta
lajnak csak termőképességét növelik, de fizikai 

1. Építészet· A babilóniai építőművészet a 
Kr. e. IV. és III. évezredben városok és 
templomok építésével bontakozott ki. Az 
egyiptomiak az első dinaszt'ák korában (2200-,'g 
Kr. e.) a piramisok, a középső korszakban 
(lŐJO-ig) kőoszlopok és obeliszkek, a ï ujabb 
korban (950-ig Kr. e.) templomok építésével 
tűntek fel. Az ujperzsia kor (Kr. e. III. sz.) 
palotáiban jelenik meg a bolthajtás. A görög 
építészet alkalmazza az oszloprendeket, a ró
mai az ivet. A kereszténység uralomra jutá
sával a régi bazi'ikák (csarnokok) adják meg 
az uj templom-épitésjzet jellegét. A 1,2—15. 
sz.-ban a várt-építés lendül művészi magas
latra s kialakul a városok világi jellegit épitő-
müvészete. A Kelet monumentális műépíté
szére (India, Kina, Japái) a vallási kultu
szok szolgálatában áll: az Iszlám építkezései 
spanyol földön keleti formákat; visznek be a 
nyugati stílusokba. — A középkori magyar 
építészet részint olasz1, részint — a szepes
ségi és erdélyi szász városokban — nemet 
hatás alatt fejlődik ki. 

2. Szobrászat. A faragás és ércöntés már 
az ókorban ismert művészetek. Kiváló az 
egyiptomiak arcképszobrászata s a görögök 
máig is páratlan szobrászművésze te (a Kr. 

Kb. 1210—78. Niccolo Pisano. 
Kb. 1232—1300. Arnolfo di Cambio. 
Kb. 1240—1302. Giovanni Cimabue. 
Kb. 1240—1314. Giovanni Pisano. 
Kb. 1265—1337. Giotto. 
Kb. 1270—1348. Andrea P^'sano. 
1290 körül William Torell. 
Kb. 1320—85. Altichiero. 
1329—68. Andrea Orcagma. 
Kb. 1340—1400. Kolozsvári Márton és György. 
Kb. 1366—1426. Hmbert van Eyck. 
Kb. 1370—1430. Andrej Rublev. 
1378—1455. Lorenzo Ghiberti. 
1379—1446. Filippo Brunelleschi. 
1380—14^6, Vittore Pisano. 
1383—1440, Masolino. 

tulajdonságaira nincsenek hatással. Nitrogén-, 
foszforsav- és kálitrágyákat különböztetünk meg. 

Műugrás, vizisport, amelyet 1—3 m magas 
elugróhelyről (trambulin) űznek. Az 5—10 m 
magasról történő M.-t toronyugrásnak nevezik. 

Müvaj, 1. Margarin. 
Művelődéstörténet, a társadalmi és szellemi 

fejlődés története, a tisztán politikai históriá
val szemben. Kiterjeszkedik az egész szociális 
életre, életmódra erkölcsre, szokásra, jogra, 
vallásra stb. 

e. V. sz.-ban Pheidias, Myron, Polykleitos ; 
a IV. sz.-ban Skopas, Praxiteles, Lysippos). 
A középkori szobrászat a XIII. sz.-ig az 
építészet szolgálatában állt és a XV. sz.-ban 
különül el attól a klasszikus antik példák 
nyomán. 

3. Festészet. Szintén Egyiptomban és Gö
rögországban bontakozik ki és ér el magas 
művészi fokot ((a1.- és vázaképek, márványra
festés). A dekoratív freskófestészet a Kr. e. 
I. sz.-ban virágzik (Pompeji). A középkor a 
falfestmények mellett a fára való festést is 
műveli s mint külön festészeti ág: a kézzel 
irott könyvek miniatűr-festészete fejlődik ki. 
Az arcképfestészet a renaissance, a tájkép-
és genrekép a XVI. sz. óta foglalt el nagyobb 
teret. A grafika (fametszet, rézmetszet) kez
dete Európában a XV, sz.-ra vezethető visz-
sza. — A középkori magyar szobrászat 
emléket domborművek és díszítő ékítmények, 
valamint síremlékek és fafaragványok ; festé
szetünk múltjából kivált templomi falképek ma
radtak nagyobb számmal, melyek e művé
szeti ág álta'.ános elterjedtségét bizonyítják s 
a külföldi hatás mellett már különleges ma
gyaros motívumokat is mutatnak. Miniatűr-
festészetünknek is szép emlékei vannak. 

1384—1411. Claus Sluter. 
Kb. 1390—1441. Jan van Eyck. 
Kb. 1386—1466. Donatello. 
1387—1455. Èeato Angelico. 
I3v6—1472. Michelozzo. 
1399—1482. Luca della Robbia. 
1400—1464. Regier van der Weyden. 
11401—28. Masaccio. 
1406—69. Filippo Lippi. 
1415—08. Jean Fouquet. 
Kb. 1420—82. Hwgo van der Goes. 
1423. A legrégibb évszámozott fametszet. 
Kb. 1427—1516. Giovanni Bellini. 
1431—1506. Andrea Mantegna. 
1434—1519. Michael Wohlgemuth. 
1435—88. Andrea Verrocchio. 

A MŰVÉSZETTÖRTÉNET KRONOLÓGIÁJA 
I. Áttekintés 

II. Legkiválóbb művészek a 13. századtól kezdve 
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1435—1525. Andrea della Robbia. 
Kb. 1440—94. Hans Memling. 
Kb. 1444—2514. Bramante. 
1445—1509. Giovanni Dalmata (Traui János) 
Kb. 1445—1533. Veit Stoss. 
1446. A legrégibb évszámozott rézmetszet. 
1446—1524. Pietro Perugino. 
Kb. 1447—1520. Sandro Botticelli. 
1449—94. Domenico Ghirlandaio. 
Kb. 1450—1523. Luca Signoreili. 
1452—1519. Leonardo da Vinci. 
Kb. 1455—1529. Peter Vischer. 
1463—1529. Andrea Sansovino. 
Kb. 1466—1530. Quentin Massys. 
Kb. 1470—1529. Matthias Grünewald. 
1471—1528. Albrecht Dürer. 
1472—1517. Fra Barto'ommeo. 
1472—1553. Lucas Cranach. 
1473—1531. Hjans Burgkmair. 
Kb. u/S— ÍS45· HÈECÎS Baldwg. 
1475—1564. Michelangelo Buonarroti. 
1477—1576. Tizian. 
Kb. 1478-1510. Giorgione. 
1483—1520. Raífael Santi. 
i486—1561. Aîonso Berruguete. 
i486—1570. Jacopo Sansovino. 
Kb. 1494—1534. Antonio da Correggio 
1497—1543. Hans Holbein (ifj.) 
1500—1571. Benvenuto Cellini. 
1508—80. Andrea Palladio. 
ISI1—77· Giorgio Vasari. 
Kb. 1512—70. Philibert de l'Orme. 
Kb. 1515—66. Jean Goujon. 
1518—94. Tintoretto. 
1524—1608. Giovanni da Bologna (Jean Bou

logne). 
Kb. 1525—6;. Pieter Brueghel (Paraszt-

Brueghel). 
1528—88. Paolo Veronese 
Kb. 1547—1614. El Greco (Domenico 

Theotokopuli). 
1558—1602. Agostino Carracci. 
1560—1609. Annibale Carracci. 
Kb. 1560—1609. Caravaggio. 
1560—1630. Adriaen de Vries. 
1564—1637, Pieter Brueghel (ifj.'l 
1573—1646. Elias Holl. 
1573—1651. Inigo Jones. 
1575—1642. Guido Reni. 
1574—1640. P. P. Rubens. 
Kb. 1580—1656. Frans Kais. 
1588—1652. Juseppe de Ribera. 
1592—1635. Jacques Callot. 
^94-1665. Nicolas Poussin. 
1598—1680. Lorenzo Bernini. 
1599—1641. Anthonis van Dyck. 
1599—1660. Diego Velasquez. 
1630—1682. Claude Lorrain. 
1606—69. Rembrandt. 
1610—85. Adriaen van Ostade. 
1610—90. David Teniers (ifj.) 
^ 5 - 7 3 - Salvatore Rosa. 
1617—81. Gerald Terborch. 
1617—82. Bartolomé Éetéban Murillo. 
1619—90. Charles Lebrun. 

1622—94. Pierre Puget. 
Kb. 1628—82. Jakob van Ruysdael. 
632—75. Jan Vermeer. 
632—1723. Cristopher Wren. 
638—1709. Meindert Hbbbema. 
646—1708. Jules Manzart. 
667—1740. Kupeczky János. 
673—i757. Mányoki Ádám. 
681—1747. Alessandro Magnasco. 
684—1721. Antoine Watteau. 
687—1753. Balthasar Níeumann. 
692—1741. Georg Rafael Donner. 
696—1710. Giovanni Battista Tiepolo. 
697—1764. William Hogarth. 
703—70, Francois Boucher. 
716—91. Etienne Maurice Falconet. 
723—92. Joshua Reynolds. 
7 2 5 -
726— 

73* 
734-

7 4 6 -
7 4 8 -

805. Jean Baptiste Greuze. 
801. Daniel Chodowiecki. 
788. Thomas Gainsborough. 
8c6. Jean Honoré Fragonard. 
802. George Romney. 
828. Antoine Hfoudon. 
828. Francisco Goya. 
825. Louis David. 

754—98. Asmus Carstens. 
754—i8c6. Utamaro. 
755—1826. John Flaxman. 
756—1823. Henri Raeburn. 
757—1822. Antonio Canova. 
760—1849. Hokuszai. 
763—1810. Antoine Denis Chaudet, 
769—1830. Thomas Lawrence. 
770—1837. François Gérard. 
770—1844. Bertel Thorwaldsen. 
775—1851. William Turner. 
776—1836. John Constable. 
777—1810. Philipp Otto Runge. 
780—1867. Jean Ingres. 
783—1867. Peter Cornelius. 
789—1863. Horace Vernét 
789—1869. Friedrich Overbeck. 
791—1824. Théodore Géricault. 
791—1860. Marko Károly. 
792—1856. Ferenczy István. 
793—1866. Perd. Georg. Waldmüllcr. 
797—1856. Paul Delaroche. 
798—1863. Eugène Delacroix. 
798—1868. Bonaventura Genelli. 
804—71. Moritz v. Schwind. 
804—74. Wilhelm Kaulbach. 
807—55. Brocky Károly. 
810—64. Alexandre Calame. 
810—98. Barabás Miklós. 
814—74. Jean François Millet. 
814-91. Ybl Miklós. 
815—1905. Adolf Menzel. 
817—1904. George Frederick Watte. 
819—77. Gustave Courbet. 
819—1900. John Ruskin. 
824—98. Puvis de Chavannes. 
824—1911. Joseph Israels. 
826—86. Karl v. Piloty. 
827—1901. Arnold Bocklin. 
827—1906. Zichy Mihály. 
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1828—82. 
1829—80. 
1829—98. 
1830-1903, 
1831—75-
1831—1911. 
1832-83. 
1833—1904. 
1834-1903. 
1837—1917. 
183S-91· 
1835—191°· 
1836—1904. 
1837-87. 
1839—98. 
1839—1902. 
1839—19c6. 
1839—1924. 
1840—84. 
1840—1917. 
1840—1926. 
1841—1919, 
1842—1904. 
1844—1900. 
1844—1920. 
1844—1920. 
1845—1904. 
1845—1920. 
1846—79. 
1847—1921. 
1847—1926. 

Dante Gabriel Rossetti. 
Anselm Feurbach. 
Benjamin Vautier. 
Camille Pissarro. 
Izsó Miklós. 
Reinhold.. Begas. 
Edouard Manet. 
Lotz Károly. 

Íames Whistler. 
Idgar Degas. 

Franz Detregger. 
Székely Bertalan. 
Franz v. Lenbach. 
Htans ν. Marées. 
Liezen-Mayer Sándor. 
Steindl Imre. 
Paul Cézanne. 
Hans Thoma. 
Hans Makart. 
Auguste Rodin. 
Claude Monet. 
Auguste Renoir. 
Vaszilij Vèrescsagin. 
Munkácsy Mihály. 
Benczúr Gyula. 
Hja Rjepin. 
Lechner Ödön. 
Szinyei Merse Pál. 
Paál László. 
Adolf Hildebrand. -
Hauszmann Alajos. 

1848—1903. Paul Gauguin. 
1848—1911. Fritz v. Ühde. 
1849—1914. Hubert v. Herkomer. 
1852—1919. Medriyánszky László. 
1853—90. Vincent van Gogh. 
1853—1917. Ferdinand Hodler. 
1856—1926. Stróbl Alajos. 
1857—1920. Max Klinger.. 
1858—09. Giovanni . Segantíni. 
1858—1903. Fadrusz János. 
1858. szül. Zala György. 
ι8ς8—1925. Lovis Corinth. 
1860—1920. Anders Zorn. 
1861—1927. Rippl-Rónai József. 
1^62—1917. Ferenczy Károly. 
1863. szül. Edvard Münch. 
1863—1028. Franz Stuck. 
1865. szül. Csók István. 
i860, szül. Vaszilij Kahdinszkij. 
1867. szül. Márk Lajos. 
1867. szül. Emil Nolde. 
1867. szül. Vaszary János. 
1869. szül. László Fülöp. 
1872 szül. Teles Ede. 
íS7J. szül. Kernstock Károly. 
1880. szül. Pór Bertalan. 
1882. szül. Gulácsy Lajos. ' 
1881. szu!. Pablo Picasso. 
1882—1916. Franz Marc. . 
1883. szül. Cz^gány Dezső. 
1887. szül. Alexander' Archipenko. 

\ 

Művészet, szellemi élmények érzékitett ki
fejezése. Egyes formái: festészet, szobrászat, 
építészet, iparművészet, zene, színjátszás, tánc 
és filmjáték, összes formái már a történelem
előtti időkben kifejlődtek, kivéve a színjátékot 
és a filmjátékot. 

My bouse is my castle (ang.) a. m; az én 
házam az én váram. 

Myfcenaí, a görögországi Argolisi ősi fővá
rosa, az ős kréta-mykenai-i kultúra egyik 
fészke. Az ásatások Sehliemannal indultak 
meg (1874). 

Mykolög'a (gór.) a. m. gombaisme. 
Mj'lady (ang.: asszonyom), a lady megszó

lítása. 
Mylitta, a termékenység babiloni istennője. 
Mylord (ang.: uram), a lord megszólítása. 

Myopia, 1. Miopia. 
Myrmidonok, thessalki nép, Achilleus alatt

valói. 
Myron, görög szobrász a Kr. β. 5. sz. 

közepén; főműve a Diszkoszvető, ' 
Myrrha (gör.), füstölőezernek és a kozmetiká

ban használt illatos gyanta. 
Myskovszky Viktor (1838—1909), mütörténet-

iró; felvidéki pusztuló műemlékekkel fogl. 
MytHene, görög város, Lesbos-sziget fővárosa, 

18.000 1. 
Myxödeme (gör.)', nyálkadaganat,. kül. az 

arc bőrének duzzadása, izomsorvadással és a 
szellemi képességek romlásával. Oka a pajzs
mirigy elpusztulása. Gyógyítása pajzsmirigy-
kivonattal. 

Ν 
Ν. = numerus; Ν. Ν. = ismeretlen név 

helyett; a. = nettó.. 
Nábob (arab), ered. tartományi kormányzó; 

Indiában meggazdagodott ember; ált. dús
gazdag ember. 

Nábrád kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati 
}·> 934 1·. ut. Fehérgyarmat, posta. 

Nabufcodonzor, 1. Nebukadnezar. 
Náció (lat.) a. m. nemzet. 
Nacionále (lat.) a. m. személyi adatok, szár

mazás. 
Nacionalisták (franc.) a. m, a nacionalizmus 

(1. o.) hívei. 
Nacionallzálás (franc.) a. m. magánvállala

toknak közvagyonbavétele. 
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Nacionalizmus (franc), a saját haza és nép 
érdekeinek kizárólagos figyelembevétele. 

Nádai Pál, * 1881, tanár, iró és eszté
tikus« kül. iparmüvészettel fogl. 

Nadály, a. m. pióca (1. o.). 
Nadányi r. Emil, * 1881, a 8 örai Új

ság szerkesztője. — 2. Zoltán, * 1894, lirai 
költő. 

Nadap nagyk., Fejér vm., székesfehérvári 
j 632 1., ut. Velence, posta. 

Nádas Sándor, * 1883, iró, a Pesti Futár 
szerk. Kötetei : Éjjeli muzsika, Krisztina sorsa, 
A bolondok örökké élnek, Úri és női vád
lottak stb. 

Nádasd kisk., Vas vm., körmend-németuj-
vári ]'., 1715 1-» vasút, táviró, posta. 

Nádasdy 1. Ferenc gróf (1625—1671), or
szágbíró, műgyűjtő. Résztvett a Wesselényi
féle összeesküvésben s ezért Lipót császár 
kivégeztette. — 2. Tamás (1493—1562), a N. 
család alapitója, nádor, ingadozó politikus, 
Ferdinánd csász., később János kir., majd 
ismét Ferdinánd hive. 

Nádasladány kisk.; Fejér vm., székesfehérvári 
j . , 1585 !., vasút, táviró, posta. 

Náday 1. Béla, * 1877, Ferenc fia, szí
nész, a Nemz. Színház örökös tagja, komi
kus. — 2. Ferenc (1840—1909), színész, a 
Nemz. Színház tagja; főleg bonvivant. 

Nádcukor, 1. Cukor. 
Nadír (arab) a. m. a Zenit ellenpontja az 

égbolt láthatatlan felén. 
Nádler Róbert, * 1858, festő, műegyetemi 

ny. r. tanár, az Iparművészeti Iskola v. 
igazgatója; finom táj-, genre- és vallásos ké
pek; számos iparművészeti tárgy. 

Nádméz, a cukor régi magyar neve. 
Nádor v. nádorispán (comes palatínus v. 

palatínus regis), Szt. Istvántól 1848-ig Ma
gyarország első központi főtisztviselője. 

Nádor Mihály, * 1882, zeneszerző. Kamara
zenén és dalokon kívül irt egy operát (Donna 
Anna) és operetteket. 

Nádossy 1. Elek, * 1867, földbirtokos, or-
szággy. képv. — 2. Imre, * 1872, v. or
szágos rendőrfőkapitány, 1925. résztvett a 
Windischgraetz-féle frankhamisításban és négy-

. évi börtönre Ítélték. 
Nadragulya, 1. Belladonna. 
Nádudvar nagyk., Hajdú vm., hajdúszobosz

lói j . , 9465 1., vasút, t4v-ró, telefon, posta. 
Nádujfalu kisk., Heves vm., pétervásári j . , 

735 1., ut. és up. Mátraballa. 
Nafta (gör.), petróleum-éter, a nyers petr.-

ból 80—150 fok között desztillálható. Zsí
roknak cs olajoknak jó oldószere. A nyers 
petróleumot is nevezik N.-nak. 

Na^talin (gör.), a szénkátrányból desztillá
lással készült fehér kristályos anyag; szúrós 
szaga miatt molyüző szer. A vegyészeti ipar 
fontos alapanyaga. 

Nagajka, az orosz kozákok szíjból font ló-
ostora. 

Nagaszaki, japáni kikötőváros Kiu-Sziu-szi-
getén, 1S9.000 1. Nagy forg., hajógyártás. 

Nágocs kisk., Somogy vm., tabi j . , 1191 L, 
táviró, posta. 

Nagoja, japán város Nippon szigetén, 769.000 
1. Egyetem, kerámia, textilipar. 

Nagpur, város Előindiában, 145.000 í. 
Nagy 1. Andor, * 1884, iró és újságíró. 

— 2. Béla, * 1883, szociológus és szépiró. 
Az ismeretterjesztő és kivándorlási szakiro
dalom müvelője. — 3. Dániel, * 1888, er
délyi »nyugatos« iró; legújabb regénye: Cir
kusz. — 4. Dénes (kisléghi), * 1884, szo
ciológiai iró. (Bevezetés a szociológiába.) — 
5. Dezső (1841—1916), müegyet. tanár, gé
pészmérnök. — 6. Emil, * 1871, ügyvéd, or-
szággy. képv., 1923—4. igazságügym. — 7. 
Emma, tanárnő, lírikus (Megkötözve, A ver
seim).—8. Endre, * 1.877, iró, a magyar kabaré 
megteremtője. Kötetei: Lukits Milos kaland
jai, Hajnali beszélgetések Lukits Milossal, Ma
demoiselle Martcha stb. — 9. Ernő (1853— 
1922), közjogász. — 10. Ferenc (1852—1928), 
felsőházi tag, keresk. jogász, a bp.-i egyet, 
tanára. — 11. Géza (1855—1915), történész és 
etnográfus. Főműve: A magyar viseletek tör
ténete. — 12. Géza, * 1876, zongoramiivész, 
Zenemüv. Főisk. ta ára. — 13. György (187g 
—1923), ügyvéd, iró és köztársaságpárti poli
tikus. — 14. Ignác (1810—54), a Hölgyfutár
nak és más irod. lapoknak szerkesztője. Irt 
humoros és szatirikus rajzokat, regényeket, 
vígjátékokat. — 15. István, * 1873, festő és 
grafikus: táj-, alakos képek. — 16. Iván 
(1824—1898), történetíró és genealógus, kép
viselőházi naplószerkesztő. Főműve: Magyaror
szág családai. — 17. János (ozorai), * 1879, 
tolnamegyei kisgazda, felsőházi tag. — 18. 
József, * 1885,, filozófus, pécsi egyet. ny. t. 
tanár. Müvei: Pascal gondolatai, A filozófia 
története, A mai filozófia főirányai, A filozó
fia kis tükre. — 19. Kálmán (1872—1902), 
szobrász; magyar népéleti alakok terrakottá
ban. — 20. Károly, * 1870, építész, a mü
egyet. a középitéstan ny. r. tanára. — 121. 
Lajps, * 1897, régész, a Fővárosi Múzeum 
tisztviselője; aquincumi leletekkel foglalkozik. 
l·— 22. Lajos, * 1883, szociális világnézetű 
naturalista irányú elbeszélő. — 23. László, 
* 1857, pedagógus, v. tanítóképzői igazg. Geo
lógiai, de főleg gyermektanulmányi dolgoza
tai vannak. A Gyermektanulmányi Társ. ve
zetője s a Gyermek cimü lap szerkesztője. 

— 24. László, * 1894, iró és hírlapíró. 1915. 
megalapította az Erdélyi Szemlét (1921 óta 
Pásztortűz) Kolozsvárott. Vers- és regény
kötetet jelentek meg. — 25. Miklós (1840— 
1907), több évtizeden át szerkesztője volt a 
Vasárnapi Újságnak stb., Jókaival együtt szerk. 
az Osztrák-magyar monarchia írásban és kép
ben c. m.-t. — 26. Miklós, * 1878, kép
viselőházi könyvtárigazgató, politikai és tört. 
tanulmányok. — 27. Olivér (Eöttevényi), * 
1871, jogtud., egy. m. tan., főként közjog
gal és nemzetközi joggal fogl. számos idegen 
nyelven is megj. müvében. — 28. Pál (felső-
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bükki. 1777—1857), szónok és politikus. — 
29. Pál, * 1874, gépészmérnök, földbirtokos, 
felsőházi tag. — 30. Samuel (1783—1845), 
rézmetsző, a kolozsvári ref. kollégium rajzta
nára; számos ar-kép- és könyvülusztrádó. — 
31. Sándor (1814—1918), gyorsirásrendszeral-
kotó. — 32. Sándor, * 1869, festő,_ a gödöllői 
művésztelep vezetője; sokoldalú ujitó; illuszt
ráció, gobelin-, karton-, sajátos stilusu üveg
festmény és falkép. — 33. Sándor, * 1877, 
a volt szászvárosi ref. koll. igazg., irodalom
történész. — 34. Vilmos, * r874, festő; genre, 
arckép és illusztráció. — 35. Vince, * 1886, 
ügyvéd, országgyűlési képviselő, a Berinkey-
kormány belügyminisztere. — 36. Virgil (1859 
—1921), énitész, müegyet. tan.; losonci város
háza, mezőtúri ref. templom, Ferenc József-
és Erzsébet-hid építészeti alakítása. 37. Zol
tán, * 1884, »nyugatos« költő, ügyvéd. Ver
seskönyvei: Csend. Elégiák. — 38. Zsigmond, 
* Í&72, festö·. gémre-, bibliai képek. 

Nagyacsád kisk., Veszprém vm., pápai ]., 
777 1., ut. Mező'ak, up. Pápa. 

Nagyalásony kisk.. Veszprém vm., devecseri 
j . , 921 1., ut. Vinár, posta. 

Nagyar kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati 
j . , 875 1., ut. Fehérgyarmat, posta. 

Nagyárpád kisk., Baranya vm., pécsi ]'., 
694 1., ut. Pécs, up. Kiskozár. 

Nagyasszonyfalva kisk., Vas vm., szombat
helyi j . , 732 1., ut. Acsád, up. Söpte. Ma 
Nagvas=7onvfalva és Kisasszonyfalva egyesültek 
AsszonyfaVa néven. 

Nagyatád nagyk., Somogy vm., nagyatádi 
j . , 39T7 1., vasút, táviró. telefon, posta. 

Narfvstádi. I. Szabó István. 
Nagybábony ki^k.. Somogy vm., tabi j . , 

•8o7 1., vasút, távíró, posta. 
Nagvbaics kirk., Győr vm., tósziget-csillizközi 

j . , 707 1., ut. Bácsa, up. Kisbajcs. 
Nagybajom nagyk.. Somogy vm., kaposvári 

]'., -<Q7O 1., vasút táviró. posta, telefon. 
Nagybakónak kisk., Zala vm., nagykanizsai 

]'., 1351 1., ut. Újudvar, posta. 
Nagv Balogh János (187Λ-—1919). festő. Szo

bafestő volt, munkások életét festi. 
Nagvbánhegyes nagyk., Csanád vm., mezőko-

vársházi j . , 524.5 1., telefon, posta. 
Nagybánya, város, Szatmár vm., 13.000 I. 

Arany- és ezüstbányászat. Trianon óta Romá
niáé Baia mare néven. 

Nagybányai művésztelep, állami és városi 
támogatással 1806. létesített telep, műtermek
kel és müvésziskolával. Alapítói: Hollósy Si
mon, Iványi-Grünwald Béla, Réti István, 
Thorma János és Ferenczy Károly. A N. 
nagy szerenet ''átszőtt a modern magyar művé
szet kialakulásában. 

Nagybaracska nagyk., Bács-Bodrog vm., ba
jai i.. .3807 1., vasút, telefon, posta. 

Nagybarátfalu ki?k., Győr vm., pusztai ) . , 
727 1., ut. Nyulfalu, posta. 

Nagybaráthegy kisk., Győr vm., pusztai ]., 
1165 1., ut. Nyulfalu, up. Nagybarátfalu. 

Nagybarca kisk., Borsod vm., saiószentpéteri 
j . , 6-50 1., ut. Bánhorvát, up. Vadna. 

Nagybárkány kisk., Nógrál vm., salgótarjáni 
]'., 563 1., ut. Tar, up. Sámsonháza. 

Nagybátony kisk., Heves vm., hatvani j . , 
2147 1., vasút, telefon, posta. 

Nagyberekerek, Torontál vm. székhelye a 
Béga mellett, 30.000 1. Gabonakereskedelem. 
Trianon óta Jugoszláviáé Veliki Beckerek né
ven. 

Nagyberény kisk., Somogy vm., tabi j . , 1724 
1., vasút, táviró, posta. 

Nagyberki kisk., Somogy vm., kaposvári ]., 
1067 1., vasút, ut. és up. Mosdós. 

Nagybícsérd kisk., Baranya vm., szentlőrinci 
]'., 571 1., ut. Peüérd, posta. 

Nagyboldogasszony ünnepe, Mária mennybe
menetele (assumption, aug. 15. 

Nagybőzsva kisk., Ahauj-Torna vm., gond j"., 
263 T., ut. és \rp. PáVnáza. 

Nagybőgő, a legmélyebb vonós hangszer. 
Hangolása: E, A. D, G. 

Nagyböjt, húsvét előtt hamvazó szerdától 
kezdődő 40 napos időszak Jézus kínszenvedésé
nek emlékére. 

Nagybörzsöny kisk., Hont vm., vámosmikolai 
j . , 1873 1., telefon, posta. 

Nagybritannia. Európa legnagyobb szigete, 
az összes környező szigetekkel együtt, de Ír
ország nélkül, 244.000 km2. Politikailag két 
részre oszlik: Anglia és Skócia (1. o.), ezek 
alkotják az Egyesült -"királyságot, 45 millió í. 
N. csak magva egy hatalmas birodalomnak, 
amely az összes szárazföldek és a Void 
lakosságának is egy negyedét foglalja magában. 
A HTv'a'oTi részei az anyaországon kivtil négy 

~ csoportra oszthatók': 1. 

^JJÜJÜ-U. közvetlenül alárendelt 
gyarmatok. 4. A man-

datárius területek (volt német gyarmatok és 
török birtokok). A 2. csoportba tartozik India 
is, amely a birodalom lakosságának 710/0-át 
foglalja magában és állandóan követeli jogai
nak kiterjesztését. A dominiumok mindegyiké
ben a fehér lakosság a túlnyomó. 1907 óta 
évenkint összeülnek miniszterelnökeik London
ban angol kollegáiuk elnöklete alatt és 1907 
óta joguk van Deleszólni az egész birodalmat 
érdeklő ügyekbe. 1923 óta saját ügyeikben 
külállamokkal is tárgyalhatnak. A Nemzetek 
Szövetségének mindegyik dominium eredeti 
tagja. Világrészek szerint a brit birodalom 
igy oszlik meg: 
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Nagybritaiuiia 
Európai birtokok 
Ázsia 
Afrika 
Amerika 

. Ausztrália és Oceania 

összesen 

Terület kríi2 Lakosság 
ezrekben 

230-657 43·063 
85.0:6 4.783 

5,612.000 332.772 
10,165.800 50.119 
22,687.300 a.142 
8,611.600 7-795 

36,393·943 449-674 

A brit birodalom a földkerekség leghatal
masabb gazdasági egysége. Hatalmával és 
gazdagságával csak a másik angol-szász ál'am: 
az Egyes. Ali. versenyezhet. Történetét, 1. 
Anglia tört. (L. még: Anglia, Írország, Skót
ország. 

* Nagybudmér kisk., Baranya vm., pécsi j . , 
508 1., ut. és up. Borjád. 

Nagycenk kisk., Sopron vm., soproni ]., 
2004 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Nagy.Sákány kisk., Vas vm., körmend-német-
ujvári j . , 157-t ).., vasút, táviró, telefon, posta. 

Nagycsány kisk., Baranya vm., szentlőrinci 
j . , 255 1., vasút, ut. Vajszló, up. Oszró. 

Nagycsécs kisk., Borsod vm., mezőcsáti j . , 
755 i., ut. és up. Sajószöged. 

Nagycsepely kisk., Somogy vm., tabi j . , 953 
1., ut. és up. Balatonszárszó. 

Nagyosömöte kkk., Väs vm., kőszeg-felsőcri 
j . , 501 1., ut. Lukácsháza, up. Nagygencs. 

Nagydém kisk., Veszprém vm., pápai j . , 
6S0 1., ut. Gic-Hathalom, up. Lovászpatona. 

Nagydobos kisk., Szatmár vm., mátészalkai 
j . , 2020 I., vasút, táviró, telefon, posta. 

Nagydobzsa kisk., Somogy vm., szigetvári 
j . , 658 1., ut. Gyöngyösmellék, posta. 

Nagydorog nagyk., Tolna vm., dunaföldvári 
)·; 3774 l-> vasút, táviró, posta. 

Nagyecsed nagyk., Szatmár vm., mátészalkai 
j . , 5203 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Nagyécsfalu kisk., Győr vm., pusztai j . , 
463 1., vasút, ut. Győrszentmárton, posta. 

Nagyécshegy kisk., Győr vm., pusztai ]'., 
1465 1., ut. Győrszentmárton, up. Nagyécsfalu. 

.Nagyenyed, város, Alsó Fehér vm., a Ma
ros mellett, 9000 1. Ref. Bethlen-kollégium, 
gazdag könyvtár. Trianon óta Romániáé, Aiud 
néven. 

NagyeSztergár kisk., Veszprém vm., zirci 
j . , 1050 1., ut. és up. Zirc. 

Nagyfalusi Jenő, * 1901, tanár és költő. 
Verskötetei: Az isten derengése, A jegenyék 
szava. Szerk. a Symposion c. folyóiratot. 
# Nagyfüged nagyk., Heves vm., gyöngyösi j . , 
2632 ]., telefon, posta. 

Nagyganna kisk., Veszprém vm., pápai j . , 
688 1., ut. Pápa, up. Pápakovácsi. 

Nagygéc kisk., Szatmár vm., csengeri ]'., 
629 1., ut. Csenger, posta. 

Nagygencs kisk.,' Vas vm., kőszeg-felsőőri j . , 
*342 í., vasút, távíró, posta. 

Nagygeresd kisk., Sopron vm., csepregi j . , 
494 1., telefon, posta. 

Nagygornba kisk., Somogy vm., mar, ali j . , 
1520 1., ut. és up. Marcali. 

Nagygörbő kisk., Zala vm., sümegi j . , 
1292 1., ut. Zalaszentlásztó, up. Kisgörbő. 

Nagygyimót nagyk., Veszprém vm., pápai j . , 
1228 1., vasút, táviró, posta. 

Nagyhajmás kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
1162 1., ut. Mágocs, up. Bikal. 

Nagyhalász nagyk., Szabolcs vm., nyirbogdá-
nyi j . , 5071 1., vasút, telefon, posta. 

Nagyharsány nagyk., Baranya vm., siklósi ]., 
1484 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Nagyhidegkut kisk., Veszprém vm., veszp
rémi j . , 346 1., ut, és up. Tótvázsony. 

Nagyhódos kisk., Szatmár vm., fehérgyar* 
maii j . , 435 1., ut. Gacsály, up. Tiszaberek. 

Nagyhorváti kisk., Z&la vm., parsai ]'., 175 
1., ut. Zalaapáti, up. Dióskál. 

Nagyhuta kisk., Abauj-Torna vm., gönci j . , 
200 1., ut. és up. Pálháza. 

Nagyida, község, Abauj-Torna vm., 2000 1. 
Trianon óta Csehszlovákiáé Velká Ida néven ι 

Nagyigmánd nagyk., Komárom vm., gesz-
tesi j . , 2362 1., vasút, táviró, telefon, posta. 
Keserűvíz. 

Nagyitő. Kicsiny tárgyak képének nagyobbitá-
sara szolgá'ó optikai készülék. Miután a tár
gyat sokszor csak a távolsága teszi ki siny-
nyé, ilyen értelemben a távcső is N. 

Nagyíván nagyk., Heves vm., tiszafüredi j . , 
2278 1., telefon, posta. 

Nagykálló nagyk., Szabolcs vm., nagykáüói 
j . , 8283 1., áll. reá'gimn., vasút, táviró, te
lefon, posta. 

Nagykamarás nagyk., Arad vm., eleki ]'., 
3908 1., ut. Almás-Kamarás, posta. 

Nagykamond kisk., Veszprém vm., devecseri 
j . , 605 1., ut. Boba, up. Kiskamond. 

Nagykanizsa r. t. város, Zala vm. keresk. 
főhelye, vasúti csomópont, 30.307 i. Kegyes
rendi leánygimn., izr. fiu felsőkeresk. isk. 

Nagykapornak kisk., Zala vm., pacsai j . , 
1545 1., telecon, posta. 

Nagy Károly, német-római császár, I. Károly. 
Nagykároly» város Szatmár vm., 16.000 1. 

Trianon óta Romániáé Careii Mare néven. 
Nagykáta nagyk., Pest vm., nagykátai j . , 

9908 1., vasút, táviró, telefon, posta. 
Nagykereki nagyk., Bihar vm., biharkeresz-

tesi j . , 1928 1., vasút, táviró, telefon, posta. 
Nagykikinda, város, Torontál vm., 26.000 1. 

Trianon óta Jugoszláviáé Velika Kikinda névé'. 
Nagykinizs kisk., Abauj-Torna vm., abauj-

szántói j . , 502 1., ut. Halmaj, posta. 
Nagykónyi nagyk., Tolna vm., tamási j . , 

2316 1., vasút, táviró, posta. 
Nagykopáncs kisk., Csarád vm., nagylaki ]*., 

433 1., ut. és up. Nagymajláth. 
Nagykorpád kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 

1563 1., ut. Lábod, posta. 
Nagykorú, helyesebben teljeskoru az, aki 

24. életévét betöltötte. Nők a házasságkötés
sel N.-ak lesznek, ha ezt az életkort még 
nem is érték e \ 

Nagykovácsi nagyk., Pest vm., pomázi j . , 
2240 1., telefon, posta. 

Nagykozár kisk., Baranya vm., pécsi ) . , 
1010 1., telefon, posta. 
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Nagykocsit kisk., Vas vm., celldömölki j . , 
279 1., ut. Celldömölk, up. Kisköcsk. 

Nagykökényes ksk., Nógrád vm., szirtid 
j . , 865 1., ut. Heréd, posta. 

Nagyköíked kisk., Vas vm., körmend-némct-
ujvári j . , 407 1., ut. és up. Egyházasrádóc, 

Nagykőrös, r. t. város, Pest vm., 28.701 i.; 
Ref. gimn. Gyümölcs- és főzeléktermelés és 
keresk. 

Nagykörű nagyk., Szolnok vm., jászsági alsó 
j·) 3332 1·ι telefon, posta. 

Nagykutas kisk., Zala vm., zalaegerszegi j # > 
618 1., ut. Zalaszentiván, up. Egervár. 

Nagyküküllő vm., Erdélyben, 3337 krti2, 
150.000 1. Székhelye Segesvár (Sighisoara). 

Nagy Lajos, magyar király, í. Lajos. 
Nagylak nagyk., az elszakított N. közs.-nek 

magyar területen maradt részéből alakult, Csa
nád vm., nagylaki j . , 503 1., vasút, távíró, 
telefon, posta. 

Nagyfali* község, Csanád vm., a Maros mel
lett, 14.000 1. Trianon óta egy része Romániáé 
Nadlac néven. 

Nagyláng nagyk., Fehér vm., székesfehérvári 
j . , 825 1., távíró, posta. 

Nagylengyel kis-k., Zala vm., novai j . , 684 
1., ut. Zalaegerszeg, posta. 

Nagyléta nagyk., Bihar vm., székelyhídi j v 0343 1·> vasút, távíró, telefon, posta. 
Nagylöc kisk., Nógrád vm., szécsényi j . , 

1840 1., telefon, posta. 
Nagylók nagyk., Fejér vm., sárbogárdi j . , 

2ΙΟΙ 1., ut. és up. Szilfamajor. 
Nagylónya kisk., Szabolcs vm., tiszai j . , 1357 

1., telefon, távíró, posta. 
NagylózS kisk., Sopron vm., soproni ]'., 1355 

1., telefon, táviró, posta. 
Nagymágocs kisk., Csongrád vm., csongrádi 

j . , 3692 1., vasút, telefon, táviró, posta. 
Nagy Magyarország, Oroszországban, a Kíj-

zép-Volga vidékén fekvő terület, ahol tV. 
Béla király idején mag'yar népet találtak ma
gyar szerzetes utazók, akik közül Julián be is 
számolt a látottakról. A tatárjárás elsöpörte 
N.-ot. Némelyek szerint N. a baskírok föld
jével azonos az Urai-hegység D-i lejtőin. 

Nagymajláth nagyk., Csanád vm., nagylaki 
]"., 1036 1., vasút, táviró, posta, telefon. 

Nagymákfa kisk., Vas vm., vasvári j . , 284 
1., ut. és up. Vasvár. 

Nagymányok kisk., Tolna vm., völgységi j . ( 
1476 1., vasút, ut. Szászvár, posta. 

Nagymaros nagyk., Hont vm., szobi j . , 5033 
1., hajóáll., vasút, táviró, telefon, posta. 

Nagy Medve, csillag, 1. Göncöl szekere. 
Nagy Medve-tó (Great Bear Lake), Kanadá

ban, 36.000 km2. 
Nagymester, 1. a szabadkőműves nagypáho. 

lyok főnöke. — 2. Lovagrendek főnöke. 
Nagymizdó kisk., Vas vm., körmend-német-

ujvári j . , 412 1., ut. Nádasd, up. Szarvaskend. 
Nagymórichida kisk., Győr vm., sokoróaljai 

]'., 1066 1., ut. Tét, posta. 
Nagynárda kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 

479 1„ ut. és' up. Torony. 
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Nagynyárád kisk., Baranya vm., mohácsi 
j . , 2126 1., vasút, telefon, posta. 

Nagyolvasztó, I. Kohó. 
Nagyorosz! nagyk., Nógrád vm., nógrádi j . , 

2252 lv vasút, táviró, telefon, posta. 
Nagypáholy, igy nevezik az egy közösségbe 

tartozó szabadkőműves páholyok központi kor
mányzó szervét. A N. élén áll a nagymester. 

Nagypáli kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
391 1-, ut. Zalaszentiván, up. Egervár. 

Nagypall kisk., Baranya vm., pécsváradi 
]., 595 1., vasút, táviró, up. Pécsvárad. 

Nagypécsely kisk., Zala vm., balatonfüredi 
j . , 325 1., ut. Aszófő-Tihany, up. Aszófő. 

Nagypéntek, Jézus Krisztus halálának ünnepe, 
amit a kat.-ok a harangok elhallgatásával 
ünnepelnek. 

Nagyperkáta, 1. Perkáta. 
Nagypeterd kisk., Baranya vm., szentlőrinci 

j . , 508 1., vasút, ut. Szentlőrinc, posta. 
Nagypirit kisk., Veszprém vm., devecserí 

j . , 791 1., ut. Boba, posta. 
Nagypöse kisk., Vas vm., kőszeg-felsőőri 

j . , 174 1., vasút, ut. Lukácsháza, up. Nagygencs. 
Nagyrábé nagyk., Bihar vm., sárréti j . , 

3208 1., telefon, posta. 
Nagyrada kisk., Zala vm., pacsai j . , 903 1., 

ut. Kiskomárom, posta. 
Nagyrákos kisk., Vas vm., kormend-német-

újvári ]'., 567 1., vasút, ut. Öriszentpéter, 
posta. 

Nagyrécse kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 
1458 1., vasút, táviró, posta. 

Nagyréde nagyk., Heves vm., gyöngyösi j . , 
2594 1., telefon, posta. 

Nagyrév nagyk., Szolnok vir., tiszai alsó 
) . , 1568 ]., hajóáll., telefon, posta. 

Nagyrozvány kisk., Zemplén vm., bodrogközi 
j . , 1122 1., ut. és up. Kisrozvány. 

Nagy Sándor, makedón király, 1. Sándor. 
Nagy-Sándor József (1804—49), 1848—49. hon

védtábornok. A szolnoki és váci csatában 
tűnt ki. Az ő hadteste (az I.) volt az első 
Budavár elfoglalásában. 1849. okt. 6. Aradon ki
végezték. 

Nagysáp nagyk., Esztergom vm., esztergomi 
jv '535 "v ut . Bajna, posta. 

Nagysármás község, Kolozs vm., 2000 1. 
Földgázforrások. Trianon óta Romániáé Sar-
masul Mare néven. 

Nagysimonyi kisk., Vas vm., celldömölki j . , 
1840 1., vasút, ut. Ostffyasszonyfa, posta. 

Nagysitke kisk., Vas vm., sárvári j . , 1428 
I., vasút, ut. Sitke, posta. 

Nagy Sóstó (Great Salt Lake), az Egyes. 
All. Utah államában, 4700 km2, 190/0 só
tartalom. 

Nagyszakácsi kisk., Somogy vm., marcali j . , 
1869 L, ut. Nemesvid, posta. 

Nagyszalonta nagyk., az elszakított N. közs.-
nek magy. területen maradt,, részéből alakult, 
Bihar vm., cséffa-nagyszalontai j . , 420 1., ut. 
Méhkerék, posta. 

Nagyszalonta község, Bihar vm., 16.000 1. 
Arany János szülőhelye. Trianon óta Romá
niáé Salonta Mare néven. 
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Nagyszeben (Sibiu), Erdélynek nagyságra har
madik, iparban első, kereskedelemben második 
városa, a szászok főhelye, az Oltba ömlő 
Cibin-patak mellett, 33.000 1. Posztó- és bőr-

Nagyszeben: az evang. templom 

ipar, szalámigyártás. Számos iskola. Gazdag 
múzeum. Trianon óta Romániáé. 

Nagyszékely nagyk., Tolna vm., simontor
nyai j . , 1940 1., távíró, posta. 

Nagyszekeres kisk., Szatmár vm., fehérgyar
mati j . , 475 1., vasút, ut. Jánk, posta. 

Nagyszénás nagyk., Békés vm., orosházi j . , 
5279 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Nagyszentmiklós, község, Torontál vm., 10.000 
1. Trianon óta Romániáé Saunicolaul Mare 
néven. 

Nagyszentmiklósi aranylelet, 1. Attila kincse. 
Nagyszokoly nagyk., Tolna vm., tamábi j . , 

2026 1., ut. Felsőireg, posta. 
Nagyszombat, város, Pozsony vm., 15.000 1. 

Itt alapította Pázmány Péter 1635. a m a ' bp.-i 
egyetemet. Trianon óta Csehszlovákiáé Trnava 
néven. 

Nagyszőllős község, Ugocsa vm. székhelye, 
8000 I. Trianon óta Romániáé Sevlus néven. 

Nagytálya nagyk., Heves vm., egri j . , 1014 
1., vasút, ut. és up. Maklár. 

Nagytarcsa nagyk., Pest vm., gödöllői j . , 
1020 1., ut. és up. Kistarcsa. 

Nagytétény, nagyk., Pest vm. központi já
rásában, a Duna mellett, 5100 1. Magyar-
orsz. legnagyobb sertéshizlaló telepe. A fő
várossal vili. vasút köti össze, hajóáll., vasút, 
táviró, telefon, posta. 

Nagytevel nagyk., Veszprém vm., pápai j . , 
952 1., ut. Ugod, up. Tapolcafő. 

Nagytilaj kisk., Vas vm., vasvári j ' . , 744 
1., ut. és up. Baltavár. 

Nagytótfalu kisk., Baranya vm., siklósi j . , 486 
1., ut. és up. Siklós. 

Nagyunyom kisk., Vas vm., szombathelyi 
)·> 376 1., ut. és up. Kisunyom. 

Nagyvárad, város, Bihar vm. székhelye, a 
Sebes- Körös mellett. 64.000 1. R. k. és g. 
kat. püspökség, számos iskola. Terménykeres-
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kedelem és feldolgozás. Trianon óta Romániáé 
Oradea Mare néven. 

Nagyváradi béke, I. Ferdinánd és Szapo-
lyai János között 1538. kötött béke, a két ellen
király elismerte egymás királyságát, oly fel
tétellel, hogy JSnos halála után az egész or
szág Ferdinándra száll. 

Nagyvarsány kisk., Szabolcs vm., tiszai j . , 
1160 1., ut. és up. Gyüre. 

Nagyváty kisk., Baranya vm., szentlőrinci 
j . , 451 1., ut. és up. Szentlőrinc. 

Nagyvázsony kisk., Veszprém vm., veszp
rémi j . , 451 1., telefon, táviró, posta. 

Nagyvejke kisk., Tolna vm., völgységi j . , 
590 1., ut. Tevel, up. Apar. 

Nagyveleg nagyk., Fejér vm., móri j . , 948 
U, ut. Mór, posta. 

Nagyvisnyő kisk., Borsod vm., sajószentpéteri 
]*., 1190 1., vasút, táviró, posta. 

Nagyzási hóbort (megalomania), fokozott ön
becsülésben és evvel kapcsolatos téveszmékben 
nyilvánuló elmebaj. 

Naiv (franc.) a. m. természetes, nem mes
terkélt, küj. romlatlan, ártatlan. 

Naiva (franc), fiatal, pajzán leányszerepe
ket játszó színésznő. 

Najádok, vizi tündérek. 
Nak, kisk., Tolna vm., dombóvári j . , 1176 

1., ut. Somogyszíl, posta. 
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NAMUR NAPOLÉON 

Namur (flamandul Namen), belga tartomány, 
56/.2 km3, 353.000 1. Fő\ árosa Ν., a Maas 
(Meuse) és tíambre összefolyásánál, 32.000 1. 
Szénbányászat, acélipar. 

Nana Sahib (1825-58), az első nagy hindu 
fölkelés vezére. 

Nánássy Andor, * 1878, a Szabolcsin. Ta-
karékp. vezérig., országgy. képv. 

Nancy, Lotharingia egykori fővárosa, Európa 
legnagyobb vasérctelepének DK-i szélén, 115.0(0 
1. Egyelem, erdészeti főiskola. Himző-, szövő-, 
fajansz-, ujabban hatalmas vasipar. 

Nandu, délamerikai strucc. 
Nan-King, Kiang-Szu kinai tartomáy fő-

\ árosa, kb. 396.000 1. Vizi és szárazföldi 
kereskedelem, fejlődő gyáripar. 

Nansen, 1. Fridtjof, * ιί:6ι, norvég sark-
ulazó és államférfi. 1893—96. a Jeges-tenger 
áramlásait kutatta Fram nevű hajóján és 
megközelitette az É-i sarkot. 196—8. követ 
Londonban. Vezeti az orosz éhínség eny
hítésére indított akciót. 1922. Nobel-díj. — 
2. Peter (1861 —1912), modern dán regény
író. 

Nantes, francia kikötőváros a Loire torko
lata fölött, 185.000 1. Hajó- és halkonzerv-
gyártás. 

Nap, 1. bolygórendszerünk központi égi
teste, mely hatalmas tömegének vonzása'» a! 
a rendszer többi tagjainak mozgását rányitja 
s valamennyit fénnyel és meleggel látja el. 
A Földtől való középtávolsága 149.5 millió 
km. Átmérője 1,391.000 km. A N. tömege 
a Földének ^^2 ezerszerese s egész bolygó
rendszerének 700-szorosa. Sűrűsége a vizhez 
viszonyítva 1.4 (a Földé 5.5). Sürii légköre 
van, melynek elnyelő hatása miatt a N. 
fényéből és melegéből mi a Földön sokkal 
kevesebbet kapunk, mint kapnánk e légkör 
nélkül. A N. hőmérséklete 6ooo fok kö
rül van. A N. fényes felületén igen gyak
ran óriási sötét foltok láthatók, melyek gyak
ran hónapokig megmaradnak. Az eddig ész
lelt legnagyobb N.-folt átmérője 240.000 km 
volt (a Föld átmérője csak 12.700 km). A 
N.-foltok mibenléte és keletkezésük oka még 
ismeretien. Ε Ν,-foltok segítségéve! állapítot
ták meg, hogy a N. kb. 25 földi nap alatt 
fordul meg a tengelye körül. A N. felületéről 
néha óriási, több százezer km magas lángok, 
u. n. protuberanciák lövellnek ki. A N. hő 
és fény alakjában mérhetetlen tömegű energiát 
sugároz ki a világűrbe, melynek < sak igen 
parányi része jut el a Földre és a többi 
bolygókra. A Földre sugárzó energia azon
ban az egyetlen és végső forrása minden földi 
energiának, az összes földi fizikai erőknek 
és szerves életnyilvámilásokuak. A N. vegyi 
összetételéről pontosan tájékoztat bennünket a 
színképelemzés. A Frauenhofer-féle vonalak se
gítségével eddig mintegy negyven földi elemet 
sikerült a N.-ban kimutatni. A N. csak 
látszólagosan álló csillag, ugyancsak a szín
képelemzés segítségével kimutatható, hogy ösz-
szes bolygóival együtt mp-erikint mintegy 20 km 
sebességgel rohan a Herkules-csillagkép felé. 

- - 2. N. az az időtartam, mely alatt a Nap 
földkörüli látszólagos útját egyik deleléstől 
a másikig megteszi. Ezt osztják fel 24 órára. 
Ennél rövidebb a csillagnap (23 ó. 56 p. 
lés 4 mp.), vagyis az az idő, mely alatt a 
föld valamely állócsillaghoz képest egyszer 
megfordul a tengelye körül. A N. felosz.ik 
nappalra és éjjelre, melyeknek hosszúsága az 
évszakok szerint változik. 

Napéjegyen, 1. Ekvmokcium. 
Napfogyatkozás, az a jelenség, mikor a Hold 

korongja eltakarja a Nap korongját. Teljes a 
N. akkor, ha a Hold korongja teljesen elta
karja a Nap korongját; gyürüs akkor, ha a 
N. idején a Fold földtávolban van és így a 
Nap korongjából egy gyürüalaku sáv szabadon 
marad és részleges akkor, ha a Hold a nap
korongnak csak egy részét takarja el. 

Napfürdő, az a gyógyító eljárás, midőn a 
testet a napsugarak hatásának tesszük ki. A 
napfénynek főleg ibolyántúli sugarai értékesek. 

Napier, John (1550—1617), angol matemati
kus, az u. n. természetes logaritmusok fel
találója és az első logaritmustáblák kiadója, 
ü vezette be a űzeclestőrtek mai írásmódját. 

Napkelet, irodalmi folyóirat, megj. 1923 óta 
Torma y Cécile szerk. Nemzeti és konzervatív 
irányú. 

Napkor nagyk., Szabolcs vm., nagykállói j . , 
3027 1., vasút, távíró, posta. 

Napkör» 28 évből álió időköz, amelynek le
teltévei a hét napjai ismét a hónapnak ugyan
azon napjaira esnek. 

Napközei és naptávo?, 1. P,erihe!ium és Aphe-
lium. 

Napoléon I. (1790 aug. 15—1821 máj. 5). 
Ajaccio-ban (Korzika) született, Carlo Bona
parte és Laetitia Ramolino második fiaként. 
A brienne-i katonaiskolát végezte, 1793. mint 
tüzérkapitány tüntette ki magát Toulonnál, 
1794. az o'asz harctéren mint tüzérségi tábor
nok szerepelt. Amikor 1795. okt. 5. a kon
vent elleni lázongó tömeget szétágyúzta, az 
itáliai hadsereg parancsnoka lett és a campo-
formiói békében kiterjesztette a francia ha
tárokat. 1798—99. egyiptomi hadjárat. A visz-
szatérő N. államcsíny által 1799 nov. 9. első 
konzul, majd győzelmei után (1802) élethosszig
lani konzul lett. Belpolitikai alkotásai ekkor: 
Code-N., pénzügyi reformok, Banque de France, 
egyetem. A pápával konkordátumot kötött. 1804 
rnnj. 18. lett császárrá. Ezt követték győztes 
hadjáratai Európa ellen, amelyeket Auster-
litz, Jena, Ey'au, Friedland, Eckmühl és 
Wagram nevei jeleznek. Az 1812. orosz had
járat volt N. első kudarca. 1813. Lipcsénél 
az első koalíció legyőzte és bevonult Pá
rizsba, mire a szenátus által méltóságától 
megfosztott Ν. 1814. Elba szigetére vonult 
vissza. 1815. márc. megszökött és bevonult 
Párizsba. A szövetkezett Európa Waterloonál 
megverte és a távoü Szt. Ilona szigetre szám
űzte, ahol 1821. meghalt. Első felesége Jo
sephine Tascher de la Pagerie, Beauharnais 
tábornok özvegye volt, akitől 1809. elvált és 
1810. Mária Lujzát, I. Ferenc leányát vette 
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N A P O L E O N D ' O R N Á R C I Z M U S 

cl. akitől egvetlen törvényes gyermeke? TT. N . 
születet t .— IL Ν . (1811-183Ό, római király, a 
»Sasfiók« (Aiglon-). Atyja bukása után az oszt
rák udvarba vitték, hol mint »rcichstadti herceg« 
tüdővészben elhunyt. — I I I . N . (180S-1873), fran
cia császár. Bonaparte Lajos hollandi király 
fia. 1S36. és 1840. eredménytelen kisérleíet tett 
T.a'os Fii 'öp megbuktatására , mire életfogytig
lani bör tönre ítélték. do sikerült Angliába 
szöknie. 1848. dec. 10. népszavazással a köz
társaság elnökévé vá 'aszto ' ták. Az ni alkot
mány kihirdetése után 18^2. nov. császárrá vá
lasztatta magát. Gyarmati háborúkat folytát.>tt 
Algériáiban és Kínában, a krimi háborúban 
Oroszország ellen harcol (párizsi béke 1S ς6), 
fámogat 'a a/ o'asz egvségtörckvéseket (1S59. 
háború Ausztria ellen1), de a pápai államot 
is; szerencsétlenül végződött a mexikói expe
díció (Γ. Miksa császári . Az Ausztria ellen 
győzte? Poroszországtól nem kaphatván területi 
kompenzál iókat, háborúba bonyolódik vele és 
Sedannál a hadsereggel egviitt fogságba esik 
1S70 szent, τ—2.. mire Párizsban 4-én kiki
áltották a köztársaságot . Angiiában halt meg 
1873 ja·]. Ç. 

Napoléon d'or, az 1. és ΙΙΓ. Napoléon ko
rában vert aranv 20 frankos neve. 

Napoléon Louis (1856--18791). TIL Napoléon 
fia a zulu-kafferek elleni expedícióban esett él. 

Nár»oIy, Olaszország legnagyobb városa és 
második kikötője. Campagna inai fővárosa a N.-i 
;'-b<"Sl mellett. a Vezúv lábánál. 966.000 I 
Igen régi egyetem (1224), műegyetem, képző
művészeti főisko'a. Régészeti múzeum, aqua
rium. Környékének természeti szépsége közmon
dásos, régészeti leletei igen becsesek. 

Náno'yi Idrálvsá**, két részből állott, u. m. 
Szicília és Délolaszország. Norman lovagik 
alapították. Λ normanok kihalása után a N. 
a Tlohcnstaufok kezébe jutott, τ 501—1700. spa-
nvol tar tomány volt. az utrechti békében 
111. Károly kanta mes. 1758. óta a napóleoni 
háborúkig Bourbon ura 'om alatt. 1808—1814. 
NaT'o'éor.é és f ;vérc Tőzsef. maid sógora Murát 
a király. 1815—1861. ismét a Bourbonoké. 1861. 
Garibaldi fc 'szabad'to ' ta és az egységes Olasz
országhoz csatolta a N.-ot. 

Nápolyi Lász 'ó (r^^ç—1414I, TI. (Kisl Ká-
rolv ma<;\-ar király fia. 1387—1414. nánolyi 
királv. Elégedetlen főurak Γ402. bchivíák a 
magyar t rónra Zsigmond ellen. Meg is ko
ronázták. Zsigmond azonban leverte N. híveit. 

Napóra , olyan készülék, amely a valóságos, 
helyi időt mutatja meg. Legegyszerűbb alak
jában a világtengellyel párhuzamosan felállí
tott p á k a . amelvnek árnyékvetéséből ha 'ároz-
feuk mesr a helvi időt. 

Nappal i vakság (nyctalopia), az a jelenség, 
amikor va'aki nappal rosszabbul lát, mint fél
homályban. Oka az ideghártva gyors kimerü-
léso a világosság Tatására. 

Naprendszer , a Nan és mindazok az égi
testek együttvéve, melyeknek mozgásait a Nap 
szabálvozza. Tde tartoznak a 8 nagv bolygó 
a holdjaikkal, a közel 1000 apró bolygó " é s 
a 30—40 visszatérő üstökös, meg a periodikus 

hullócsillagrajok. A világegyetemben nem a 
mi N.-ünk az egyedüli ; lehet, hogy valamcny-
nyi állócsillag egy-egy N. középpontja, néhány
ról (változó fényűek) ez egészen bizonyos. 

Régi napóra 

Napszúrás , nagy melegben megeről tető mene
telések, vagy munka közben s nagy nedvvesztc-
ség (izzadás) és szomjazás kapcsán hirtelen 
beálló betegség. Tünetei szédülés, eszméletvesz
tés,^ rángógörcsök, esetleg szív- és- lélegzési bé
nulás, azaz hőguta. 

Naptár (kalendárium), az év napjainak rend
szerbe, foglalása. Kétféle N. van alkalmazás
ban : a Julius Caesar által Kr. e. 46-ban 
megállapított u. n. Tulián-N., amely jelenleg 
13 nappal van há t rább, mint a X I I I . Ger
gely pápa által 1582. bevezetett Ν . Α Ju
lian-N. ^ ugyanis az évet pontosan 36^/^ nap
pal számolja és ezért minden 4. évben egy 
teljes napot közbeiktat (szökőév), holott az 
év valójában ennél kb. 11 perccel rövidebb. 
E z a különbség 400 évenként három napot 
tesz ki, ezért a Gergely- N. a százas évek 
közül csak azokat veszi szökőévnek, ame
lyeknek két első számjegye 4-gycI osztható. 

Naptéri tök, a Ráktér í tő és Baktéri lő, vagyis 
az a két szélességi kör az egyenlítőtől 23Va 
foknyira északra, ill. délre, melyek elérése 
után a N a p ismét az egyenlítő felé fordul. 

Nárád ía kisk.. Zala vm. novai j . , 516 1., 
ut. és up. Gutorfölde. 

Nárai nagyk., Vas vm., szombathelyi ]., 
973 1., ut . Szombathely, posta. 

Narancs, valószínűleg Kínából eredő tropi
kus gyümölcs, főtermésideje január második 
fele. Héjából illatositásra használt narancs
olajat sajtolnak. 

Narcissus (Narkissos). a görög mitológiában 
mesés szépségű ifjú, aki önmagába való sze
relmébe belehalt és nárcisszá változott. 

Nárcisz, a hóvirágfélékhez tartozó növény, 
nálunk a fehér ' N.- t termesztik. 

Nárcizmus, önszerelem, elnevezése a mitoló
giai Narcissus után. Perverzió, amelynek lé
nyege, hogy valaki a saját teste szemlé
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NARENTA NAUSIKAA 

Narancsfa ága 

lésében (tükörből) talál erotikus gyönyörű
séget. 

Narenta (szerbül Neretva), folyó, Hercegovina 
hegveiből ered és Mctkovic fölött az Adriába 
ömlik. 

Nargilé, török pipa, amelynél a füst vízen 
megy keresztül. 

Narkotikum (gör.) a. m. altató-, bóditószer. 
Narkózis (gör.) a. m. bódítás, altatás; mű

téteknél követett eljárás (kloroform, éter stb. 
belélegeztetése), amellyel az egyéni öntudat 
egyidőre megszűnik és igy a fájdalomérzés 
kikapcsolódik. 

Narodna Odbrana (szerb, a. m. nemzeti vé
delem), az 1900-as évek elején alakult szerb 
irrcdentista egyesület, amelvct > Ferenc Ferdi
nánd és neje meggyilkoltatásánaki tervezésével 
vádoltak. 

Národni Listy, prágai cseh napilap, a nemz. 
demokrata párt orgánuma. 

Národni Politika, prágai cseh napilap, 
nemz. demokr. párti. 

Narses, I. Justinianus római császár had
vezére, 522—ς2ς. meghódította a K-i gót biro-
da'mat. (L. Gótok.) 

Narutowicz, Gabriel (1865—1922), lengyel 
politikus, 1908. a zürichi műegyetemen a 
vízépítés tanára. 1922. hazatért Lengyelországba, 
ahol közmunkamin., majd külügymin. volt. 
1922. dec. 9. közt. elnöknek választották, 
de dec. 16. politikai gyilkosság áldozata lett. 

Narval, tengeri emlős, a him olykor 2 m 
hosszú agyarral. 

Násfa, nyakláncon függő zománcos ékszer 
régi magyar neve. 

Nashville, az Egves. AH. Tennessee államának 
főv., 118.000 I. Egyetem. Mezőgazd. ipar. 

Nasice község Verő'-e v.n., 5010 1. Középkori 
emlékek romokban. Faipar. 

Nasi-vasi (szerb.: mienk, tietek), hazárd 
kártyajáték neve. 

Nasmyth, James (1808—1890), angol mérnök 
és feltalá'ó, egyik találmánya a gőzka'apács. 

Nasnolya (laszonya), K-ről származó, a ró
zsafélékhez tartozó bokor, körtealaku gyümöl
cséért termesztik. 

Nassau, 1866-ig hercegség, azóta Hessen-N. 

porosz tartomány wiesbadeni kerülete. 5617 
km2, 1.3 millió 1. 

Naszád, kisebb fajta vizijármü, pl. tor-
pedó-N. 

Naszály nagyk., Komárom vm., tatai j . , 
15-37 1., ut. Füzitőpuszta, posta. 

Naszreddin (1831—1896), 1848—1896-ig perzsa 
sah. Uralma a reformok kora volt: többiz-
ben volt Európában (Bp.-en is). Merénylet 
áldozata lett. 

Naszreddin hodzsa, a török Eulensniegel, a 
legnépszerűbb török adomák és tréfák az ő 
nevéhez fűződnek. Magy. Kunos I. adta ki. 
N. tréfái címmel. 

Nászruha, az a jelenség az állatvilágban, 
hogy a himek a párosodás idejére díszesebb 
külsőt kapnak (élénkebb bőrszint, tarkább 
tollazatot stb.). A párosodás megtörténte után 
a N. eltűnik. 

Natal, a Brit D-afrikai Unió egyik állama az 
Indiai-óceán partján. 91.000 km2, 11/2 millió 1., 
köztük csak 137.000 fehér. Éghajlata meleg, 
mérsékelt. Gabona, cukornád, gyapjú, ' szén, 
vas. arany. Fővárosa Pietermaritzburg. 

Natália, * 1859, szerb királyné, Kesko orosz 
ezredes leánya. 1871;. férjhez ment Milánhoz, 
akitől 1888. elvált, Franciaországba költözött, a 
katolikus hitre tért át. Most Biarritzban él. 

Nafalis (lat.) a. m. a születésre vonatkozó; 
veleszületett. 

Natorn, Paul (18^4-iqj2), német filozófus. A 
neokanti marburgi iskola főképviselője. 

Nátrium, ezüstfehér, viaszlágyságu, a víznél is 
könnyebb fém. A levegőn gyorsan oxidálódik, 
a vizet hevesen elbontja. Csak vegyületekben 
fordul elő. Kloridja a konyhasó. 

Natura ('at.) a. m. természet. 
Naturalia vagy N.-k (lat.) a. m. természetben 

va'ó iavak (élelmiszerek stb.). 
Naturalia non sunt turpia (lat.) a. m. ami 

természetes, az nem csúnya. 
Naturalista, a natura1izmus hive, követője. 
Watura'nálás (lat.) a. m. honosítás. 
Natura'hmus, a művészetben az a törekvés, 

amely a természet külső formáinak ' hü és 
télies visszaadását tűzi ki célul. 

Naturam expellas furca, tarnen usque recur-
Tst ('at.1 a m. a természet visszatér, ha vas
villával űzöd is ki. (Horatius). 

Nat"ra non facit saltum (lat.) a. m. a ter
mészetben nincs ugrás. 

Naturbursch (ném.). faragatlan, szeles, jóindu
latú fiata'embert ábrázoló színészi szerepkör. 

Nauheim, német városka Hessenb"n, a Tau
nus hegység lábánál, 8000 I. Sós, vasas és 
szénsavas fürdők, gyógyintézet szívbajosoknak. 

Naumachia (gör.) a. m. hajó-csata, a római 
rirkusz egyik látványossága. 

Naumann, Friedrich (i860—1019), német pol., 
evang. lelkész, bírod, gyűlési képv., a Mittel
europa gondolatának agitátora. 

Nauplia. hadi és kereskedelmi kikötő D-Gö
rögországban, 7000 1. Szivacshalászat. 

Nausikaa, Alkinoos király gyönyörű leánva, 
akibe Odysseus beleszefet, de el kell tőié 
válnia, mert a kötelesség haza szólítja. 
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NAUTIKA NEHÊZSÊÔ 

Nautika, (gör.) a. m. hajózástan. 
Navarlno, kikötőváros D-Görögországban, 6500 

1. Az egyesült angol-francia-orosz hajóhad itt 
yerte tönkre a torok flottát 1827 okt. 20. 

Ν avarra, egykori királyság a K-i Pireneusok 
két oldalán. D-i része Spanyolországé, az É-i 
Franciaországé. 

Návay Lajos (1870—1919), politikus, 1905. 
orsz. képviselő, 1905—10. a Ház alelnöke, 
1911—12. elnöke. A proletárdiktatúra alatt 
megölték. , . 

Navratü "'· Äko9> I 8 7 S Í a bp.-i egyet, 
a közgazdaságtan és pénzügytan ny. r. tanára. 
Főbb munkái: Smith Ádám rendszere. A gaz
dasági élet elemi jelenségei. — 2. Dezső, * 
1878, orr-, torok-, gégeorvos, bp.-i egyet. m. 
tanár. — 3· ' I m f e (1833—1919), orvos, a bp.-i 
egyet, a sebészet tanára. 

Naxos, a Kikládok csoportjának legnagyobb 
szigete az Ügei-tengerben. 450 km2, 12.000 1. 
Déligyümölcsök, smirglibányászat. Főhelye N. 

Naza!» (lat.) a. m. az orra vonatkozó; 
N.-hang: önhang. 

Nazarénus festők, a 19. sz. elején Rómá
ban működő német művészek (mint Fr. 
Overbeck, W. Schadow, Peter Cornelius stb.) 
csoportja, amely a 15. sz.-i olasz festők 
hatása alatt a művészet áhítatos keresztény 
szellemét célozta. 

Nazarénusok, 1. Krisztus első követői. — 2. 
Szekta Magyarországon, amely a svájci Fröh
lich-féle mozgalomból ered. Ujrakeresztelkednek, 
ragaszkodnak a bibliához, nem káromkodnak, 
nem esküsznek, fegyvert nem fognak, papokat 
nem tartanak. 

Názáret, galileai falu, Jézus lakó s talán 
származási helye is. Ma En-Nasira a neve, 
lakosainak száma 15.000. 

N. B., nota bene rövidítése (lat.) a. m. je
gyezd meg jól. 

Neandervölgyi ember, egy a kőkorszak ele
jén élt igen kezdetleges, még erősen állatias 
embertípusnak a Neandervölgyben 1856. talált 
maradványai. Ujabban u. ilyen típusú csontokat 
találtak több helyen, pl. Délfranciaországban.' 
L. ősember. 

Nébő, hegy a moabiták földjén, ahol Mózes 
meghalt. 

Nebraska, az Egyes. AH. egyik É-i középső 
állama. 200.000 km2, 1.5 millió 1. Gabonater
melése, baromfitenyésztése első az Unióban. 
Ló, sertés, szarvasmarha. Hus- és papiros-ipar. 
Fővárosa Lincoln. 

Nebukadnezar, a babiloni világbirodalom leg
nagyobb uralkodója (Kr. e. 605—562). 597. 
meghódította Júdeát, lakóit pedig fogságba 
hurcolta (babiloni fogság). 587. Jeruzsálemet 
lerombolta és felgyújtotta. Birodalma fényét és 
jólétét nagyszerű vízmüvekkel, csatornákkal s 
építkezésekkel emelte. 

Nebuló (lat.) a. m. szeleburdi, kölyök. (Is
kolásfiú tréfás elnevezése.) 

Nécessaire (franc), amire szükség van, kül. 
doboz toalett- és varró-eszközökkel. 

Neckar, hajózható folyó Németországban, 397 

km. A Sváb Jurából ered és Mannheimnál 
ömlik a Rajnába. 

Necker, Jacques (1732—1804), genfi bankár, 
XV1. Lajos pénzügyminisztere, nem tudta a 
pénzügyet rendbehozni, ezért javasolta a rendek 
összehívását. Leánya Mme Staël. 

Nedbal, Oscar, * 1874, cseh karmester és 
zeneszerző, ismert darabjai: Meseország (bal
let) és Lengyelvér (operetté). 

Nedzsd, Arábia belső fensikja, a vahabita 
birodalom magva. 

Neer, 1. Aert van der (1603—1677), hollandi 
festő, tájképek világítási effektusokkal. Fia: 2. 
Eglon Hendrik van der (1635—1703), hol
landi festő, genre-, vallásos-, tájkép. 

Neera (Radius- Zuccari), Anna (1846—1918), 
olasz naturalista. Több regénye (Kerüld az asz-
szonyt. Egy élet árán stb.), magy. is megj. 

Negáció (lat.)' a. m. tagadás. 
Negatív (lat.) a. m. 1. tagadó. — 2. Fény

képezésnél a lemezen keletkezett kép. 
Negativ elemek (nem fémek), vegybontás-

kor a pozitív sarkon válnak ki, hidrogén- és 
oxigén- vegyületeik sav-jellegűek. 

JNégereK, sötétbőrü népfaj. Hazája Közép- és 
Délatrika, de mint rabszolgák Amerikába is 
elszármaztak. Számuk kb. 100 millióra tehető. 
Bőrük fekete vagy sötétbarna, hajuk gyapjas, 
homlokuk alacsony, álluk előreálló, termetük 
közepep. Testileg jól fejlettek, de szellemileg 
a fehér és sárga faj alatt állnak. 

Negligálni (lat.) a. m. elhanyagolni. 
Neglizsé (franc.: négligé), háziruha, pon

gyola. 
Negoi, az Erdélyi Havasok legmagasabb csú

csa, 2544 m. 
Negri, 1. Ada, * 1870, olasz költőínő. 

Müvei: Fatalita, Tempeste, Maternità. — 2. 
Po la, * 1897, lengyelországi cigányszármazásu 
íilmszinésznő. 

Negritók, a Maláji szigeteken lakó, a nége
rekhez hasonló, már csak csekély számú ős
lakosság. 

Negroid, négerszerü, a sötétbőrü népek neve, 
Negusz, Abesszínia királyának cime. 
Negyedik rend, a 18. ^ _ három rondjpvel 

(papság, nemesség, polgárság) szemben a 
proletariátus. 

Negyedkor, a Föld legújabb kora; föloszlik 
diluviumra (1. o.) és alluviumra (1. o.). 

Négyes nagyk., Borsod vm., mezőkövesdi j . , 
769 1., ut. és up. Borsodivánka. 

Négyesy László, * 1861, a bp.-i egyet, az 
esztétika ny. r. tanára, a Tud. Akad. r. tagja, 
irodalomtörténettel és kül. a magyar verselés
sel logl. 

Nehéz fémek, azok, amelyeknek fajsúlya 
5-nél nagyobb. 

Nehézipar, a vasipar és ált. a bányaipar 
és rokonszakmák. 

Nehézkor, nehéznyavalya, az epilepszia (1. ott.) 
egyik magyar neve. 

Nehézség, az az erő, amelyet az égitestek 
(szűkebb értelemben a Föld) a rajtuk levő 
testekre gyakorolnak s mely mint ezeknek 
súlya nyilvánul meg. A N. a Föld külön-
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bö.so pontjain nem egyenlő, hanem égitestünk 
lapultsága lolytán a sarkokon a legnagyobb, 
az egyenlítőn a legkisebb. Ugyanakkora lomcg-
:nck a súlya az egyenlítőn a legkisebb, a sarkoií 
felé csekély mér tekben nagyobbodik-, az inga 
az egyenlítőn lassabban leng stb. A N. válto
zását legpontosabban Eotvus Lóránd torziós 
ingája meri . 

Neipperg, Adam, gr. (1775—1829), osztrák 
al tábornagy a Napoleon ellem háborúkban. Na
poleon haláia után morganaí ikus házasságra 
jépett Mária Lujzával. 

Nekám Lajos, * 1808, orvos, a bp.-i egyet, 
a bőr- és nemíkórtan ny. r. tanára . A bőr
gyógyászat tört.-vei is fogi. 

NeKézseny kisk., Borsod vm., ózdi j . , 844 
1., vasút, up. és ut. Sáta. 

Nekraszov, Níko.aj Aiexejevics (1821—187/), 
a hatvanas évek legkiválóbb orosz lírikusa. 

Nekrológ (gor.) , elparentáló, búcsúztató élet
rajz. 

Nekromantia (gör , ) , halottak lelkének meg
idézése jóslás céljából. 

Nekropolis (gör.) a. ni. halottak városa, te
mető. 

Nekrőzis, (gör.) a. m. elhalás; (orvostud.) 
szuvetek elhaiása üszkösödés-, fagyás s to. folytán. 

Nektár» a gö rög mitológiában az istenek 
itala. 

Nektárium (gör . - la t . ) , a v i rágoknak mézet 
kiválasztó szerve. 

Nelson, Horat io (1758—1805), angol tenger
nagy. .Napoleon megfigyelésére kikuldve 1797. 
Abukirnál megsemmisíti a francia hajóhadat. 
1805. a t ra ta igar i csatában a francia-spanyol 
hajóhadat teljesen megsemmisítet te és bizto
sította Anglia tengeri hegemóniáját . Ε csa á-
ban halálos sebet kapott . 

Némái József, * 1862, orr- és gégeorvos, 
bp.-i egyet. m. tanár. Főleg a hangszerv bonc-
tanával és működésével togi. 

Némajáték, az a színjátszás, amikor a szi-
iica/. a cselekményt csak tagíejtéssel és arc
játékkal fejezi ki. A néma film is N . és ez a 
ballet is. 

Némaság, a beszédképtelenség állapota. Oka 
lehet a beszédszervek bénuiisaga., fejlődési In-
bája, vagy süketség, esetleg elmebaj. 

Nemea, Korinthos és Mykenai közt húzódó 
híres völgy (itt fojtotta meg Herakles a N.-i 
oroszlánt) , amelyben a N.- i játékokat tartották. 

Neményi 1. Ambrus (1852—1904), orszgy. 
képviselő, publicista, irodalomtörténész. — 2. 
Imre, * 1859, ny. vall. és közokt. államtitkár, 
pedagógiai iró. 

Nemere, a Székelyföldön fújó fönszerü hideg, 
igen erős, száraz szél. 

Nemes 1. Albert gróf, * 1866, felsőházi lag. 
— 2. Anta!, * 185Ó, címzetes püspök, pápai 
prelátus, a budai koronázó templom plébánosa 
és történetirója. — 3. József, * 1889, festő; 
naturalista táj- és életképek. — 4- Marcell, * 
i860, műgyűjtő. Magángyűjteményében fő
képen Greco volt kiválóan képviselve. 1918 óta 
Münchenben él. Számos ajándékkal gyarapí tot ta 
a Szépmüv. Muz. anyagát. — 5. Mihály, * 

1866, illusztrátor, a régi magyar viseletek ku
tató rajzolója. A nemz. hadsereg tiszti és a 
rendőrség díszruháját ő tervezte. — 6. N.-né 
Müller Márta, * 1884, pedagógiai iró, a Csa
ládi iskola tulajdonosa és igazgatója. Több 
pedagógiai müvet irt, Szerk. A jövő utjain c. 
ped. loiyóiratot. 

Nemesapáti kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
1988 1., vasút, ut . Zalaszentiván, posta. 

Nemesbikk kisk., Borsod vm., mezőcsáti j . , 
1116 1., vasút, telefon, posta. 

Nemesboldogasszonyfa kisk., Zala vm., keszt
helyi j . , 159 1., ut. Hévizszentaudrás, up. 
Alsópátiok. 

Nemesborzova kisk., Szatmár vm., fehér
gyarmati j . , 112 1., ut. Jánk, up . Nagysze
keres. 

Nemesbőd kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 
772 1., ut. és up . Vát. 

Nemesbük kisk., Za !a vm., keszthelyi ]., 938 
1., ut. és up . Hévizszentaudrás. 

Nemescsó kisk., Vas vm., kőszeg-felsőőri 
j , , 4Ó2 1., vasút, távíró, posta. 

Nemesdéd kisk., Somogy vm., marcali j . , 1561 
1., ut. Nemesvid, posta. 

Nemes fémek, légköri hatásokra a színüket 
és fényüket nem változtatják meg (arany, 
ezüst, platina s tb .) . 

Nemes gázok, a helium, reon , argon, krip
ton és xenon. Valamennyi a levegőben fordul 
elő igen kicsiny mennyiségben. Nevüket onnan 
kapták, hogy eddig semmuéle vegyületüket m m 
sikerült előállítani. 

Nemesgulács kisk., Zala vm., tapolcai j . , 
IOOÓ 1., vasút, ut. Nemestördemic, posta. 

Nemeshany kisk., Zala vm., sümegi j . , 695 
1., ut. Devccscr, up . Káptalanfa. 

Nemeshetés kisk., Zala vm., pacsai j . , 1048 
1., ut. és up. Bucsuszentlászló. 

Nemeshollós kisk., Vjas vm., kórmend-né-
metujvári j . , 382 L, ut. és up. Egyházasrádóc . 

Ncmeske kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 501 
1., vasút, ut . Gyöngyösmellék, up . Görösgal-
puszta. 

Nemeskér kisk., Sopron vm., soproni j . , 629 
1., vasút, ut. és up. Lövő. 

Nomoskeresztur kisk., Vas vm., celldömölki j . , 
867 1., vasút, táv-iró, up. Jáiiosliáza. 

Nemeskisfalud kisk., Somogy vm., marcali 
j . , 292 1., ut. és up. Böhönye. 

Nemeskocs kisk., Vas vm., celldömölki j . , 
556 1., ut . és up . Boba. 

Nemeskolta kisk., Vas vm., vasvári j . , 704 
1., ut. Csempeszkopács, posta. 

Nemesládony kisk., Sopron vm., csepregi j . , 
5G0 1., ut. és up . Sajtoskál. 

Nemesleányfalu k i k . , Veszprém vm., veszp
rémi j . , 309 1., ut. és up . Nagyvázsony. 

Nemesmedves kisk., Vas vm., szentgotthárd-
muraszonibati j„ 404 1., ut. és up. Rátót . 

Nemesnádudvar nagylc, Pest vm., kalocsai 
j . , 2465 1., posta, telefon. 

Nemesnép kisk., Za!a vm., alsólendvai j . , 
553 1., ut. Zalabaksa, up . Szentgyörgyvölgy. 

Nemespátró kisk., Somogy vm., csurgói j . , 
772 1., ut. Iharosberény, up. Surd. 
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Nemespccseîy kisk.. Za'a v;n., balatonfüredi 
]'., 451 I., ut. Aszófő-Tihany, posta. 

Nemesrádó kisk., Zala vm., pacsai j . , 114g 
1., «t. es up. Nagykapornak. 

Nemessándorháza kisk., Za 'a vm., pacsid j . , 
90 ; 1., vit. es up. Bucsuszentlászló. 

Nemessé'?, a hűbéri rendszerben az uralkodó 
kormányozó osztálynak összefoglaló elnevezés^. 
Lehetett születési, hiva'a ' i vagy adományos ne
messég. A birtokos és hivata'i arisztokráciából 
fejlődött ki az örökös főnemesség, (bárók, 
grófok). Terhel te a személyes honvédelem, 
hivatalvise'és és az ország- és megyegyűlésen 
való megjelenés kötelessége. 

Nemessza'.ók nagyk., Veszprém vm , pápai 
j . , 1219 1., ut . Vinár, posta. 

Nemesszentandrás kisk., Za 'a v.n., paesai j . , 
634 1., ut. és up. Bucsuszentlászló. 

Nemesszer kisk.. Za'a vm., paesai j . , 254 1. 
ut. Za^csány , up. Szentpéterur. 

Nemestördendc kisk., Za 'a vm., tapolcai j . , 
1420 I., vas'c.t, táviró, telefon, posta 

Nemesvámos kisk., Veszprém vm., veszprémi 
j . , 148c 1., ut. Veszprém, posta. 

Nemesvid kisk., Somogy vm., marcali j . , 1707 
I., telefon, pos 'a . 

Nemesvis kisk., Sopron vm., esepregi ]'., 477 
1., vasút, ut. Csepreg, up. Káptalanvis. 

Nemesvita kisk.. Zala vm., tapolcai j . , 1010 
1., «t. és up. Ba'atonederics. 

Németalföld (Tdollandia), alkotmányos király
ság. Európa legalacsonyabban fekvő á'lama. 
az Északi-tenger partján. 34.000 km"', 7.6 millió 
1. Terüle tének ko . Va-a a- tenger szintje alat t 
fekszik és gátak védik az elöntés elől. Éghajlata 
m' rsékcl t , tengeri. Alla ' tenyésztése elsőrangú. 
Kertészetével csak a francia mérkőzhet. Szén-

telepeit a háború Ó!a kezdik jobban kiTiasz-
nálni. Ipara kevésbé fejlett. Kereskedelme a 
kontinens legnagyobb államaiéval vetekszik. A 
festészetben és egyes tudományokban N. igen 
előkelő helyet fogla' el. Székvárosa Hága . N.-
r.ek értékes birtokai vannak, főleg K- Ind i íban . 
Gyarmatainak területe 2 millió km2, 50 mil'ió 
' · — T ö r t i n e t e . A rómaiak idején a batávok 
lakták, akik a később odaköltözött frízekkel 
együtt frank ura'orn alá kerültek. Nagy Ká
roly bevezette a kereszténységet, utódai alatt 

több önálló államra oszlott. 1433. burguudiai 
Fülöp egyesitette őket és kormányzásukat hely-
tar :ókra bizta. Burgundi Mária révén a Habs
burg-házhoz és V. Károly révén a spanyol 
ághoz került. I I . Fülöp idegeneket nevezett 
ki kormányzókul és üldözte a terjedő protes
tantizmust. Nemesség és nép ellenállt a spanyol 
nyomásnak és Öraniai Vilmos vezetése mel
lett τ 567. kitört a N.-i szabadságharc, amely 
hosszas küzdelmek után csak a westfaliai béké
vel ért véget (1648), a n i k o r Spanyolország 
elismerte a N.-i egyesült államok független
ségét. A háború a 'a ' t is rendkívül fejlődött 
tengeri kereskedelme (Kelet- és Nyugatindiai 
társaság, gyarmatok1) ipara és kultúrája A 18. 
sz.-ban hanyatlást idézett elő az ' európai hábo
rúkban va 'ó résztvétel'-. 7794—915. a franciák 
elfog'a ' ták és elneveztek batáviai köztársaság
nak^, i8oé. királyság lett Boaapar te Lajos 
javára. iSio. Napoleon egyesítette Francia
országgal . 1814. Bc'giurnnia' egyesítve vissza
nyerte függetlenséget mint N.-i királyság Orauiai 
Vilmos a'att. 1830. Belgium forradalmi utón 
clvá't tőle. A nagypolit ikába 1 ezután m i r n m 
vesz részt. 1890 óta Vilma királynő uralkodik. 
Λ protestáns-konzervatiy és katolikus párt váltó
kormányzásban a liberálisokkal vezeti az or
szág kormányát demokratikus és erőteljes szo
ciálpolitikai jelleggel. 

Németalföldi irodalom, a n . sz.-ban indul 
meg, nagyobbrészt fordításokká1 . Jelentősebb 
eredeti terméke a »Van den Vos Rcinaerde« 
c. népies ál 'a teposz (a Rcinecke Fuchs őse) , 

.később túlnyomó lesz a tanitóköltészet. A 17. 
5.;.-ban a N. virágkorát éri el, m d y a század 
végéig ta r ' . Ennek a kornak i rói : a szerelmi 
lírában és szépprózában P. Corneliszoon Hoft 
(1581 —1647), a lírában még Koust. Tluygaens 
(\ ÏQÎÎ — 1686) ; a drámában toost van der Von-
del (τς8?—TÓ79. egyúttal lírikus) és az egyházat 
támadó Sámuel Coster (1579—1612); a vigjáték-
iró Brcdero (1585—16(8); a népies Jaeob Cats 
stb. A 18. sz. végén uj emelkedés mutatkozik. 
Tikkor lép föl a regényíró Elisabeth Wolff, 
továbbá Bellamy, Alphen, Feith, Bilderijk, 
i lclmcrs, To' lens, Potgictcr stb. A romantikus 
i r íny képviselői: Beet ; de Boshoon-Toussaint 
("tört. regénvV Altmans, Wallis, de főleg van 
I.ennep. Ujabb elbeszélők: Couperus, de Ma 's te r 
Metscher, Bore!, Multatuli (Dekker) . A modern 
drí ' i ia terén a naturalist:! I leverrnans neveze
tes. Ujabb lírikusok: Perk, Laoidoth-Swarth . 
Kloos. Gorter, Venvey, Rolaud-Holst s tb. A 
tudományos irod. legjelentősebb nevei : Kempis, 
Erasmus, Huygens, Crotius, Spinoza, Bocrhav.:. 
F lamand iroda'Om. Az 1830 körül fellépő fla
mand mozga 'om alapította meg. Ujabb i rók: 
de Mont. Buvsse stb. 

Németalföldi, hol 'andï s bel^a művészet. Épí
tészetében a csúcsíves francia hatás alatt fej
lődik számos remekművű templommal. Az olasz 
renaissance a 16. sz. második felében vesz 
nemzeti irányi. Majd a klasszicizmus lép föl 
I. v a i Camnen és követői müveivel, míg a 
10. s :.-ban P. J. Cuiipcrí a nemzeti tradíciók
hoz tér vissza. — Szobrászata, melyben sir-
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emlékek, szárnyasoltárok vezettek kiváló mes
terekkel, csak a 19. sz.rban (Ch. van der 
Stappen, J. Dillens) népszerű s C. Meunier 
korszakalkotó müveivel lett világjelentőségüvé. 
— Festészete francia eredményekkel indul, majd 
az Eyck-testvérek realisztikus művészete meg
lepő virágzást fakaszt számos követővel. H. 
Memling összefoglaló festészete után a tradí
ciókhoz ragaszkodók (L. Leiden, P. Aertsen) 
mellett minderősebben érvényesül az olasz ha
tás a romanistákban és a rendkívül virágzó 
figurális szőnyegszövésben is (P. Pannemaker). 
A 17. sz.-ban a'akult ki világjelentőségii rea
lisztikus polgári festészete, amely a naturalista 
törekvéseknek is bölcsője volt. Uj műfajok 
keletkeztek: a csoport-arckép, a parasztgenre, 
az állatkép, a csendélet, a tájkép stb. oly 
művészekkel (Rubens és köre, Rembrandt és 
követői, Brouwer, Brueghel, Ostade, Hals; 
Teniers, Ruisdael, Cuyp, Porter, Wouwerman), 
kiknek jelentősége örökéletű. J. L. David 
hatása alatt klasszicizáló, később hazafias 
tárgyú. A régi hagyományokat és modern tör 
rekvéseket egyesíti J. Israeta több rokonlelkü 
művésszel (W. Mesdag, J. de Haas, V. Veth). 
Az ujabbak elfranciásodtak. így Vincent van 
Gogh, a neoimpresszionistákkal induló Ryssel-
berghe, míg a legújabb eredményeket a De 
Stijl c._ lap köré csoportosult konstruktivisták 
müvei jelzik. 

Németbánya kisk., Veszprém vm, pápai j . , 
521 1., ut. Városlőd-Kislőd, up. Bakonyjáikó. 

Németbarnag kisk.. Veszprém vm., veszprémi 
j . , 261 1., ut. és up. Nagyvázsony. 

Németbőly nagyk., Baranya vm., mohácsi 
j . , 3022 1., vasút, táviró; telefon; posta. 

Németegres kisk., Somogy vm., tabi j . , 510 
1., ut. Tab, up. Zics. 
_ Németek, számuk 90 millió, ebből 80 mil

lió él összefüggő területen, de csak 60 millió 
Németországban. Nyelvük germán, számos 
tájszólásra oszlik. Műveltségük magas és ál
talános. 

Németfalu kisk., Zala vm., novai f., 261 1., 
ut. Zalaegerszeg, up. Csonkahegyhát. 

Németh 1. Anta', * 1903, iró, a szegedi szín
ház rendezője, dramaturgiával fogl. — 2. Gyula, 
* 1890, bp.-i egyet, a török filológia ny. 
r. tanára, a Körösi-Csorna Archívum szerk. 
— 3. János, 1. Szentirmay Elemér. — 4. 
Károly, * 1867, Győr, Mosón és Pozsony vm. 
és Győr város főispánja. — 5. Ödön, * 1872, 
elmeorvos, a bp.-i egyet, a törvénysz. elme-
kór- és lélektan c. rk. tanára, az igazságügyi 
országos megfigyelő- és elmegyógyitó-intézet 
vezetője. 

Némethy 1. Béla, * 1874, szfv. tanácsnok, 
a közegészségügyi oszt. vezetője. — 2. Géza, 
* 1868, a bp.-i egyet, a latin filológia ny. 
r. tan., a Tud. Akad. r. tagja, több latin 
irodalomtörténeti monográfia, latin nyelven irt 
kommentár szerzője. — 3. Károly, * 1S62, 
jogtudós, felsőházi tag, 1910—18. belügymi
niszteri államtitkár. — 4. Ödön, * 1873, Győr, 
Mosón é§ Pozsony vmegyék alispánja. 

Németi kisk., Baranya vm., pécsi j . , 385 I., 
ut. és up. Szalánta. 

Német irodalom, története a pogány kor köl
tészetével kezdődik, melynek egyetlen emléke 3 
Hildebrand-dal a 8. stz.-ból. Az ófelnémet kort 
a 11. sz. végéig számítjuk; ebből a korból 
több keresztény tárgyú nyelvemlék maradt fenn. 
A középfelnémet kor (a 15. sz. végéig) első 
századaira esik a német költészet nagy virág
zása (lovagi és népies költészet). Az udvari 
epika legnagyobb költői Hartmann v. Aue, 
Wolfram ν. Eschenbach és Gottfried von 
Strassburg; a lovagi lira legnagyobb mestere 
Walther von der Vogelweide. Ebben a kor
ban alakult ki a két népéposz: a Nibelung-
ének és a Kudrun mai alakja a régi hős
mondák alapján. A 14—15. sz.-ban a költé
szet hanyatlott. A reformáció és a renesz-
szánsz keltett uj életet; a lírában a mester-
dal virágzott (Hans Sachs), továbbá az epikai 
és tanító költészet, valamint a prózai_ el
beszélés (népkönyvek). Luther bibliafordításá
val megalkotta az uj felnémet irodalmi nyel
vet. A 17. és a 18. sz. eleje ismét ha
nyatlás: megindul a regényirodalom s a lirai 
költészet (Opitz). — A Ν. igazi virágzájsa 
a 18. sz. közepén indul meg Klopstock, 
Wieland és Lessing fellépésével. Herder a 
népköltészet tanulmányozásával egészítette ki 
ezt a fejlődést. Az úgynevezett Sturm- und 
Drang-korszak Goethe és Schiller első mü
vein is meglátszik. — A N . virágzási korá
nak két nagy alakja Goethe és Schiller, 
az δ működésük egészen uj szellemet 
hozott be az irodalomba. Ök hozták létre 
a N. klasszikus korszakát. Goethe sokoldalu-
ságával remekmüveket alkotott a lira, _ a 
dráma és a regény terén. Schiller a lira 
és dráma terén alkotott legnagyobbat. — A 
19. sz. elején a középkor szellemét és költé
szetét igyekezett utánozni a romantikus is
kola, amelynek legjelentékenyebb költői: Tieck. 
A. W. és Fr. Schlegel, Ε. Th. A. Hoff
mann, Kleist, Unland és Chamisso. A 30-as 
években ismét uj fordulatot hozott be a N.-ba 
az ifjú Németország-ról (Das junge Deutsch
land) nevezett költők működése. A való élet
hez tértek vissza. Főmüfajuk a regény és a 
dráma. Legkiválóbb képviselői: Heine, a nagy 
lírikus, Börne, szatirikus és finom prózaíró, 
drámaírók: Gutzkow és Laube; lírikusok: Her-
wegh, Lenau, Geibel, Freiligrath. — A 48-as 
forradalom után a szocializmus és materia
lizmus eszmeköre hatott a regény- és dráma
irodalomra. Legkiválóbb regényírók: Spielhagen, 
Scheffel, R. Hamerling, Th. Storm, a svájci 
Gottfried Keller és C. F. Meyer. Továbbá: 
Hebbel (drámaíró), E. v. Wildenbruch, Paul 
Heyse, az osztrák Rosegger. — A nyolcvanas 
években a francia naturalisták (Zola) és Ibsen 
hatására egészségesebb realizmus hatotta át a 
N.-at 9 ehhez járult még Nietzsche filozófiai 
gondolatainak nagy hatása. Ez irány legkivá
lóbb képviselői: Bleibtreu, A. Holf, Schlaf, 
D. v. Liliencron, Busse, Falke, Spitteler; 
regényírók: Tovote, O, J. Bierbaum, Klara 
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Víebig, Ompteda, Hartleben, Sudermann, G. 
Frenssan, Th. Mann, H. Hesse; drámaírók: 
G. Hauptmann, Sudermann, Halbe, Schnitzler, 
Dreyer, Schönherr, Wedekind és Eulenberg. 
A szimbolizmus kifejezői Dehmel, Stefan 
George, H. v. Hofmansthal, R. M. Rilke, 
Peter Altenberg. A legutolsó évek expresszio-
nizmusának képviselői: Däubler, St. Zweig; 
regényírók: H. Mann, G. Meyrinck, J. Wasser
mann; drámaírók: Hasenclever, G. Kaiser, 
Sternheim, Unruh. 

Németkér nagyk., Tolna vm., dunaföldvár 
j . , 2007 1., telefon, posta. 

Németkeresztes kisk., Vas vm., szombathelyi 
}·> 396 1., ut. Torony, posta. 

Németlaci kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 
1048 1., vasút, táviró, posta. 

Német lovagrend, egyházi lovagrend; 1190. 
alapította Frigyes szász herceg a Szentföl
dön. Ez a rend téritette meg a poroszokat 
és ott államot alkotott. 1525. a rend ketté
osztott, protestáns és kat. ágra, az utóbbi 
élén osztrák főherceg áll. A N. a 12. sz.-
ban a Barcaságban telepedett le, de függet
lenségié való törekvése miatt II. Endre 1275. 
kiűzte őket. 

Németmárok kisk., Baranya vm., V ^ n y a · 
vári j . , 653 1., ut. Villány, posta. 

Német művészet. A népvándorlási művészet 
emlékeivel kezdődik a N. története. Első 
nagyobbjelentőségü emlékei a Nagy Károly 
korából származó aacheni épületek és minia
tűr festmények. A 10. és 11. sz.-ban fej
lődik ki a román művészeti stilus Nyugat
németországban. Ennek a stílusnak első nagy 
eredménye a hildesheimi székesegyház, a ké
sőbbiek közül a wormsi, bambergi és lüne-
burgi. A román stílus Németországban a 
13. század közepéig virágzott, közben azonban 
a francia gótikának egyre több elemét olvasz
totta magába. Az átmeneti stílusból alakult 
ki a német gótikus stilus. Kiváló emlékei 
a trieri, marburgi, kölni székesegyházak és 
a bécsi Stephans-Dom. A világi építészet 
erősebb nemzeti jelleget mutatott, mint a 
templomépítés. Később önálló stílusok és is
kolák keletkeznek, kivált a rajnai tartomá
nyokban, majd később Nürnbergben. A régi 
német festészet csúcspontját a reneszánsz ko
rában éri el Dürer, Holbein, Cranach müvei
ben. A 17. sz.-ban, a barok-korban, a N. 
idegen hatások alatt fejlődik. Igazát kiemel
kedő művészi nagyságot azonban sem ez a 
kor, sem a 19. sz. nem szült. Legkiválóbb 
modern festőik Menzel, Liebermann, Böcklin. 
A szobrászok közül Begas, Hildebrand és Klin-
ger a legnevesebbek. — A 20. sz.-ban a leg
modernebb irányok hivei hódították meg a 
N.-et. 

Német nyelv, a germán nyelvcsalád egyik 
ága; megkülönböztetünk alnémet (niederdeutsch 
vagy plattdeutsch) és felnémet (hochdeutsch) 
nyelvjárásokat. Az uj fel-N. a mai német irod. 
nyelv alapja. 

Németország, szövetséges köztársaság, Közép-
Európa legjelentékenyebb állama, 468,718 km2, 

62.4 millió 1. N.-ot D e n keskeny sávban 
az Alpok előhegyei (Zugspitze 2960 m) szegik 
be. Az ország közepét a Német középhegy
ség rögei borítják. Ez a N. leggazdagabb, 
leglakottabb és legműveltebb része. Az É-i 
síkság nagy része sivár homok; EK-en mocsaras 
tóvidék. Vizekben N. igen gazdag. Folyói 
három tenger felé irányulnak: a Rajna, Weser 
és Elbe az É-i; az Oder, Visztula és Me
rnél a K-i; a Duna a Fekete-tengerbe öm
lik. Lakossága, igen csekély kivétellel, tiszta 
német; 2/3 protestáns, Va Γ· k-> a l i S l0/° 

izr. A mezőgazdaság 
magas színvonalon áll. 
Fő gabonája a rozs. 
Jelentékeny a zab, 
árpa és búza is. Bur
gonya- és cukorrépa
termelése első a 
földkerekségén. Gyü
mölcs- és főzelékter
mése nem fedezi a 
szükségletet, gabona-
és takarmányban is 
behozatalra szorul. 
Háziállat- állományát 

,«ak Oroszország múlja felül. Ásványos kin
csekben N. ma is Európa leggazdagabb 
állama, bár Sziléziában szénkészleteinek 1/3, 
Lotaringiában vasérceinek 3 /4 részét elvesztette. 
Vasércekben a megcsonkítás óta az első hely
ről a negyedikre szorult. Kálisó-, réz-, cink
és ezüstbány£-ata első Európában. Hatalma
san fejlett ipáira szilárd alapot talál az or
szág terményeiben. Textilipara mögötta ma
rad a Ny-i államokénak, de vasipara még a 
háború után is megtartotta elsőségét Európá
ban. Vegyészeti ipara mennyiség, minőség és 
tudományos színvonal tekintetében is első a 
földkerekségen. Kereskedelme és közlekedése 
igen fejlett. Szellemi élete is magas színvo
nalon áll. A tudomány (vegyészet) és a mű
vészet (zene) egyes ágaiban a vezetést egészen 
magához ragadta. Közoktatása elsőrangú. Egye
temeinek száma 23. A köztársasági N. egy
ségesebb a volt császári N.-nál. A külügye
ken kivül a hadügy, a vámok, adók, vasutak 
is a birodalmi kormány hatáskörébe tartoz
nak. A régi 26 államból önkéntes összeolva
dás folytán csak 18 maradt meg. A meg
csonkítások folytál Poroszország túlsúlya csök
kent, A birodalom fővárosa Berlin. — Tör
ténete. A Germáiia területén élő törzseket 
először Nagy Károly egyesítette egy biro
dalomba. Hia'á!a ufán a frank birodalom fel
oszlik és a verduni szerződésben (843) meg
születik Németország. I. (Nagy) Ottó végle
gesen megszerzi a német uralkodók számára 
a római császári koronát és igy megalapítja 
a »szent német-római birodalmat«. A gváb 
vagy hobenstaufeni uralkodók (1138—1254) 
közül III. Konrád, Barbarossa Frigyes 
és VI. Henrik a'att a birodalom ha
talma legmagasabbra emelkedik, azonban 
az utolsó Hohenstaufok alatt N.-bam a 
királyi hatalommal szemben a fejedelmi és 
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városi hatalom erősödött meg. Habsburgi Ru
dolf némileg helyreállította a csász. korona 
tekintélyét, a luxemburgi és bajor uralko
dók alatt a nagy hűbéresek és a vá
lasztó fejedelmek hatalma mindinkább emel
kedett. II. Albert óta 1438—1806 a Habsbur
gok ültek a császári trónon. V. Károly N. 
hatalmát elsőrangúvá tette, de nem tudta 
megakadályozni a reformációt, amely mind
inkább megerősödött, úgyhogy a 30 éves há
ború (1618—38) befejeztével, a westfaliai bé
kében teljes elismerést nyert. VI. Károly 
halálával 1740· kitört az osztrák örökösödési 
háború, amelynek révén Mária Terézia férje, 
Lotharingiai Ferenc került a trónra. 1806. II. 
Ferenc lemondásával megszűnt a német császár
ság és a német államok nagy része Narjo'eon 
védelme alatt a Rajnai Szövetségben egyesült. 
1815. ennek helyébe a Német Szövetség alakul 
meg. _ Ausztria kivételével az összes államokat 
egyesitette egy gazdasági egységben. Az 1848. 
forradalom hatása alatt összeült az első né-
ment parlament, mely demokratikus alkotmányt 
dolgozott ki és a császári koronát felajánlotta 
a porosz királynak, ki azt nem fogadta el. 
A forradalom bukása után Ausztria egyre 
élesebben került szembe a Bismarck veze
tése alatt álló Poroszországgal. A Dániá
tól 1864. elvett Schleswig-holsteini hercegsé
gekben gyakorlandó főhatalom kérdése az i865. 
porosz-osztrák háborúhoz, Poroszország győ
zelméhez és az 1866. aug. 23. prágai béké
ben Ausztriának a szövetségből való kilépé
séhez vezetett. Az 1870—71. német-francia há
ború meghozta a német egvséget, a déli 
államok az É-német szövetséghez álltak és 
gfőzelmeik betetőzéséül 1870 der. g. ir'm^t 
birodalommá alakultak. Az első bírod, gyűlés 
súlyos problémába ütközött az u. n. kultúr
harc miatt, minthogy ez a szoiáldemokrácia 
előtörésére vezetett, Bismarck közeledett a 
Szentszékhez. A birod. felépítése a Bismarck 
vezetésével haladó német polgárságon nyugo
dott. A politikában azonban Bismarck a kor
mány számára tartotta fönn a vezetést, ösz-
szeütközésbe kerülve a császárral, Bismarck 
1890 márc. 20. lemondott. Az uj kormányzat 
(II. Vilmos, 1888— iQi8) kiépítette a munkás-
biztosítást és munkás védelmet. A gazd. fel
lendüléssel párhuzamosan a lakosság száma 
1871—T910. 41-ről 65 mil'ióra emelkedett, ha
sonlókép a hadsereg, a flotta pedig II. Vil
mosnak egyéni müve volt. A sok költség az 
államadósságot lényegesen emelte. Németország 
növekvő népessége, ipara, hadserege és flot
tája, a császár aggressziv külpolitikája a Bis
marck—Andrássy által létesített hármasszövet
ség ellenében a francia-orosz szövetségre, majd 
a franna-angol entente-cordiale kia'akulására ve
zetett és igy a fegyveres béke által az euró
pai háborút idézte fel. 1918 nov. 9. a front 
összeomlása után Badeni Miksa kancellár pro
klamálta II. Vi'moí és a trónörökös lemon
dását. Erre következtek a baloldali szocialis
ták Spartacus-fölkelései (1918 dec—1919 márc), 
a szocialista Ebért közt. elnöksége (1919 febr, 

n ) , a versa.illesi béke aláírása (1919 jun. 28) 
és vá'aszul a jobboldali Kapp-féle puccskísér
let (1920 márc. 13). Az 1924. vá'asztásokon 
a németnemzetiek erősödtek. 1924. jul,—aug. 
londoni konferencia a Dawes-tervet (1. o.) 
elfogadta. 1925 ápr. 26. Hindenburgot válasz
tották közt. e'.nökké. 1925 dec. 1. a lo-ar-
nói egyezményt elfogadták. 1926 okt. Német
ország belep a Nemzetek Szövetségébe. Λ? 
1928 máj. vá'asztásokon a szocialisták jelen
tékenyen ' megerősödtek, amire a centrummal 
és a demokratákkal koalícióban a szocialista 
H. Müller alakított kormányt. 1927 aug. 4. 
N. katonai ellenőrzése megszűnt. A nagy 
munkanélküliség terheinek viselése m'.att . a 
koalíció fölbomlott, a Müller-kormány lemon
dott és helyét 1930 márc-ban a tisztái pol
gári pártokból a'akult Bruning- (centrumpárt) 
kormány foglalta el. 

Németpa'konya kisk., Baranya vm., siklósi 
j . , 521 1., vasút, ut. Rácpetre, up. Villány. 

Németszecsöd kisk., Vas vm., körmend-német-
ujvári j . , 347 ].", ut. és up. Körmend. 

Németszék kisk., Baranya vm., hegyháti j . . 
365 1., ut. és up. Magyarszék. 

Németujfalu kisk., Somogy vm., szigetvári 
j . , 750 1., vasút, távíró, posta. 

Németzsidány kisk., Sopron vm., csepregi 
j . , 296 1., ut. és up. Csepreg. 

Nemez (németül Filz), gyapjúból vagy szőr
ből készült sűrűen összefüggő anyag; belőle 
kalap, takaró stb. készül. 

Nemezis (gör.), a bosszuló igazság istennője 
a görög mitológiában. 

Nemi, falu és tó Róma közelében, ahol 
Caligula két elsüllyedt diszhajó'át a tó le
csapolásával felszínre hozták 1928—9. 

Nemi kiválasztás, Darwin tanainak egyik 
alapvető része, amely szerint a magasabb-
rendű állatoknál a nőstények bizonyos esz
tétikai és egyéb szempontokból választják ki 
párosodásra a hímeket v. pedig a hímek való
ságos gl/adiátori harcokat folytatnak a nős
tényekért. Minthogy csak bizonyos himek jut
hatnak párosodáshoz, ezeknek a győzelmet 
biztosító ü^ajdonságai tenyésztődnek ki mind
jobban a nemzedékek során át. 

Nemirovics-Dancsenko, Vladimír Ivanovics, 
* 1858, orosz iró, dramaturg, ő alapította 
1898. Sztaniszlavszkival a moszkvai Müvész-
szinházat. 

Nemo (lat.) a. m. senki. 
Nemo ante mortem beatus (lat.) a. in. 

senki sem boldog halála előtt. 
Nemo propheta in patria sua (lat.) a. m. 

senki sem próféta a saját hazájában (Máté, 
13- 57·)· 

Nemti kisk., Nógrád vm., salgótarjáni j . , 
1184 1., vasút, ut. Kisterenye, posta. 

Nemzetek szövetsége, gondolatát a világ
háború folyamán Wilson, az Egyesült Államok 
elnöke vetette fel s az 1919-1 versaillesi 
békeszerződés első 26 cikkelyében valósítot
ták meg most fennálló formájában ezt az 
államközi szervezetet. Ez az u. n. egyesség-
okmány a nemzetek szövetségének (Société 
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NEMZETGAZDASÁGTAN 

des .Varions, League of Nations) célját a 
nemzerek együttműködésének előmozdításában és 
a. nemzetközi béke és biztonság megvalósítá
sában jelöli meg. Ezeknek elérésére vezető 
utak: Kötelezettségvállalás a háború elkerü
lésére; nyílt, igazságos és becsületes nemzet
közi jog szabályainak zsinórmértékül való el
ismerése s az egymás között való érintkezés
ben az igazság uralma és a szerződéses kö
telezettségek lelk.ismeretes tiszteletbentartása. 
A Nemzetek szövetségének feladatai közé tar
tozik ennélfogva a tegyverkezések korlátozása, 
az egyes államok területi épségének és poli
tikai függetlenségének védelmezése, továbbá a 
háború veszélyének elhári.ása. A N.-nek szék
helye Genf, az állandó nemzetközi bíróság 
székhelye Hága. A N. tagjai egyúttal tagjai 
a nemzetközi munkahivatalnak is, amely hu
szonnégy tagú igazgatótanács vezetése alatt 
szintén Geniben működik. A N.-nek jeiea-
ieg (i93<j) 54 tagja van s évi költség
vetése 1929—30-ra 20,650.000 svájci frank. — 
A N. tagjai : Abesszínia, Albánia, Argentína, 
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bolívia, Bul
gária, Chile, Colombia, Csehszlovákia, Dánia; 
Délatrika, Észtország, Finnország, Francia
ország, Görögország, Guatemala, Haiti, Hollan
dia, Honduras, inuia, Írország, Japán; Jugo
szlávia, Kanada, Kína, Kuba, Lengyelország, 
Lettország, Liberia, Litvánia, Luxemburg, 
Magyarország, Nagybritannia, Németország, 
New Zealand, Nicaragua, JNorvégia, Olasz
ország, Panama, Paraguay, Peru, Perzsia, 
Portugália, Kománia, San Domingo, San Sal
vador, Spanyolország, Svájc, Svédország, Sziám, 
Uruguay, Venezue.a. Nem tagok: Afganisztán, 
Brazília, Costa Kica, Ecuador, Egyesült Ál
lamok, Egyiptom, Ffiedzsász és Nezsd, Me
xikó, Oroszország. 

Nemzetgazdaságtan, 1. Közgazdaságtan. 
Nemzetgyűlés, a nagy mozgalmak vagy át

alakulások uiáa létrejött ideiglenes parlament. 
Célja elsősorban az uj alkotmányos és vég
leges rend megalkotása. Az 1920—26. magyar 
N. szintén ideiglenes és átmeneti parlament 
volt, amely 1916 nov. 14. feloszlott és he
lyét a kétkamarás országgyűlésnek engedte át. 

Nemzeti demokratapárt (Egyesült balpárt), 
polgári libera is párt, elnöke Rassay Károly, az 
1926. választáson 9 mandátumot nyert. 

Nemzeti Kaszinó, Széchenyi István gróf kez
deményezésére 1827 jun. 10. alakult társaskör, 
amelynek tagjai tulnyomólag mágnások. 

Nemzeti munkapárt, 1. Munkapárt. 
Nemzeti Múzeum, alapját 1802. Széchenyi 

Ferenc gróf vetette meg gyűjteményeinek aján
dékozásával; később mások gyűjteményeivel sza
porodva, 1846. helyezkedett el mai palotá
jába, amely Pollák Mihály a-ikotása. Leg
gazdagabb könyvtára (kb. 750.000 köt., 10 
Corvina), párját ritkító érem- és régiség
tára, egyedülálló népvándorláskori emlékeinek 
sokasága, mintaszerű rovar- és madárgyüj-
teménye, gazdag ásvány- és füvészeti tára, 
néprajzi tára külön épületben. (L. Néprajzi 
Múzeum.) Főigazgatója Hóman Bálint. 

NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI HIVATAL 

Nemzeti parkok, nagy védett területek az 
Egyes. All.-ban természeti ritkaságok meg
óvására, pl. Yellowstone-park, Niagara-vizes<.s 
stb. 

Nemzeti párt, 1878. alakult abból a cél
ból, nogy a 67-es közjogi alapot nemzeti 
irányban továbbfejlessze, 1899. csatlakozott 
a szabadelvű párthoz, 1903. kilépett és 1904. 
a függetlenségi pártba oivadt. Vezére mind
végig Apponyi Albert gróf volt. 

Nemzetiségi kérdés, azoknak a kérdések
nek összessége, amelyek a többnyelvű orszá
gokban a különböző nemzetek nyelvi, vailási, 
kulturális, politikai törekvéseire és jogaira vo
natkoznak. A N. a nemzeti öntudat fel
ébredésével kezdődik és nálunk a 48-iki szabad
ságharc elején tört elő teljes eróvel. A pá
rizsi békekonferencia a N.-'ben a vijágháboru 
egyik főokát látta s ezért tett intéztcedése-
kec a nemzeti kisebbségek védelmére, amelye
ket a hatalmak alá is irtak. A N. azonban 
ezzel nem szűnt meg. 

Nemzeti Szaion, 1094. Bp.-en alakult egye
sület. Célja az ujabb modern művészet lej-
lesztése, a művészek buzdítása és segítése dijak
kal és kiállítások rendezésével. Elnöki ál
lása Andrássy Gyula gr. halála óta betöltet
len, igazgatója Déry Béla. 

Nemzeti Színház, 1837. alakult mint Pesti 
Magyar Színház és Pest vm. igazgatta. 1841. 
vette át a pozsonyi országgyűlés és azóta 
hívják N.-nak. Az összeomlásig N. volt a 
kolozsvári színház is. 

Nemzeti Újság, pol. napilap, megjelenik 1909 
óta, mint az Alkotmány folytatója. Főszerk.: 
Tóth László. A Központi Sajtóváll. kiadása. 

Nemzeti ünnepek, nálunk a kormányzó szüle
tés- és nevenapja, márc. 15., aug. 20., okt. 6. 
— Franciaországban a Bastille bevétele, jul. 
14. Olaszországban Róma bevétele, szept. 20. 
Svájcban a rütli-i eskü, aug. 1. Oroszország
ban Lenin halála, jan. 21. Az Egyes. Alt.-
ban a függetlenségi nyilatkozat, jul. 4. 

Nemzeti Zenede, Bpest legrégibb zeneisko
lája. A Pest-budai Hangászegyesület 1839. ala
pit egy énekiskolát s ezzel 1051. fuzionál mint 
Pest-budai Hangászegyesuieti Zenede. 1867. ve
szi fel a N. cimet. 1918. állami ellenőrzés 
alá kerül. 1926. újból visszaadták az Egye
sületnek. 

Nemzetközi jog, az államoknak ' egymás kö
zötti viszonyát megállapító jogszabályok összes
sége. A világháború előtt a szorosabb értelem
ben vett N. szabályainak megtartásán a nem
zetközi hatalom őrködött, amelyet a nagy
hatalmak szervezetlen akarata képviselt. A nem
zetek szövetsége e hatalomnak szervezetet biz
tosított. A N. irott forrásai között a leg
jelentősebbek: az 1815. bécsi, az 1856. párizsi, 
az 1878. berlini kongresszus határozatai, az 
1864. genfi konvenció, az 1899. és 1907. hágai 
egyezmények és az 1919—21, évi békeszerző
dések. 

Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (Bureau In
ternational du Travail), a Nemzetek Szövetségé
vel együtt alakult és vele szervesen össze-
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függő intézmény, Genfben székel. Célja ada
tok gyűjtésével és azok rendelkezésre bocsátásá
val az egyes nemzetek munkaügyi törvényhozá
sát előmozdítani és a faji és klimatikus 
különbségek figyelembevételével egységesíteni. Ε 
célt szolgálják főként nagyszámú kiadványai. 
1930. évi költségvetése 8,456.828 aranyfrankot 
tesz ki. 

Nemzetközi nyelv, mesterséges nyelv, amely
nek célja a nemzetközi érintkezés megkönnyí
tése. 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (Comité In
ternational Olympique), az olimpiai sportügyek 
legfőbb fóruma, 1894. alakult. Tagjai az 
egyes nemzetek képviselői, székhelye Lausanne 
(Svájc). 
• Nemzetőrség, forradalmi jellegű néphadsereg 

a rend fenntartására. Nálunk is volt N. az 
1848: XXII. t. c. alapján. 

Neo (gör.), összetételekben a. m. uj. 
Neodarwinizmus, a darwinizmusnak az az 

iránya, mely a darwini tanokból kikapcsolja 
az egyéni élet folyamán szerzett tulajdon
ságok átörökölhetőségét és igy a kiválogató-
dást tartja a fajkeletkezés egyedüli tényezőjé
nek. A N. megalapítói Weismann (1. ο.) és 
követői. 

Neogén (gör.) a. m. ujonszületett; igy ne
vezik a Föld harmadkorának utolsó korszakát. 

Neogótika, a 19. sz. uj gótikájának neve, 
amely főleg alaprajzban tér el a régitől 
(pl. a bp.-i parlament). 

Neogrády Antal, * i86r, festő, a Mintarajz
iskola tanára; akvarell, illusztrációk. 

Neoimpresszionizmus, 18C6. tömörült francia 
és belga festők irányzata; lényege a képbe
nyomásnak apró színfoltokra való bontása. 
A pontozó, pettyező módszer után pointillis-
táknak is nevezik őket. 

Neoklasszicizmus, a képzőművészetben a mű
vészet régi hagyományaihoz való visszatérés. 
Általában törekvés tisztaságra, egyszerűségre 
és stilizálásra a régi művészet hagyományai 
"szerint. 

Neolith-korszak, a kőkorszak legutolsó, har
madik korszaka, amelyben az ősember már 
csiszolt kőszerszámokat készített. 

Neotogizmus (gör.), igy nevezzük uj alakok, 
szavak keletkezesét a nyelvben. A magyarban 
különösen sok N. keletkezett a nyelvújítás 
korában. 

Neon (gör.), a levegőben és ásványvizek
ben kis mennyiségben található nemes gáz; 
elem; más elemekkel nem vegyül. 

Neonvilágítás, ujabban különösen reklámcé
lokra nagyon elterjedt világítási módszer, amely
nél zárt üvegcsövekben ritkított neongáz izzik. 

Neophyta (gör.), újonnan megkeresztelt ; _ ált. 
valamely mozgalomhoz, párthoz egy másiktól 
újonnan áttért. 

Neoplatonikusok, Platon bölcseletének felújí
tói a Kr. u. 2. sz.-tól kezdve. Legtöbbet 
istennel foglalkoznak s isten és az anyag kö
zött levő ürt a Logos fogalmával hidalják át. 

Neorenesszánsz (gör.-franc), a renesszánsz-
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nak a 19. sz.-ban módosított építészeti vál
tozata. 

Neoromantika, a modern impresszionizmus
sal kapcsolatos költői irány. Jellemzői: roman
tikus téma, romantikus stilizálás, fokozott deko
rációs tendencia. Képviselői a francia Rostand, 
az osztrák Hofmannsthal stb. 

Neovhalizmus, az a biológiai felfogás, mely 
a régi »életerő« helyébe (1. Vitalizmiis) v. 
mellé más misztikus erőket tesz, mint pi. »a 
célszerűen működő sejtlélek«. 

Nepal, névleg független állam a Himalája 
D-i lejtőjén, brit befolyás alatt, 140.000 km2, 
kb. 5 millió 1. Állattenyésztés, bőrkeres'k. 
Főv. Katmandu. 

Népbiztos, szovjetrendszerben körülbelül a mi
niszternek megfelelő működési kör. 

Népetimológia, egy-egy szónak a nép nyelv
érzéke szerint való átalakítása, mint pl. hagy-
máz betegség helyett hagymás betegség, v. 
kirurgus h. kirorvos stb. 

Népfelkelés, 1918 előtt a rendes haderő ki
egészítő része. N.-hez tartozott minden 19—42 
éves alkalmas férfi, aki nem volt rendes ka
tona. Törvény szerint az ország határain tul 
csak törvényhozási engedéllyel lett volna hasz
nálható. 

Népgyűlés, kulturális, gazdasági, de leg
inkább politikai ügyekben kisebb-nagyobb tö
megek tárgyalása bizonyos vélemény nyilvá
nítására, követelés hangoztatására, esetleg csak 
tüntetés céljára. A N. joga alkotmánybiztosi-
téknak számit. Nálunk gyakorlását rendeletek 
szabályozzák és N.-t csak az illetékes rendőr
hatóság engedélye alapján lehet tartani. 

Népjóléti és munkaügyi minisztérium, szerve
zetét az 1920:1. t.-c. írja elő. Hatáskörébe 
tartozik: a társadalmi biztosítás, társadalmi 
egészségügy, betegellátás, gyermekvédelem, ha
digondozás, közjótékonyság, lakásügy és me
nekültügy. 

Népköltészet, oly költői termékek, amelyek 
ismeretlen népi szerzőtől származnak s a nép 
körében szájról-szájra alakulnak. (Népmesék, 
népmondák, népdalok stb.) 

Népköztársaság, igy nevezték nálunk az 1918 
nov. 16-án proklamált államformát. 

Néplélektan, a Steinthal és Lazarus által 
i860, alapított tudomány, amely az emberiség 
szellemi fejlődését a nyelv, művészet, vallás 
és erkölcs alkotásain keresztül vizsgálja. A N. 
legkiválóbb munkása Wundt: Völkerpsycholo
gie 1916—22. 10 kötet. 

Népművészet, a nép ízlésének ösztönszerű 
megnyilatkozása, használati, gyakorlati tárgyai
nak (viselet, lakás, butor, szerszám stb.) mű
vészi kiképzésében, diszitésében. 

Nepomuki Szt. János (1340—93), Csehor
szág védőszentje (napja május 16), a Mold
vába fojtották. 

Népopera, a bp.-i Tisza Kálmán-téren épült 
színház (ma Városi Színház), amely 1911. 
nyüt meg. 

Nepos, Cornelius (Kr. e. 94—24.) római tör
ténetíró, életrajzai erkölcsi célzatuknál fogva 
századok óta iskolai olvasmányként szerepelnek. 
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NEPOTIZMUS NERO 

Nepotizmus (lat. nepos a. m. unoka), arra 
érdemetlen atyafiságnak beültetése állásokba a 
közérdek hátrányára. 

Néppárt, az egyházpolitikai küzdelmek ide
jén 1894. alakúit Zichy Nándor gróf el
nökletével. A párt a 07-es közjogi alapon 
állott s a kat. egyház érdekét véüte. Részt
vett 1906. a koalíciós kormányban. Az 1910. vá
lasztáson nagy vereséget szenvedett. A N. voit 
a masia 1919· a keresztény nemzeti egyesülés 
pártjának. . 

Néprajz (etnográfia, etnológia), a népeknek 
alsóbbrendű, primiiiv műveltségű rétegeit tanul
mányozza. A W. leírja a népek tárgyi hagyomá
nyait: lakóhelyét, hajlékát, építkezési módjait, 
ruházkodását, kenyérkereseti módjait és esz
közeit (az u. n. tárgyi N.), valamint hitét 
a természetről, családéieti szokásait, babonáit, 

.népköltését, zenéjét (ez az u. n. folklore), 
az összehasonlítással megállapítja a népek szár
mazását és egymásra gyakorolt műveltségbeli 
hatását. A N. egészen uj tudomány (1829 óta). 
Nálunk Hunialvy Pál munkája és a N.-i tár
sulat megalakulása (1889) óta nyert lendü
letet. 

Néprajzi Múzeum, Magyarország népei mü-
veltségtörténetének szemléitető bemutatásával ts 
tudományos feldolgozásával foglalkozik. Kelet
kezése Herman Ottó és Jankó János nevéhez 
fűződik. 20.000 köt. ezakkvtár, 60.000 drb. 
fénykép. Helyisége 1925-től a tisztviselőtelep 
gimnáziuma. Igazgatója Bátky Zsigmond. 

Népsűrűség, az egy km2-re jutó átlagos 
népesség. A régi Magyarország N.-e (1910) 
64.2 volt, a trianoni Magy.-é (1920) 85.9. 

Népszava, a magyarorsz. szociáldemokrata 
párt napilapja. 1877. indult meg. 1905. óta napi
lap. 

Népszavazás (plebiscitum), a nép akaratának 
egyetlen kérdésre való megkérdezése szavazás 
utján. A modern N. Svájcban keletkezett], 
elterjedt az Egyes. Ali. több ál.amában, Ausz
tráliában, New Zcalandban és a háború után 
több uj európai államban is. A N.-nak két 
formája van: 1. a referendum, amikor a par
lament által elfogadott törvényt N. alá lehet 
vagy kell bocsátani és 2. az iniciativa, amikor 
bizonyos számú aláírással bárki terjeszthet N. 
elé törvényjavaslatot. A háborti után vitás 
területek hovatartozását több esetben (Nyugat
magyarország, Szilézia stb.) N. utján dön
tötték el. 

Népszínház, Bpest második állandó színháza, 
1875. °kt. nyilt meg. Első igazgatója Rákosi 
Jenő volt, majd Evva Lajos, Porzsolt Kálmán, 
végül pedig Vidor Pál. 1908 óta a Nemzeti 
Színház bérli. 

Népszínmű, a népéletből merített dráma, 
gyakran dalbetétekkel. A N. megalapítója Szig
ligeti Ede. 

Népszövetség, 1. Nemzetek szövetsége. 
Néptribun (tribunus plebis), a Kr. e. 494.-1 

nagy sztrájk után a nép védelmére választott 
tisztviselők neve. Személyük szent és sérthe
tetlen volt. 

Neptuni közetek, mindazok a kőzetek, me
lyek vízből rakódtak le. 

Neptunus, 1. bolygórendszerünk 1930-ig leg
külsőnek tartott tagja (1. Bolygók). A N. a 
Naptól 4500 millió km-nyire van, keringési 
ideje 164 év, átmérője 55.000 km. Szabad szem
mel sohasem látható. Egyetlen holdját ismerjük, 
amely a bolygórendszer minden más tagjával 
ellentétben K-ről Ny-felé kering. — 2. N. (a 
görögöknél Poseidon;, a tenger, a földalatu 
erők és földrengések istene, a források és 
lóversenyek védője. 

Népvándorláskori sir 

Népvándorlás, a világtörténelemnek az a 
több évszázadra kiterjedő korszaka, amely alatt 
középázsiai néphullámok borították el Euró
pát. A nagy N. a hunok megjelenésétől (376— 
453) számítódik, akik a germán törzseket D 
és Ny felé szorítják. További hullámai az 
avarok (6—7. sz.) és a magyarok (9 sz.) meg
jelenése, sőt ideszámítják a latárok és a törö
kök betörését is. 

Ne quid nim-'s (lat.) a. m. semmit se túlozni. 
Ne repetatur (lat.) a. m. nem kell megismé

telni (orvosi méreg-recepteken). 
Nereus, átalakulásokra képes gör. mitológiai 

tengeristen, az 50 Nereida apja. 
Nernst, Walter, * 1864, német fizikus, berlini 

egyet, tanár, a N.-féle izzólámpa feltalálója. 
Ε lámpában a fényforrás elektromos áramok
kal izzított rudacska, amely fémoxidok és 
kaolin keveréke. 1921. Nobeí-dij. 

Nero, Claudius Caesar Gerrnanicus (Kr. u. 
37—68), római császár (54—68). Sorra meg
ölette mostohatestvérét, anyját és feleségét, 
majd nevelőjét, Seneiát. Róma szörnyű leégése 
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NÉRUÖA NEVEZŐ 

után a keresztényeket vádolta a gyujtogalás-
sal és elrendelte az első keresztényüldözést. 
Végül is katonai lorradalom okozta bukását; 
hogy ne kerüljön ellenségei kezébe, öngyil
kos iett. 

Neruda, Jan (1834—91), cseh lírikus és vig-
játékiró. 

Nerva, Marcus Cocceius, római császár, Kr. 
u. 96—98. igazságos, bölcs uralkodó, Traianust 
adoptálta. 

Nervi» o'aszorsz. téli üdülőhely, a genovai 
öbölben, 5000 1. 

Nervus (iát.) a. m. ideg; N. rerum gerenda-
rum,, a. ra. az elvégzendő dolgok hajtóereje 
(pénz). 

Nessos, kentaur; akit Heraklee megölt és aki 
haláia előtt teleségének, Deianeirának meg
hagyta, hogy az ο vérével átitatott ru
hát (N.-ingej adjon föl leendő férjére, Herak-
lesre, hogy ennek hűségét biztosítsa. Ez a 
ruha megmérgezte Herakiest. 

Nestor, pylosi király, a Tróját ostromló feje
delmek Jcözut a legöregebb és legbölcsebb. 

Nestorius, konstantinápolyi püspök, akit a 
431. tartott efezusi zsinat eretneknek nyilvání
tott, mert Krisztusban két külön természetet 
tételezett föl. Még ma is van kb. 200.000 nes-
torianus Perzsia és Törökország határain. 

Nestroy, Johann Nepomuk (1801—1862), bé
csi szinesz és bohózatiró (Lumpacius vagabun-
dus). Színdarabjait, amelyek majdnem Kivétel 
nélkül aktualitásokon épülnek tol, magyarra 
is lefordították. 

Ne sutor u.tra crepidam (lat.) a. m. varga, 
maradj a kaptafádnál. (Plirtius idézi igy Apcl-
les festő szavait, amelyeket a képét biráló 
vargáiioz intézett.) 

Neszesszer 1. Nécessaire. 
Neszmély, nagyk., Komárom vm., tatai j . 

a Duna jobbpartján, 1295 1., vasút, távíró 
posta. Bortermelés. 

Netto (ol.) a. m. tiszta, kül. súlyra v. árra 
vonatkozik. 

Neubauer Ferenc, * 1882, ügyvéd, országgy. 
képv. A földreformnovella előkészítője és elő
adója volt. 1925—26. igazságügyi államtitkár. 

Neuber 1. Ede, * 1882, orvos, debreceni 
egyet, a bőr- és nemikórtan ny. r. tanára. — 
2. Ernő, * i"886, a pécsi egyet, a sebészet ny. 

Neuchátel, 1. nyugatsvájci kanton, 125.000 
francia 1. — 2. Váix>|s a N.-i tó mellett, 23.000 
r. tanára. 
1. Egyetem, óra- és ékszeripar. 

Neue Freie Presse, liberális bécsi pol. 
napilap, 1864. alap., főszerk. Ernst Benedikt. 

Neuenburg, Neuchátel (h ο.) német neve. 
Neue Sachlichkeit (néni.) a. m. uj objek

tivizmus (tárgyilagosság); uj művészeti irány, 
a kubizmus ellenhatásaként a formák tárgyi
lagos, nagyvonalú, plasztikus értékelésében 
nyilvánul meg. 

Neue Züricher Zeitung, 1780. alap. liberális 
napilap. Kitűnő külföldi tudósítások és gaz
dasági értesülések. 

Neugebauer 1. László (1850—1919), a Pe
tőfi-Társ. és Kísfaludy-Társ. tagja. Arany, 

Petőfi stb. müveinek német fordítója. — 2. 
Vilmos, * 1878, 1911 óta a Gyermekvédő 
Liga igazgatója. Nevéhez fűződik a Ligának 
nagyarányú fejlődése. 

Neugeboren Emil, * 1780, volt országgy. 
képviselő, a Siebenbürgisch Deutsches Tage
blatt szerk. volt 1900—18., most pedig a 
Kronstädter Zeitung-é. 

Neuhold Ferenc, * 1873, kúriai biró, a Ke 
rcsk. Kamara mellett mülcodő vál. bíróság ein 

Neuiily-i béke, Bulgáriával 1919 nov. 27-én 
kötött békeszerződés. Fontosabb pontjai: Bul
gária Dél-Dobrudzsát Romániának, Tráciát 
Jugoszláviának és Görögországnak engedi át; 
ezenkívül 2.2500 aranyfrank milliárd jóvátételt 
íizet, hadseregét pedig leszállítja 30.000 em
berre. 

Neuma (gör.) 1. a. in. jel, intés, t. i. a 
kar vezetője számára. — 2. A mai hangjegy
írás őse. 

Neumann Károly, * 1865, a bp.-i közgazd. 
egyetemen a közlekedési politika c. r. ta
nára, nyűg. mia. tan. 

Neuraigia (gör.) a. m. idegzsába; főleg 
érzőidegekben (arcban, csípőben) okozhatja 
ideggyulladás, általános betegség (alkohol, cu-
korüaj stb.), csontdaganat, stb. Az okot kell 
megszüntetni. 

Neuraszténia (gör.) a. m. idegesség, az 
idegrendszer fokozott ingerlékenysége kime
rültség vagy terheltség következtében. 

Neuritis (gör.) a. m. ideggyulladás, esetleg 
az ideghártya gyulladása. 

Neurológia (gör.) a. m. ideggyógyászat. 
Neuropathia (gör.) a. m. ideggyengeség. 
Neurózisok (gor.), a szervezet testi és lelki 

működésének az idegrendszerben gyökerező za
varai, kimutatható szervi megbetegedés nél
kül. Amelyeknél a megzavart beidegzés lelki 
eredete kimutatható, azok az u. n. pszicho-
neurózisok. 

Neutrális (lat.) a. m. semleges. 
Neutralitás (lat.) a. m. semlegesség. 
Név, az egyén megkülönböztetése mások

tól. A régi görögöknél még csak keresztnév 
volt, amelyhez hozzáfűzték az apa nevét; a 
rómaiaknál volt keresztnév, nemzetségnév és 
csa'ádnév; Középeurópában, csak a; 12. sz.-tól 
kezdve használtak vezetéknevet is. 

Néva, folyó, a Ladoga-tó vizét vezeti le és 
Leningrádnál ömlik a Finn-öbölbe. 

Nevada, az Egyes. AH. egyik Ny-i állama. 
287.000 km2, 77 000 1. Arany- és ezüstbá
nyák. Juh és szarvasmarha. Erdőgazdaság. 
Fővárosa Carson City. 

Ne varietur (lat.) a. m. ne változtattassék 
meg. 

Névbitorlás, kihágás, az követi el, aki más 
családi és utónevet használ, mint amely a 
születési anyakönyvbe be van jegyezve. 

Névérték, az a pénzösszeg, amely az ér
tékpapirokon mint kölcsönvett vagy fizetendő 
összeg van feltüntetve. 

Nevező, a törtnek az a része, mely meg
mutatja, hogy az egység hány egyenlő részre 
oszlik. 
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NEVRE SZÖLO ÉRTÉKPAPÍR NEY 

Névre szóló értékpapír, olyan részvény, köt
vény vagy sorsjegy, amelynek a szövegében az 
illető papír első tulajdonosa meg van ne
vezve. 

New (ang.) a. m. uj. 
Newark, New Tersey állam legnagyobb vá

rosa, New Yorktól 10 km-re, 415.000 1. 
Fémipar. 

Newcastle-on-Tyne, angol kikötőváros, az 
É-i tenger partjai, 286.000 1. Egyetem. Szén
kivitel. Vasipar, hajógyártás. 

Newcomb, Simon ( 183 ς—1909), amerikai 
csillagász, egyet, tanár. Kézikönyve magyarul 
is megjelent, Népszerű csillagászat c. 

Newcomen, Thomas (1663—1729), angol me
chanikus, gőzgépet szerkesztett. 

New England a. m. Uj Anglia, az Egyes. 
Ali. ÉK-i hat állama: Maine, New Hamp
shire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, 
Connecticut. N.-et angol puritánok a'apitották. 

New Foundland, amerikai sziget, angol gyar
mat, a Szt. Lőrinc-foíyó torkolatával szem
ben. i;;.ooo km2, I ' / Í millió 1. Halászat, 
vasbányászat. Fővárosa St. Johns. 

Newgale, London legrégibb börtöne. itt 
végzik ki a halálraítélteket. 

New Hampsh're, az Egyes. AH. egyik ál
lama. 24.000 km2, 4Ç.000 1. Erdőgazdaság, 
textilipar. Fővárosa Concord. 

New Haven, kikötőváros az Egyes. Ali. 
Connecticut államában, 163.000 I. Yale egyet. 

New Jerssy, az Egyes. Ali. egyik állama 
az Atlanti-óceán partján, 21.000 km2, 3 mil
lió 1. Gabona- és gyümölcstermelés; élelmi 
és vegyészeti ipar. Fővárosa Trenton. 

Newman, John, (1801—1890), angol bíbo
ros, előbb anglikán pap ; kiváló szónok és iró. 

New Mexico, az Egyes. Ali. egyik Ny-i 
állama, 318.000 km2, 396.000 I. Gabona, gyü
mölcs, főzelék, pamut. Juh- és szarvasmarha
tenyésztés. Erdőgazdaság Réz, cink, arany, 
ezüst. Főv. Santa Fé. 

New Orleans, a Mcx:kói öböl legnagyobb 
kikötője a Mississippi torkolatánál, 429.000 I. 
Egyetem. Pamut-, gabona-, rizs-, cukorkivitel. 

Newport, angol kikötőváros Walesben, 
96.000 1. 

New South Wales, az Ausztráliai Egyesült 
Államok Iegnépesebbike. 800.000 km2, 2 mil
lió 1. Búzatermelése, arany- és szénbányászata 
első Ausztráliában, juhtenyésztése első a föld
kerekségen. Szarvasmarhája, reze, ónja, ezüstje 
is jelentékeny. Fővárosa Sydney. 

Newton, Isaac ^1643-1727), modern fizikai 
világszemléletünk megalapozója. Kutatásainak 
legfontosabb eredménye az általános gravitá
ció (nehézkedés) törvényének megállapítása: a 
testek a tömeggel egyenes, a távolság négy
zetével fordított arányban vonzzák egymást. 
Sokat foglalkozott a mechanika alapelveivel 
és a fényjelenségek magyarázatával. Mint 
matematikus is kiváló volt. 

New York, 1. az Egyes. Ali. legnépesebb 
(Ê-atlanti) állama. 127.000 ksn2, 11.5 millió I. 
Belterjes földmüvelés és állattenyésztés. Arany, 
petroleum, földgáz, kő, agyag, cement, gipsz, 

só. Kocsi, vasúti felszerelés, faáru, mezőgaz
dasági és szövőipar. Fővárosa Albany. — 2. 
A földkerekség legnagyobb forgilinu kikötője. 
6 millió 1. A Hudson-folyó torkolatánál, 
amely csatornák utján összeköti N.-ot a Föld 
legnagyobb gabonatermelő vidékével. Kereske
delme és forgalma Londonét is felülmúlja. 
Egyetem. 

New York : a Szabadságszobor 

New York Herald, az Egyes. AH. egyik 
legelterjedtebb napilapja, 1835, James Gor
don Bennett alapította. Párizsban különkiadás
ban jelenik meg. Ujabban egyesült a Ν. Υ. 
Tribune-nal és N.-Tribune néven jelenik meg. 

New York Times, 1851. alapított nagy 
napilap, szinvonalat illeíőleg talán első he
lyen áll Amerikában. 

New York Tribune, nagy napilap, Horace 
Greeley alapitotta 1841. Ujabban egyesült a 
N. Y. Héráiddal és azóta neve N. Y. He
rald-Tribune. 

New Zealand, két nagy és több apró szi
get Ausztráliától ÉK-re. 270.000 km3, 1V2 mil
lió 1., túlnyomóan európai; 47.000 aránylag 
müveit őslakó (maori). Erdők, szántóföldek 
és legelők. Juh,- és szarvasmarhatenyésztése 
igen fejlett és ujabban még a földmivelést 
(búza, N.-i len) is háttérbe szorítja. Arany, 
ezüst, szén. Hűtő, konzerv, vaj, sajtgyárak, 
gyapju-mosók. Fővárosa Wellington. 1769. brit, 
1907 óta dominium. 

Nexö-Martin, Andersen, * 1869, dán szo
cialista újságíró és novellista, munkásmiliőben 
tiőtt fel. 

Nexus (lat.) a. m. kereslet, összeköttetés. 
Ney Dávid (1842—1905),.. operaénekes. Előbb 
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ΝΕΥ NIKKEL" 

zsidókántor. Az Operaház megnyitása után 
csakhamar az első basszistája lett. 

Ney, Michel, herceg (1769—1815), Napoleon 
egyik legjobb tábornoka. Az Elbáról vissza
térő Napóleon mellé állt, ezért agyonlőttiék. 

Nézsa kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 962 
1., telefon, posta. 

N i . . . alatt nem talált szavak Ny . . . alatt 
keresendők. 

Niagara, rövid, bővizű folyó az Egye=;. AH. 
és Kanada határán; az Erie-tó vizét ereszti 
le a 104 m.-rel mélyebben fekvő Ontarióba. 
Közepe táján van az 50 m. magas Ν. víz
esés. Hatalmas energiáját villamos áram alak
jában több száz km. távolságra elvezetik. 

Nibbanam (Nirvána), 1. Buddhizmus. 
Nibelungok (Nebeljungen, a köd fiai), a né

met hősmondában Niflung király utódai: törpe 
nép, amely óriási kincsnek van birtokában. 
A kincset Siegfried elragadja tőlük és ezzel 
rá és harcosaira száll a N. név, majd 
Siegfried halála után a burgundokra. A N. 
mondája a Nibelung-ének c. német naiv 
eposzban talált feldolgozásra (Kr. u. Γ2. sz,), 
(amelyet a 18. sz.-ban fedeztek fel. A N. mon
dájának legnagyobb hatású feldolgozása Ri
chard Wagner zenei tetralógiája. 

Nicaea, 1. (Nikaia, ma Iznik), ókori város 
a kisázsiai Bithyniában (Anatolia), amelyben 
a keresztény világ két egyetemes zsinatot tar
tott; az egyiket 325. Nagy Constantinus 
alatt, mikor a tiszta hit tételeit az u. n, 
nicaea hitvallásban leszögezték, a másikat 787. 
az ikonoklaszták (képrombolók) ellen. — 2. 
N., massiliai gyarmatváros Liguriában (ma 
Nizza, franc. Nice). 

Nicaragua, köztársaság Középamerikában, 
118.000 km2, 700.000 1., köztük 440.000 in
dián. Sok vulkán. A N.-tó és lefolyása a 
S. Juan folyó felhasználásával csatornát ter
veztek itt a két óceán között, de a végle
ges terv a Panama mellett döntött. Termé
nyei banán, kávé, cukornád, kakaó, arany. 
Fővárosa Managera. 

Nice, 1. Nizza. 
Nícea, 1. Nicaea. 
Nick kisk., Vas vm., sárvári ]., 867 1., 

vasút, távíró, posta. 
Nicolai 1. Illés, szobrász a 17. sz.-ban 

Nagyszebenben, síremlékek. — 2. Otto (r8io— 
49), német zeneszerző. Operái között legki
válóbb a Windsori vig nők. 

Nicot, Jean (1530—1600), francia diplomata. 
ö honosította meg Európában a dohányt. 

NIebuhr, Berthold Georg (1776—1831), né
met történetíró. A legendák és a hagyomá
nyok kíméletlen kritikájával uj alapokra fek
tette a történetírás módszereit. Főműve: Rö
mische Geschichte. 

Nièce (franc.) a. m. unokahug. 
Niederösterreich, I. Alsóausztria. 
Niel, Adolphe (1802—69), francia tábornagy, 

fontos szerepe volt a krimi háborúban (1855) 
és a solferinoi ütközetben (1859); 1867-től 

haláláig hadügymín. Nevét (Maréchal Niel) egy 
sárgarózsafajta viseli. 

Niello (ol.), fekete, zománcszerü, bemélyitett 
diszités ezüst vagy rézfelületen. A N. anyaga 
fém- és kénkeverék, a legszebb darabok az 

. olasz renaissance alkotásai. 
Nielsen, Ásta, * 1883, dán moziszinésznő. 

Németországban férjével, Urban Gad rendező-
ve! gyárat alapított. 

Niémen, folyó a Rokitno mocsarak vidékén, 
Fehér-Oroszországban ered s K.-Poroszország 
határán Memel névvel ömlik a K-i ten
gerbe. 

Niepce, Nicéphore (1765—1833), francia lo-
vastiszt, aki 1814. elsőnek jött arra a gon
dolatra, hogy fényérzékeny lemezt helyezzen 
a camera obscura mögé. 1829-től Daguerre 
panorámafestővel szövetkezve, fáradozott a 
fényképezés tökéletesítésén. 

Nietzsche, Friedrich (1844—1900), nagyha
tású német filozófus és költő. 1869. baseli 
egyet, tanár. 1879 óta nyugdíjban beteges
kedik és filozofál. 1889. megőrül s 11 évig 
tengődik még. Mint filozófus Schopenhauer
ből s Wagnerből indul ki s a felsőbb
rendű ember (Uebermensch) biológiai filozó
fiáját hirdeti. Mint stilusmüvész, muzsikus és 
költő is kivált. Müvei közül, amelyeket be
tegsége miatt a legtöbbször elszórt aforiz
mákban irt meg, a legismertebb: Also sprach 
Zarathustra. 

Niger, Ny-Afrika legnagyobb folyója, 4160 
km. öntözésre és hajózásra használják. 

Nigeria, angol gyarmat Ny-Afrikában, a 
Niger alsó folyása és legnagyobb mellék
folyójának, a Benué-nek két partján, 870.000 
km2, 19 millió 1. Pálma- terméksk, kakaó, ón. 
Főv. és kikötője Lagos. 

Nihil (lat.) a. m. semmi. 
Nihilizmus (lat.), a múlt század közepén 

kialakult orosz szellemi áramlat, amely a ha
ladás kulcsát a múlt szellemi örökségének 
teljes tagadásában kereste. A N. elnevezés 
Turgenyevtől származik. 

Níkápoly (Nikopol), bolgár városka (5000 1.), 
a Duna mellett, ßz Olt torkolatával szemben. 
1396 szept. 28. Bajazid szultán győzelme 
Zsigmond királyon. 

Nike (a rómaiaknál Victoria), a győzelem 
görög istennője. 

NIkisch, Arrur (1855—1922), magyarországi 
származású karmester, 1893—94. a bp.-i Opera 
igazgatója. Kamarazenét, szimfóniát és dalo
kat komponált. 

Nikita, becéző név Nikola (Miklós) he
lyett. I. Miklós (1841—1921), montenegrói 
király, i860, foglalta el a trónt. 1912. a bal
káni szövetségben harcolt Törökország, majd 
Bulgária ellen. A világháborúban a központi 
hatalmak ellen fordult. 1918. országát Jugo
szláviához csatolták. 

Nikkel, a vassal rokon szürke fém; csak 
vegyületben fordul elő. Kemény, jó! nyújt
ható, a mágnes vonzza, levegőn nem vál
tozik^ Edények, pénzek készítésére, vastár-
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gyak bevonására és N.-acél készítéséhez 
haszn. 

Nikla kisk., Somogy vm., marcali j . , 1371 
|., ut. Marcali, posta. Itt élt Berzsenyi. 

Níkobarok, angol szigetcsoport az indiai-
óceánban, 1872 km2, 6DOO 1. 

Nikolajev, hadi és kereskedelmi kikötő a 
Bug torkolata fölött Ukrajnában, 105.000 1. 
Gabonakivitel. . 

Niko:ajevícs, Nikola] (1856—1929), orosz nagy
herceg. 1914—'*>· az orosz hadsereg főpa
rancsnoka. A bolsevista forradalom elől kül
földre menekült. 

Nikolsburg, városka Morvaországban, 6000 
I. 1621. béke Bethlen Gábor és II. Ferdi
nánd között. 1866. előzetes porosz-osztrák 
béke. 

Nikotin, a dohánylevélben található csípős 
izü alkaloida. A dohánylevélben (fajta sze
rint) 1/2—8<"o van. Nagyobb adagai N.-mér
gezést okoznak. 

Nil, I. Rozsnyay Kálmánná. 
Nil admîrari (lat. Horatius: Epist. I. 6. 

1), semmin sem csodálkozni. 
Nílus, Afrika leghosszabb folyója (6500 km.). 

A Fehér N. Közép-Afrika nagy tavaiból, a 
Kék N. Abessziniában ered. A kettő Kar-

Nilus. ökori szobormű 

tumnál egyesül és K-Szudánon, Nubian, Egyip
tomon átfolyva, Kairo alatt hatalmas deltá-
ral ömlik a Földközi-tengerbe. Áradásait 
nagyszerű vízmüvekkel használják ki. Sellői 
és zuhatagai miatt csak szakaszonkint ha
józható. 

Nimbus (lat.) a. m. felhőfátyol; a szenteket 
körülvevő dicsfény. 

Nîmes, délfrancia város a Rhône-torkolat 
síkságán, 84.000 1. Borkeresk., selyem- és 
szonyegszövcs. 

Nimfák, a görög mitológiában források, he
gyek, fák, vizek s tengerek tündérei. 

Nimfománia (gör.), a nemi ösztön kóros túl
tengése. 

Nimród, a Biblia szerint Kám unokája, nagy 
radász. A magyar krónikák szerint a magyarok 
Sse. Hunor és Magor atyja. 

Nimwegen (holl. Nymwegen), város Hollan-
iiában a Rjajna torkolatánál, 76.000 1.1678—79. 
békekötések XIV. Lajos és I. Lipót közt. 

Nincsics, Momcsilo, * 1874, szerb állam-
Férfi. A pénzügytan és a nemzetgazdaságtan 
tanára a belgrádi egyetemen. 1911. a Pasies-
kormányban pénzügy-, majà kereskedelmi mi-
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NIPPON 

Nîmes: a régi római vízvezeték 

niszter. 1921. külügyminiszter. A szerb radikális 
párt egyik vezető tagja. 

Ningpo, kínai kikötőváros a K-kinai-tenger 
partján, 1/3 millió lakos. 

Ninive (Ninua), at asszir királyok fővárosa 
a Tigris balpartján. A mintegy 201.000 lakossal 
biró várost Kyaxares és Nabopolass-ar pusztí
tották el cs égették fel (Kr. e. 6o5.). 

Ninos, Semiramis férje, a monda szerint az 
asszir birodalom alapitója. 

Niobe, Amphion király neje, hét fiával és 
hét leányával büszkélkedve, különbnek mon
dotta magát Leto istennőnél. Apollo és Artemis 
e lekicsinylést ugy bosszulták! meg, hogy N. 
gyermekeit, egyet kivéve, nyilakkal lelövöldöz
ték. Ezt ábrázolja a firenzei Uffízi-gyűjtemény
ben lévő N. szoborcsoport. 

Niobe 

Nippe (franc), apró csecsebecse a lakás dí
szítésére. 

Nippon, vagy Hondo, Japán főszígete, 224.000 
km9, 45 millió I. A japániak N.-nak nevezik 
egész országukat is, 
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NIRVANA NOBEL 

Nirvána, l. Buddhizmus. 
Nis, szerb város a K-i Morava és a Nisava 

összefolyásánál, 25.000 1. Szőnyegszövés, mű
ipar. 

Nisard, Désiré (1806—1888). klassz, irányú 
francia irodalomtörténeti iró. Főműve: Histoire 
de la littérature française (magy. is). 

Nitrátok (gör.), a salétromsav sói. 
Nitrifikáció (gör.-lat.), salétromos, vegyüle-

1ek képződése a ta'ajban, amelynél baktériumok 
kötik meg a levegő nitrogénjét. 

Nitrocellulose, 1. Lőgyapot. 
Nitrogén (gör.), színtelen, szagtalan gázalakú 

elem, a levegőnek négyötöd alkatrésze. Ruther
ford fedezte fel 1772. Fontos alkatrésze a 
szerves világ anyagainak, főleg a fehérjék
nek. — 1450-ra lehűlve 32 atm. nyomásnál 
folyékonnyá lesz. Az égést nem táplálja, nem is 
ég, élőlények megfulladnak benne. 

Nitroglycerin (gör.). színtelen, szagtalan, sűrű, 
mérges folyadék. Glicerinből kénsavval és sa
létromsavval állítják e'ő. Ütésre rendkívül he
vesen robban. L. Dinamit. 

Nitsch Mátyás, * 1884, a nyugatmagyar
országi németség irója; jóidéig a Pester Lloyd 
munkatársa volt. 

Nitti, Francesco, * 1868. olasz államférfiú. 
1911—18. pénzügyminiszter, 1919—20. miniszter
elnök, mint a lib. párt vezére. A fascisrák 
uralomrajutásával emígrálásra kényszeritették. 
Zürichben él. Nagy propagandát fejt ki a béke
szerződések és a fasrizmus ellen és a mai 
európai helyzettel több könyvében foglalkozik. 

Nivellálni (franc.) a. m. magasságkülönbsé-
geKet megállapítani, továbbá ezeket megszün
tetni is. 

Nivelle, Robert Georges (1856-1924), francia 
tábornok, 1916 dec. Joffre-tól átveszi a fő
vezérséget, 1017 ápr. átadja Pétain-nak; 1917 
—18. Afrikában katonai főparancsnok. 

Nivó (franc, niveau) a. m. színvonal. 
Níizam, a legnagyobb brit indiai benszülött 

ura'om alatti állam, 215.000 km2, 12V2 millió 
1. Kőszén-, arany-, ezüst-, textil- és papír
ipar. Fővárosa Hyderabad. 

Nízámi (1140—1202), nevezetes perzsa költő, 
6 alapította meg a romantikus eposzt a 
perzsa irodalomban. 

Nizsnij-fVovgorod, orosz város a Volga mel
lett, 185.000 I. Világhírű vásárainak főcikkc a 
bőr, prém és tea. 

Nizza (Nice), kikötőváros, klimatikus téli 
üdülőhely az Alpok D-i lábánál, 156.000 1. 
lllatszergyártás, olaj- és borkereskedelem. 

Njegos, montenegrói uralkodó család. Ösc 
Danilo Sztjepcsev volt, akit 1697. Monte
negro fejedelmévé választottak. 

Njegos. Petar (1813 —51). montenegrói ural
kodó (18.31.) és szerb költő. Főműve a Gorski 
Vienac (Hegyi koszorú), drámai költemény, 
amelyet a szerb irodalom legkiválóbb alkotá
sának tartanak. 

N. N,, rövidítés e helyett: nomen nescio 
(lat. a. m. a nevet nem ismerem), ismeretlen 
név jelzése. 

Noailles, Mathieu, grófné, sz. Bibesco-Bra-
covan Anna Erzsébet, * 1876, francia-román 
ÍTÓ. Finom érzésű s tökéletes formájú versek. 

Nobel, Alfred (1833—1896), svéd vegyész, 
nevét a dinamit feltalálásával (1867) örökítette 
meg. Találmányával szerzett óriási vagyonát 
alapítványként a svéd akadémiára! hagyta azzal 
a rendelkezéssel, hogy kamatait 5 részre osztva, 
minden évben egyenkint kb. 180.000 svéd ko
ronára rugó díjjal jutalmazzák azokat a tudó
sokat, akik a fizika, a vegytan, az orvos
tudomány, további a szépirodalom és végül a 
békepropaganda terén a legnagyobb érdeme
ket mutatják fel. 

A Nobel-dij jutalmazottai 1901—1907 

Év 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

Fizika 

W. K. Röntgen 
N. 

Η. Δ. Lorenz H. 
P. Zeeman H. 

H. Becquerel Fr. 
Curie-hézaspér Fr. 

* Lord Rayleigh 
Α. 

Lénárd Fülöp 
Ν. 

.1. J. Thomson 
Α. 

Α. Α. Michelson~ 
Am. î U î , 

Kémia 

J. H. van't Hoff 
Ν. 

Ε. Fischer 
Ν. 

S· Arrhenius 
Sv. 

Sir W. Ramsay 
Α. 

Α· von Baeyer 
Ν. 

Η. Moissan 
Fr. 

Ε, Buchner 
Ν. 

Orvos- Irodalom 
tudomány 

Ε. von Behring 
Ν. 

R. Ross 
Α. 

N. R. Firtsen 
D. 

J. P. Pavlov 
Or. 

R Koch 
N. 

C. Golgi 
(Pevia) 01. 

J. Ramon vCayal 
(Madrid) SP. 

Ch. L. A. Laveren 
a? Fr. 

R. F. A. Sully-
Proudhomme Fr. 

Th. Mommsen 
N. 

B. Björnson 
Nor. 

F. Mistral 
(Maillane) Fr. 

J Echegaray Sp. 
H. Sienkievic 

L 

G. Carducci 
01. 

R. Kipling 
A. 

Békedij 

H. Dunant .S. 
Fr. Passy Fr. 

K. Ducommus S. 
A. Gobât S. 

W. R. Cremer 
A. 

Institut de droit 
international 

Berta ν. Sutlner 
Osztr. 

Th. Roosevelt 
Am. 

Th. Moneta Ol. 
R. Renault Fr. 
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A Nobel-dij jutalmazottai 1908—1929 

NOBEL-DÍJ 

Év 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

19,16 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

Fizika Kémia Orvos-
1 | tudomány 

G. Lippmann 
Fr. 

G. Marconi Ol. 
F. Braun JV. 

J. D. van der 
Waals H. 
W. Wien 

Oszir. 
G. Dalén 

Sv. 
H. Kamerlingh 

Onnes H. 
M. von Laue 

N- _ 
" W. H. Bragg 

Α. 

-
Ch. G. Bark'a 

Α. 
Μ. Plank 

. JV. 
J. Stark 

JV. 
Ch. Ε. Guillaume 

Α. Fínslein 
JV. 

Ν. Bohr 
(Kopenhéga) D. 

Α. Millikan 
(Pasadena) Am. 

-

Jos Franck N. 
G. Herz JV. 

J. B. Berrin 
Fr. 

A. Crorrpton A. 
C. T. R. Wilson A. 
0 . W. ι ichaidson 

A. 

Duc de Broglie 
Fr. 

E. Rutherford 
A. 

W. Ostwa'd 
JV. 

0 . Wallach 
JV. 

M. Curie 
Fr. 

V. Grignard Pr. 
P. Sabatier Fr. 

A. Werner 
S. 

K, W. Richards 
A. 

R. Willstätter 
JV. 

-

-
F. Haber 

N. 

-
W. Nernst 

N. 

F. Soddy 
(Oxford) A. 

J, W Aston 
(Cambridge) A. 
F. PregI (Grác) 

Oszfr. 

-

R. Zsigmondy 
JV. 

T. Svedberg 
Sv. 

H. Wieland 
JV. 

A. Windaus 
JV. 

A. Herden A. 
H. von Euler-
Chelpin Sv. 

J. Mecsnikov Or. 
P. Ihrlich N. 

Th. Kocher 
S. 

A. Kossel 
N. 

A. Gullstrad 
Sv. 

A. Carrel Am. 

Ch. Richet 
Fr. 

Bárány Róbert 
Osztr. 

-

-

-

— 
J. Bordet 

ß. 
A. Krogh 

D. 

-

A. Hill A. 
0. Meyerhof Λ7. 
F, G. Banting és 

J. R. Macleod Ka. 
W. Einthoven 
(Leiden) H. 

-

G. Fibriger 
D. 

J. Wagner 
Jauregg Oszfr. 

Irodalom 

R. Eucken 

S. Lagerlöf 
Sv. 

P. Hey se 

M. Maeterlinck 
B. 

G. Hauptmann 
(Agnetendorf) 
Rabindranath 

Tagore Hi-

-
R. Rolland 

Fr. 
W, v. Heidenstarr 

Sv. 
Κ Gjeller ρ Η. 
H. Pontoppidan 
(Kopenhéga) D. 

— 
K. Spitteler 
(Luzern) 5. 
rí. Hamsun 

(Norvégia) Nor. 

Anatole France 
(Paris) Fr. 

J. Benavente 
(Madrid) Sp. 
W. B. Yeafs 

(Dublin) /. 
V. Reymont 
(Varsó) L. 

G-, B. Shaw 
A. 

G. Deledda 
OL, nő 

H. Bergson 
Fr. 

Ch. Nicolle 1 S.TUndset 
Fr. j jVor. nő 

F. G. Hopkins A. 
E. Eijlemann H. 

Th. Mann 

1 j V · 

Békedij 

K. P. Arnoldson 
Sv. 

F. Bayer 
(Kopenhéga) D. 
A. Beernaert B. 
P. d'Estournelles 
de Constant Fr. 
A berni nemzet
közi békeíroda 

J. M. C. AsserH. 
A. Fried Oszt. 

Elihu Root 
(Am.) 

H. La Fontaine 
B. 

— 
~ 
-_ 

A Vörös Kereszt 
Nemzetközi 
Bizottsága 

— 
W. Wilson 

Am. 
L. Bourgeois 

Fr. 
H. Branfing 

(Stockholm) Sv. 
Chr. L. Lange 

(Krisztiánja) Λ or. 
F. Nansen 

(Krlsztiánia) A7or. 

— 

-
C. G. Dawes 

Am. 
A. Chamberlain 

Α. 
A. Briand Fr. 

G. Stresemann N, 
L. Quidde Λ'. 
F. Buisson Fr. 

-

— 
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NOBILE NORMAFA 

Nobile, Umberto, olasz tábornok és léghajós; 
1928; végzetes sarki repülést végzett, amely 
Amundseu és Malmgreen sarki utazók életébe 
került és amelyből N.-t és társait egy orosz 
expedíció mentette meg. 

Nobile (ol.), igy nevezték a velencei köztársa
ságban a kormányzó főnemeseket 

Nobilitas (lat.) a. m. nemesség. 
Noblesse oblige (franc.) a. m. a nemesség 

kötelez. 
Nocturne, 1. Notturno. 
Nodier, Charles (1783—1844), a francia ro

mantika előharcosa; útirajzokat s novellákat 
irt (Trilby, Jean Sbogar stb.). 

Noé, a biblia szerint az emberiség ősapja, 
aki megszabadult az özönvíztől. Sem, Kám és 
Jafet nevű fiaival az uj emberiség alapját 
vetette meg. 

Nogáll Janka (i860—1924), írónő, Szabó 
Endre iró felesége, novellák, cikkek, ifjúsági 
müvek szerzője. 

Nógrádkövesd kisk., Nógrád vm., sziráki 
) . , 474 1., vasút, távíró, posta. 

Nógrádmarcal kisk., Nógrád vm., balassa
gyarmati j . , 909 1., ut. és up. Szügy. 

Nógrádmegyer kisk., Nógrád vm., szécsényi 
')., 1479 1., ut. Szécsény, posta. 

Nógrádsipek kisk., Nógrád vm., szécsényi 
j . , 655 L, ut. és up. Szécsény. 

Nógrádszakái kisk., Nógrád vm., szécsényi 
j . , 1050 1., vasút, távíró, posta. 

Nógrádverőce kisk., Nógrád vm., nógrádi 
j . , 2463 1., ivasut, távíró, telefon, posta. 

Nógrád vm. 4128 km2, 262.000 I. Szék
helye Balassagyarmat. Trianon óta É-i fele 
Csehszlovákiáé. A megmaradt csonka N. 2383 
km 2 , 177.000 1. 

Nógrády László, * 1871, számos belletrisz-
tikai, irodalomtörténeti és gyermektanulmányi 
munkát irt. 

NoMambul (la\.) a. m. abajáió. 
Nolens-volens (lat.) a. m. akarva-nemakarva. 
Noli me längere (lat.) a. m. ne nyúlj hoz

zám. (Ján. ev.-ban a föltámadt Jézus sza
vai Mária Magdolnához.) 

Noli turbare circules meos (lat.) a. m. 
ne zavard meg a köreimet (állítólag Archi
medes utolsó szavai egy római katonához). 

Nomád (gör.), állandó lakóhely nélkül való, 
állattenyésztéssel foglalkozó, vándorló népesség. 

Nomen est omen (lat.) a. m. a név már 
előjel. 

Nomenklatura (lat.) a. m. a tudás egy te
rületére vonatkozó elnevezések jegyzéke. 

Nominális (lat.) a. m. névleges. 
Nominalizmus (lat.), az a középkori filozófiai 

irány, amely szerint az általános fogalmak 
nem léteznek a gondolkodáson kivül, hanem 
csak nevek, szavak. Ellenfeleik, a realistáit, 
csak az általános fogalmaknak tulajdonítottak 
létet, nem pedig az egyes dolgoknak. 

Nomina sunt odiosa (lat.) a. m. a nevek 
(említése) gyűlöletes. 

Nomos (gör.) a. m. 1. törvény. — 2. 
Egyiptomban közigazgatási beosztás, kerület, 
élén a nomarchos állt (a mai Görögország is 

nomarchiákra van osztva). — 3. A dórok 
Apollo-himnusza. 

Nonchalance (franc.) a. (a. hanyagság, nem
törődömség. 

Nonius, Pedro (1492—1577), portugál ma
tematikus által 1542. feltalált és leirt leol
vasó szerkezet kis távolságoknak pontos meg
határozására. 

Nonkonformisták, azok az angol protestán
sok, akik az 1662. egységaktát nem fogad
ták el. II. Károly óta kizárták minden hi
vatalból és súlyosan büntették őket. Magvát 
képezik a reformáció puritán és unitárius 
irányú továbbfejlődésének. 

Non ölet (lat.) a. m. nem bűzlik. 
Non omnis mor.ar (lat.) a. m. nem balok 

meg egészen (Horatius). 
Nonpareil, 1. Betüfajok. 
Non plus ultra (lat.) a. m. nincs tovább, 

fölülmulhatatlan. 
Non possumus (lat.) a. m. nem tehetjük. 

A pápák tiltakozási formulája a világi ha
talommal szemben. 

Non putarem (lat.) a. m. nem gondolnám. 
Nonsalansz, 1. Nonchalance. 
Non scholae sed vitae discimus (lat.) a. 

m. nem az iskolának, hanem az életnek ta
nulunk. 

Nonsens (!at.) a. m. nemlétező, képte
lenség. 

Nonum prematur in annum (lat.) a. m. 
kilenc évig tartsuk magunknál (t. i. irodalmi 
munkáinkat; Horatius tanácsa). 

Non-valeur (franc.) a. m. nem-érték, érték
telenség. 

Nopcsa 1. Elek báró (1848—1918), több 
izben képviselő, 1895—97. az Operaház és 
Nemzeti Színház intendánsa. — 2. Ferenc 
báró, * 1879, paleontológus és geológus, a 
Földtani Intézet igazgatója; Albánia kitűnő 
ismerője. 

Nóráp kisk., Veszprém vm., pápai j . , 513 
1., ut. Pápa, up. Pápakovácsi. 

Nordau, Max (1849—1923), pesti születésű, 
Párizsban élt német író. Számos novellát, re
gényt és tudományos müvet irt, melyekkel 
feltűnést keltett. Legismertebbek: Die konven
tionellen Lügen der Kulturmenschheit, Para
doxe. A cionizmus egyik előharcosa volt. 

Norddeutsche Allgemeine Zeitung, a német 
külügym. hiv. lapja 1918-ig, azóta Deutsche 
A. Z. címmel jelenik meg. 

Nordenskjöld, 1. Adolf Erik, br. (1832— 
1901), svéd utazó, Vega nevű hajóján elju
tott Ázsia É-i partja mentéin a Csendes-
óceánba (ez az ÉK-i átjáró). — 2. Unoka
öccse, Otto (1869—1928), a nagy svéd dél
sarki expedíció vezetője s leírója (1901—3). 

Norderney, K-i fríz-sziget az É-i-tenger
ben. 15 km3, 4300 1. Német tengeri fürdő. 

Norge, Norvégia norvég neve. 
Norma (lat.) a. m. 1. mérték, szabály, — 

2. a könyv rövidített címe az iveken. 
Normafa, magános, öreg bükkfa volt a 

budai Svábhegy egy mezején, gyönyörű ki-
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NORMALIS 

[áfással a Zugliget s Buda felé. Az utóbbi 
ívekben elpusztult. 

Normális (lat.) a. m. szabályos, rendes. 
Normalizálás, egységes méretek bevezetése 

ι gyártásnál. , , . 
Normanapok. kar. országokban azok a fo-

ürmének, amelveken sem mulatságokat, sem 
törvényszéki tárgyalásokat nem szabad tar. 
tani. . » », », . 

Normandia, egykori tartomány Ny.-Francia
országban, kb. 25.000 km2, 2 millió 1. Ál
lattenyésztés, halászat, hajózás, ipar. Világ
hírű tengeri fürdők (Deauville, Trouville). 
Fővárosa Rouen. Kikötője Le Havre. » 

Normannok, Skandináviából kivándorolt ger-
mán törzsek, amelyek hajóikon Grönlandig és 
Labradorig eljutottak. Angliát sokszor hábor
gattak, 886. Párizst ostromollak, 912. meg
kapták Normandiát és innen az elfranciáso-
dott N. Hódító Vilmos alatt elfoglaltak 
Angliát, Egy másik csoportjuk Szicíliát fog
lalta el, egy harmadik Oroszországot szer
vezte ínég. 

Norman-szïgetek, a La Manche-csatornában, 
az angolok birtokában. 104 km2, 90.000 1. 
A legnagyobbak Jersey, Guernsey, Aldemey. 
Halászat, hajózás, tengeri fürdók. 

Mornák, a sors istennői a skandináv mito
lógiában. 

Norrie, Frank (Γ870—1902), amerikai re
gényíró. N. regénv-trilógiájából, a Búza 
eposzából, két rész készült el: The Octopus 
és The Pit, ez utóbbi örvény c. magyarul 
is megj. 

Northampton, város London és Birmingham 
közt. 94.000 1. Cipőgyártás. 

North Carolina, 1. Észak-Carolina. 
Northcliffe (eredetileg Harmsworth), Char

les William, Viscount (1865—1922), angol lap
kiadó. Nagy politikai hatalomra tett szert 
több angol, amerikai és egyéb lap megvá
sárlása által. Mindvégig a háborús, naciona
lista irányt támogatta. Halála óta a N.-kon-
szernt fivére: Harold Sidney Harmsworth, 
* 1863. vezeti. 

North Dakota, 1. Eszak-Dakotas. 
Norvégia, királyság, Európa IegÊ-ibb ál

lama a Skandináv-félsziget Ny-i felében, 
388.000 km2, 22/3 millió 1. Partvonala pá
ratlanul fejlett. Csaknem 
egész területét a Skandi- J]lW'||[]|l||||[Illljlil])M|tl|ll 
náv Alpok borítják. ^*w 11^¾¾¾}¾ 1 
Gleccserei a legnagyob- ,/Μ Β Ρ ^ ^ % Μ 1 | ] Ι 
bak Európában. Éghaj- 1¾¾^¾¾¾¾¾¾ 
lata a tengerparton eny- M^iJ^!iUjl||^M» 

gyekben pedig hideg. Fo- iSfjlfP^Í™ iTOflf 
lyói rövidek és zuhata- 1 \\M&, dffltfjmw 
gokban buknak a]á a X l ^ Ç ^ f â f ' j l / 
tengerbe. Vizi erői je- ^HwlMFjiUr 
lentékenyek. 750/0-a ter- %, ' j ^ j r 
méketlen, 220/0 erdő, 30/,, -- ^ 
mivelt föld. A nép f<5 
cereseti forrásai az erdészet, vasércbányászat, 
aalászat és hajózás. Hajóparkja leginkább 
degen árukat fuvaroz. Műveltsége magas és 

NOTTINGHAM 

általános. Az ev. vallás csaknem kizárólagos. 
Fővárosa Oslo. Története: 1. Svédország és 
Norvégia története. 

Norvég irodalom. A 9—13 sz.-ból számos 
dokumentum maradt. Az első jelentősebb 
írók a 16. sz.-ban tűnnek föl. Az ujabb 
irodalom a 19. sz. elején indul meg. A 
költészet minden ágában és tudományos te
rületen is nagyhatású H. Wergeland műkö
dése (1808—45). Egészen uj csapást jelent 
Björnson (1832—1910) és Ibsen (1828—1906), 
velük a N. irányító hatással fut be az 
európai irodalmakba. Mellettük kívá'ik az el
beszélő Lie, Kielland, Knut Hamsun (ez 
utóbbi a drámában is). Ujabb lírikusok: Vogt, 
Krag. Obstfelder stb. A tudományos iro
dalomban: Abel, Bugge, Nansen stb. 

Norvég nyelv. Norvégiában sohasem volt 
egységes nvelv, Ny-on izlandi, lí-on svéd nyel
vet beszéltek a müveit osztályok és az iro-
dalom^ nyelve a 15. sz. óta a dán. Ujab
ban indult meg a landsmaal mozgalom, a 
külön N. megteremtésére. 

Norwich, Norfolk grófság fővárosa DK-
Angliában, 124.000 1. Gép- és textilipar. 

Nosce te ipsum (lat.) a. m. ismerd meg 
tenmagadat. 

Noseda Károly, * 1863, zeneszerző, 1912- tői 
a Nemz. Zenede énektanára, utóbb c. igaz
gatója. Müvei: férfikarok, dalok, egyházi 
müvek. 

Noske, Gustav, * 1868, német szociálde
mokrata politikus. 19Γ6 óta a Reichstag 
tagja. A Spartacus-mozgalom alatt ő lett 
a Berlint védő csapatok parancsnoka és 
nagy energiával nyomta el a mozgalmat. A 
Scheidemann- és Bauer-kormányban hadügy
miniszter, a Kapp-féle puccs elnyomása után 
Hannoverben tartományi elnök. 

Nostradamus (1503—66), franc, orvos és 
asztrológus, aki verses jóslatokat irt. 

Noszkő Imre, * 1869, kúriai bíró. 
Noszky Tenő, * 1880, természetbúvár, nemz. 

múzeumi őr. Föld- és őslénytani dolgozato
kat irt. 

Noszlop kisk.. Veszprém vm., devecseri j . , 
1790 1., ut. Devecser, posta. 

Nosztalgia (gör.) a. m. honvágy. 
Nosztrifikáció (lat.) a. m. külföldi egvete-

men szerzett oklevél érvényesítése belföldön. 
Noszvaj nagyk., Borsod vm., mezőkövesdi 

}., 1613 I., ut. és up. Bogács. 
Nota bene (lat.) a. m. jól jegyezd meg, 

jegyzet. 
Notabilitás (lat.) a. m. előkelőség. 
Nótaper, a régi jogi nyelvben a. m. hüt-

lenségi per (lat. nota inf idelitatis). 
Nótárius (lat.) a. m. jegyző. 
Nothnagel, Hermann (1841--1905)- a bécsi 

egyet, a belgyógyászat tanára volt. 
Notifikáció (lat.) a. m. értesítés. 
Notórius (lat.) a. m. ismert, hírhedt. 
Notre Dame (franc.) a. m. Miasszonyunk. 
Notter Antal, * 1871, a bp.-i egyet, az egy

házjog ny. r. tanára, filozófiai iró. 
Nottingham, Ν. grófság fővárosa Közép-
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NOTTURNO NUSZBEK 

Angliában, 270.000 1. Egyetem. Gépipar. Csip
kegyártás. 

Notturno (ol.) v. nocturne (franc.) a. m. 
éjjeli zene. Field és Chopin óta különösen 
álmodozó jellegű zongorakompoziciókat értenek 
alatta. 

Nova kisk., Zala vm., novai j . , 1552 1., 
telefon, táviró, posta. 

N'Ovaj nagyk., Borsod vin., mezőkövesdi j . , 
1342 1., ut. Kistálya, up. Mezőkövesd. 

Novaja Zetnlja, két sziget az orosz Jeges
tengerben, Európa és Szibéria közt, 91.000 
km3 Fóka-, rozmár- és bálnavadászok láto
gatják. 

Nóvák László, * 1873, grafikai szakíró, 
nyomdász. 

Novalis, Friedrich von Hardenberg álneve 
(1772—1801), német romantikus költő, regény
író (Heinrich v. Ofterdingen, Hymnen an die 
Nacht stb.). 

Novara» város £-Olaszországban (Piémont), 
64.000 1. 1849. Radetzky osztrák hadvezér 
győzelme Károly Albert szard király seregén. 

Nova Scotia (Aradia), Kanada legK-ibb tar
tománya, 55.000 km2, félmillió 1. Halászat, 
erdőgazd., szén-, vas- és aranybányászat, vas
ipar, hajóépítés. Főv. Halifax. 

Novella (ol. : újdonság), 1. rövidebb elbe
szélés. — 2. A jogban a törvényalkotásokat 
kiegészítő v. módosító törvény. 

Novelli, Ermete (1851—1919), olasz színész. 
Előbb a római nemzeti színház tagja, majd 
staggione-társulatot szervezett, amellyel be
járta Európát. Megfordult Bp.-en is. ' A rea
lista színjátszás képviselője. 

November, a 9. hónap, a latin novem = 
kilenc szó után. 

Növi, 1. felsőolaszországi város, 20.000 ]., 
1799. ütközet. — 2. Horvát tengeri kikötő 
és fürdőhely Fiúmétól DK-re, 3500 I. 

Novibazar, jugoszláv városka, 12.000 nagy
részt mohamedán 1. A N.-i szandzsák Bosz
nia. Szerbia és Montenegro közt fekszik. 

Noví'ciatus (lat.), a szerzetesrendbe lépők 
próbaideje, legalább egy évig tart. 

Novo je Vremj'a, 1868. alakult szentpéter
vári napilap. Erős híve volt a háborúnak. 
1920 óta Belgrádban jelenik meg. 

Novo-Szibirszk (azelőtt Novo-Nikolajevszk), 
Szibéria fővárosa, az Ob mellett, 120.000 1. 

Novum (lat.) a. m. uj. 
Nőkérdés, 1. Feminizmus. 
Nőtincs kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 1058 

1., telefon, posta. 
Növény, olyan élőlény, amelyet az állattól 

főként az különböztet meg, hogy a föld 
szervetlen anyagait képes szervesekké átala
kítani (a napfény segítségével), hogy táp
lálékfelvevő szervei külsők és hogy egyéni 
fejlődése haláláig tart. 

Növényföldrajz, a növényeknek a Földön való 
elterjedtségével fogl. Négy övet különböztet 
meg: 1. tropikust, a téritők közt, 2. szub-
trópikust, az örökzöld fákkal és steppékkel, 3. 
a lombhullató fák övét és 4. szubarktikust, 
a fanélküli övet. 

Növényi zsírok (olajok), a növények mag-
vaiban, bogyóiban stb. felhalmozódó anyagok; 
vegyi összetételük lényegében azonos az ál
lati zsírokéval. A N.-at felosztják nemszára
dókra (ricinus-, tábla-, mustár-, gyapotmag-
stb. olaj) és száradókra (len-,' dió-, napra
forgóolaj stb.). 

Növénytan (botanika), az a tudomány, amely 
a növények szervezetével és életével fogl. Az 
általános N.-ba tartozik: az anatómia (a nö
vények belső szervezete), a morfológia (külső 
alakjuk és fölosztásuk), fiziológia és biológia 
(élet jelenségek). A különleges N.-ba tarto
zik :a rendszertan, növényföldrajz (I. 0.) és 
növénypaleontológia. Célját illetőleg van mező
gazdasági, kertészeti, erdészeti, ipari és or
vosi N. 

Nub!a, tartomány a Közép-Nílus két part
ján, kb. 2 millió 1. Datolya, gummi, szenna
levél. Főhelye Kartum. 1896 óta angol. N., 
Abesszínia és a Szomáli-föld régebbi neve 
Etiópia. 

Nuditás (iat.) a. m. meztelenség. 
Nulla (o), vagy zérus, a. m. semmi. A 

matematikában helypótló számjegy. Indiában 
találták fel, Európába a 13. sz.-ban jutott e! 
az arabok révén. 

Nulla dies sine linea (lat.) a. m. egy nap 
se múljék cl vonás (vagyis munka) nélkül. 
(Plinius szerint Apelles festő mondása.) 

Nulliükáció (lat.) a. m. megsemmisítés, ér
vénytelenítés. 

Numa Pompilius, a monda szerint Róma 
második királya (Kr. e. 715—672), az isten
tisztelet s papi rendek megalapítója. 

Numerikus (lat.) a. m. számszerű. 
Numerus (lat.) a. m. szám. 
Numerus clausus (a. m. zárt szám), s/ámbeli 

korlátozása valamilyen foglalkozásnak, de kül. 
az 1920: XX. t.-c. megjelölése, amelynek ér
telmében a kultuszminiszter a főiskolákra föl
vehető hallgatók számát korlátozhatja. Ε szá
mon belül »az ország területén lakó egyes 
népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak 
arányszáma a hallgatók közt lehetőleg érje el 
az illető népfaj v. nemzetiség országos arány
számát, de legalább kitegye annak 9/i0-részét.« 

Numid'a, a karthágói birodalommal határos 
ókori É-afrikai ország, a mai Algír. 

Numizmatika (lat.) a. m. éremtan; az érem 
és a vele rokon plakett történetével és mű
vészetével foglalkozik. 

Nummuütok» harmadkorbeü őslények, ame
lyek meszes héja egész hegyeket és kőzete
ket képez; a kőzetekből kivált egyes N.-at 
nevezi a nép Szt. T.ászló pénzének. 

Nuncius (lat.) a. 111. követ, kül. akit a 
] ápa küld. 

Nunc venio ad fortissimum virum (lat.) a. 
m. most térek rá a legderekabb férfiura. 
(Cornelius Nepos.) 

Nurhag, vártoronyszerű építmények Szardínia 
szigetén, a rómaiak előtti időkből. Valószínű
leg síremlékek. 

Nuszbek (Székely) Sándor, * 1877, költő 
(Hófehérke, Zách Klára, szinmü). 
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NUTACIô frYELVUJJTAg 

Nutácio (lat.), i. a Föld forgási tengelyé
nek helyváltoztatása a napkörüli pálya síkjához 
képest, aminek- oka a Hold vonzó hatása. 
— 2. N. növéjnyeknél a növekvő csu s görbe-
vonalu mozgása (pl. körülcsavarodás). 

Nutria (spanyol), a mocsári hód prémje. 
Niiansz (franc: nuance), a. m. árnyalat. 
Nürnberg, Bajorország Mittelfranken kerü

letének főhelye, 392.000 ]. N. egyike a földke
rekség legszebb városainak. Művészi értékű 
gótikus és renesszánsz há^ai urraszám so
rakoznak a régi városrészben. Gyűjteményei 
is gazdagok (Germanisches Museum). Ipa
rának termékei közül világhírűek a ceruza 
(Faber), játék- és rövidáruk (normbergi áruk). 

Nürnberg: szt. Sebaldus síremléke 

N y . . . alatt nem talált szavak Ni alatt 
keresendők. 

Nyak, a fejet a törzzsel összekötő test
rész; az összes emiősöknél 7 nyakcsigolya. 
. Nyál, a nyálmirigyek által termelt, na
ponta ] / 2 — ! liternyi váladék, amely só
kat és szerves anyagokat tartalmaz. Legfonto
sabb alkatrésze a ptyalin, a keményítő emész
tésére szo'gáió erjesztő. 

Nyalka kisk., Győr vm., pusztai j . , 805 1., 
ut. Győrszentmárton, up. Pázmándfalu. 

Nyár, csillagászatilag a jun. 22-ί leghosz-
szabb naptól a szept. 21-i napéjegyenlőségig 

•terjedő évszak (az északi féi tekén). A déli 
féltekén dec. 22-től márc. 21-ig 
nak egy órával való előreigazitása. 

Nyárád nag)k., Veszprém vm., pápai j . , 1485 
• 1., ut. Mezőlak, posta. 

Nyáregyháza nagyk., Pest vm., monori }., 
3730 1., vasút, telefon, posta. 

Nyári időszámítás, a nappali világítás jobb 
kihasználása céljából szokásos nyáron az órá
nak egy órával való előreigazitása. 

,Í077 

Nyárspolgár (a német Spiessbürger fordí
tása), a szűklátókörű ember gúnyos meg
jelölése. 

Nyáry 1. Albert báró (1828—86), tört.-író 
és heraldikus. Főműve: A heraldika alap
vonalai. — 2. Andor, * 1890, regény- és 
színműíró; Boltiszolga (reg.), Gunyhó előtt 
(szinmü). — 3. Jenő báró (1836—1914,) ar
cheológus; barlangjainkat (különösen az agg
telekit) felkutatta. — 4. Pál (1806—71), politi
kus, Pest megye alispánja, 1848. a honvédelmi 
bizottmányban a belügyminiszter teendőit látta 
el. A debreceni országgyűlésen a békepárt 
vezére volt. Az 1860—1. országgyűlésen a 
határozati, az 1865. a Tiszapárt (balközép) 
tagja, öngyilkos lett. 

Nyassza-tó, K-Afrikában, 26.500 km3, vize a 
Zambezibe folyik. 

Nyelv, a szájüregben elhelyezett, rendkívül 
mozgékony izomtömeg. Feladatai: tapintás és 
ízlelés, a táplálék forgatása és letolása (nye
lésnél), a tagolt beszéd. Háromféle ízlelő sze
mölcsök vannak rajta: fonalalakuak, gomba-
szerüek és körülárkoltak. 

Nyelvcsap (uvula), a szájpad hátulsó ré
szén lelógó húsos rudacska; feladata annak 
megakadályozása, hogy nyelésnél étel jusson 
az orrüregbe. 

Nyelvek. Földünk területén 900—1000-t-e szok
ták becsülni a ma élő Ny. számát. A Ny.-et 
formai sajátosságaik szerint három csoportba 
osztják: 1. az izoláló, egytagú szókból állók 
(pl. a kinai), 2. agglutináló, a szavakhoz 
elő- és utótagokat tevő (pl. a magyar), és 
3. a reflektáló Ny., ahol a szavak maguk 
láltoznak meg ragozáskor. 

Nyelvjárás (dialektus), ugyanazon nyelvnek 
különböző alakját, amint egy-egy vidéken be
szélik, nevezzük Ny.-na"k vagy tájszólásnak. 

Nyelvsip, olyan sip, melynél a hang a fúvás 
alkalmával szabadon lebegő nyelve(sko segít
ségével jön létre. 

Nyelvtudomány, v. nyelvészet, a nyelvek fej
lődésével, szerkezetével foglalkozó tudomány. 
Az összehasonlító Ny. a rokonnyelvek ösz-
szehasonlitó vizsgálatával foglalkozik, megala
pítói Schlegel és Bopp; őket időrendben meg
előzte a magyar Sajnovics. A történeti Ny. 
egy nyelv fejlődését vizsgálja története folya
mán, megalapítója Jacob Grimm, nálunk Ré
vai Miklós. A pszichológiai Ny. a lelki élet 
vizsgálata alapján magyarázza a nyelv té
nyeit, megalapítója H. Steinthal, továbbfej
lesztette W. Wundt. A magyar Ny. leg
kiválóbb művelői voltak: Hunfalvy Pál, Budenz 
József, Szarvas Gábor, Simonyi Zsigmond, 
Volf György. 

Nyelvújítás, nyelvi és irodalmi mozgalom a 
i8. sz. végén, a 19. sz. elején, amelynek 
célja volt a magyar nyelvet u] szavak alko
tásával gazdagítani. A Ny. körül igen heves 
irodalmi harc keletkezett. Az erőszakos mó
don készült szavak nagy része elpusztult, egy 
része megmaradt és mai szókincsünknek nél
külözhetetlen része (pl. iroda, újonc, szónok, 
rovar, zongora stb.). A Ny. túlzásai ellen erős 
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N Y É R Ê S È G R È S Z È S È O Ê S NYIRfTËT 

harcot indított Szarvas Gábor a Magyar Nyelv
őrben s valóságos ui Ny.-i harc keletke
zett. Ma már ez a küzdelem is elmúlt-

Nyereségrészesedés, a munkások részesedése 
a vállalat tiszta nyereségéből. A Ny. célja, 
hogy a munkást minél szorosabb érdekkap-
csok fűzzék a vállalathoz. 

Nyerges ló, a kocsi baloldalára befogott ló. 
Nyergesujfalu nagyk., Esztergom vm., eszter

gomi j . , 2536 1., hajóáll., vasút, távíró, telefon; 
posta. 

Nyersvas, az érceiből kiolvasztott, a kohó
ból kikerült, még tisztátalan vas. Vasturialma 
csak 92—930/0. Ebből készítik különféle el
járásokkal az ipari célokra alkalmas vas
fajtákat. 

Nyésta kisk., Abauj-Torna vm., szikszói j . , 
227 1., ut. Felsővadász, up. Abaujszolnok. 

Nyigri Imre, * 1900, szocialista iró és hír
lapíró, kritikus; versek, novellák. 

Nyilassy Sándor, * 1873, festő; magyar nép
élet bizonyos eklektikus színezéssel. 

Nyim kisk., Somogy vm., tabi j . , 530 1·, 
ut. és up. Ságvár. 

Nyirábrány nagyk., Szabolcs vm., ligetaljai 
j . , 4328 1., vasút, távíró, telefon; posta· 

Nyiracsád nagyk., Szabolcs vm., ligetaljai 
j . , 3298 1., telefon, táviró, posta. 

Nyirád kisk., Zala vm., sümegi 3., 1708 1., 
ut.' Devecser, posta. 

Nyiradony nagyk., Szabolcs vm., ligetaljai 
j.> 4383 1., vasút, táviró, telefon; posta. 

Nyirbakta kisk., Szabolcs vm., nyirbaktai ]'., 
1548 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Nyírbátor nagyk., Szabolcs vm., nyírbátori 
]·, 9°75 1·, áll. reálgimn., vasút, táviró, telefon, 
posta. 

Nyirbéltek nagyk., Szabolcs vm., ligetaljai 
j . , 2584 1., telefon, posta. 

Nyírbogát nagyk., Szabolcs vm., nyírbátori 
j . , 3151 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Nyirbogdány nagyk., Szabolcs vm., nyirbog-
dányi j . , 2115 1., vasút, táviró, telefon; j)osta. 

Nyircsaholy nagyk., Szatmár vm., mátészal
kai ]., 2127 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Nyírcsászári kisk., Szatmár vm., mátészal
kai j . , 781 1., vasút, ut. Nyírbátor, posta. 

Nyirderzs kisk., Szatmár vm., mátészalkai 
j . , 748 1., ut. Hodász, up. Kántorjánosi. 

Nyíregyháza, r. t. város Szabolcs vm.-ben, 
43.340 T., túlnyomóan földmivesek, megmügya-
rosodiott szlovák telepesek (tirpákok). Vasúti 
csomópont. Kath. gimn., ev. reálgimn., fiu 
felsőkeresk. isk. 

Nyíregyházi Ervin, * 1905, zongoraművész és 
zeneszerző. 

Nyíreö István, * 1893, a debreceni egyet, 
könyvtár igazgatója, népműveléssel és könyvtár
üggyel fogl. , 

Nyirgelse nagyk., Szabolcs vm., ligetaljai 
j . , 1583 1., vasút, ut. Nyirmihálydi, posta· 

Nyirgyulaj nagyk., Szabolcs vm., nyírbátori 
j . , 22¾ 1., ut. Nyírbátor, posta, vasút. 

Nyíri kisk., Abauj-Torna vm., gönci ) . , 5'8 
1., ut. Pálháza, up. Füzérkomlós. 

Nyíri Sándor, * 1854, altábornagy. Részt-
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vett a boszniai hadjáratban. 1903—05. hon
védelmi miniszter. 

Nyiribrony kisk., Szabolcs vm., nyirbaktai 
j . , 1008 1., ut. és up. Ramocsaháza. 

Nyirjákó kisk., Szabolcs vm., nyirbaktai j . 
991 1., vasút, ut. Vaja, up. Rohod. 

Nyírkárász nagyk., Szabolcs vm., kisvárdai 
j . , 2309 1., vasút, táviró, teleion, posta. 

Nyirkércs kisk., Szabolcs vm., nyirbaktai 
j . , 658 1„ ut. és up. Nyirbakta. 

Nyírlövő kisk., Szabolcs vm., tiszai j . , 670 
1., ut. és up. Pap. 

Ν y ir lúgos nagyk., Szabolcs vm., ligetaljai 
]·> 2933 1·, telefon, posta. 

Nyirmada nagyk., Szabolcs vm., nyirbaktai 
]·; 3175 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Nyirrnártonfalva nagyk., Szabolcs vm., liget
aljai ]., 2117 1., telefon, posta. 

Nyírmeggyes kisk., Szatmár vm., mátészal
kai j . , 1910 1., vasút, táviró, posta. 

Nyirmihálydi nagyk., Szabolcs vm., ligetal
jai j . , 1614 1., vasút, táviró, telefon; posta. 

Nyirok, a vérhez hasonló, de ennél hígabb, 
az egész testben keringő folyadék, amely a 
test sejtjeit táplálja és a bomlási termékeket 
részben fölveszi. 

Nyirő József, * 1889, erdélyi iró és újság
író; Jézusfaragó ember (novellák). 

Nyirparasznya kisk., Szatmár vm., máté
szalkai j . , 840 1., ut. és up. Nagydobos. 

Nyirpazony nagyk., Szabolcs vm., nyirbog-
dányi j . , 2086 1., telefon, posta. 

Nyírpilis kisk., Szabolcs vm., nyírbátori j . , 
1850 1., ut. Nyírbátor, up. Piricse. 

Nyirszollős nagyk., Szabolcs vm., nyirbogdá-
nyi ]'., 1202 1., ut. és up. Kotaj. 

Nyírtass nagyk., Szabolcs vm., kisvárdai 
j . , 2510 1., telefon, táviró, posta, vasút. 

Nyírtét kisk., Szabolcs vm., nyirbodányi j . , 
924 1., ut. és up. Apagy. 
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NYÍRTURA OBECâË 

Nyírtura kisk., Szabolcs vm„ nyirbogdányi 
]'., 1216 1., telefon, posta, vasút. 

Nyirvasvári kisk., Szatmár vm., mátészalkai 
j·) Í 513 1., ut. Nyírbátor, posta. 

Nyisztor György, * 1869. béres, napszámos, 
majd a földmunkások szocialista szervezkedé
sének · vezetője, a kommunizmus alatt népbiz
tos, utána elfogták és mint cserefogoly Orosz
országba távozott. 

Nyitra, 1. folyó, a Kis-Fátrában ered és 
Komáromnál ömlik a Vág-Dunába. — 2. Ny. 
vm., 5519 Imi2, 450.000 1. — 3. Ny. vá
ros, a Ny. folyó mellett, 16.000 1. Termény
kereskedelem. Trianon óta Csehszlovákiáé Nitra 
néven. 

Nymphenburg, München külvárosa, várkas
tély, porcellángyár. 

Nyolcadrét, 1. Oktáv 1. 
Nyolcak, a MIENK-ből (1. o.) kilépett 

posztimpresszionista alakulat. Tagjai: Kern-
stock Κ., Czóbel Β., Márffy ö., Tihanyi L., 
Pór ß., Berény R., Czigány D. és Vedres M. 

8 Órai Újság, este megj. egységespárti napi
lap, saerk. Nadányi Emu. 

Nyomár kisk., Borsod vm., edelényi j . , 500 1., 
Ut. Boldva, up. Hangács. 

Nyomja kisk., Baranya vm., pécsváradi j . , 
619 1., ut. Németbóly, up. Szederkény. 

Nyomtáv, a vasúti sinek belső élei közti me
rőleges távolság; normális (egységes) Ny. 1435 
mm. Az egységes Ny.-ot használják Oroszország, 
Írország és a Pireneusi félsziget kivételével 
majdinem mindenütt. Kisvasutak Ny,-ja jóval 
kisebb. 

Nyögér kisk., Vas vm., sárvári j . , 829 1., 
telefon, posta. 

Nyugat, irodalmi folyóirat, 1906. indult meg 
Ignotus, Fenyő Miksa és Osvát Ernő szer
kesztésében. Most főszerk. Babits M. és 
Móricz Zs. 

Nyugat-India, a közép-amerikai szigetvilág 
neve. Három csoportra oszlik: a Nagy- és 
Kis-Antillák meg a Bahama-szigetek. Éghajlata 
meleg és nedves. Talaja igen termékeny. Cu
kornád, dohány, kakaó, kávé, mahagóni és 
festófák. Cukortermelése első a földkerekségen. 
Lakóinak kétharmada néger, a többi fehér. 

Nyugat-Magyarország, a st.-germaini szer
ződés értelmében Ausztriának itéit Ny.-i várme
gyék. A velencei egyezmény értelmében 1921 
dec. 17. Sopronban és környékén népszavazást 

rendeltek el, amely a Magyarországhoz való 
tartozás mellett döntött. Az elszakított Ny. 
4026 k m 2 292.000 1. 

Nyugatrómai birodalom. Nagy Theodosius ha
lála (395) után a római birodalom megoszlott 
két fia közt: Arcadius keleten, Honorius nyu
gaton uralkodott. Ez a Ny. magában foglalta 
Itáliát, Britanniát, Galliát, Hispániát, Afrikát, 
Dalmáciát, Norícumot, Raetiát és Panonniát. 
A Ny. 476. szűnt meg, utolsó császára Augustu-
lus volt. 

Nyugatszenterzsébet kisk., Baranya vm., szent
lőrinci j . , 415 1., ut. Szentlőrinc, up. Nagy-
peterd. 

Nyugdíj, bizonyos előre megszabott időt köz
szolgálatban töltők biztosított ellátása arra az 
esetre, ha a) az előirt szolgálati időt betöltötték, 
b) munkaképtelenekké váltak, c) (vál. tiszt
viselőknél), ha meg nem választatnak. Halál 
esetén a közalkalmazott özvegye is Ny.-t él
vez. 

Nyul, a rágcsálókhoz tartozó állat, hosszú 
felső metszőfogakkal, erős hátsó lábakkal, rö
vid farkkal, hosszú fülekkel. Nálunk közönsé
ges a mezei Ny., barnásszőrü, 5—6 kg. 

Nyulajk, a felső ajak veleszületett hasa
dottsága. 

Nyulfalu kisk., Győr vm., pusztai j . , 1937 1., 
vasút, távíró, telefon, posta. 

Nyulhegy kisk., Győr vm., pusztai j . , 1914 
1., ut. és up. Nyulfalu. 

Nyü v. kukac, rovarok (főleg legyek) lábat
lan álcája. 

Ο 
Ο, Ο' ir nevekben a. m. fiu pl. O' Brian 

a. m. Brian fia. 
Oakland, város Kaliforniában, San Franciscó-

va) szemben. 216.000 1. 
Oázisok (gör.), a sivatagban felfakadó forrá

sok körül fekvő termékeny területek. 
Ob, Ny-Szibéria főfotyója. Az Altáj-hegy-

ségből ered és a Jeges-tengerbe ömlik. 3640 
km. 

öbánya kisk., Baranya vm., pécsváradi j . , 
376 1., ut. és up. Püspöknádasd. 

Obductio (lat.) a. m. (törvényszéki) bon
colás. 

öbecse, község, Bács-Bodrog vm., a Tisza 
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OBELISZK ÓCSÁ 

mellett 20.000 1. Trianon óta Jugoszláviáé 
Start Beeej néven. 

Obeliszk (gor.), felfelé keskenyedő, egy 
darab kőből faragott kőpillér. Egyiptom az 
őshazája. 

Oberammergau, falu D-Bajorországban. Fa
faragás. Világhírű passiojátékok. 

Oberhammer Antal (1871—1930), Pécs· vár<>s 
ny. helyettes-polgármestere, országgy. képv. 

Oberhausen, gyárváros a R|ajna-tartomáviy-
ban, 105.000 1. 

ObernyiK Károly (1815—1855), novellista és 
drámaíró. 

Oberon, tündérkirály, Titánia férje. Egy 
12. sz.-beli francia költeményből vette át 
Shakespeare (Szentivánéji álom). 

Oberschall 1. Adolf (1839—1908), magán
jogász, a kir. Kúria elnöke. Munkája: Észre
vételek a polg. perrendtartás tervezetéhez. — 
2. Pál, * 1871, előbbinek fia, büntetőjogász. 

Obiit, ('at.) a. m. meghalt (sírköveken). 
Objektív (lat.) a. m. 1. tárgyilagos, 2. 

összetett optikai műszereknél (mikroszkóp, 
távcső) a tárgyhoz közelebb eső lenrse. 

Objektum (lat.) a. m. tárgy. 
Obligáció (lat.) a. m. kötelezettség. 
Obligát (lat.) a. m. kötelező. 
Obligo (olasz), kötelezettség, a kereskedelmi 

forgalomban. O. nélkül a. m. jótállás nélkül. 
Nyilt-O.: nyílt tartozás, váltó-O.: váltótartozás. 

Oblomovizmus, Goncsárov Oblomov c. reg. 
nyomán keletkezett szó: az orosz akarattalan-
ság, cselekvésre való képtelenség. 

Oblong (iat.) a. m. hosszúkás. 
Oboa (ol„ a franc, haut bois-ból), kettős 

nádnyelvü, nazális hangú fafúvó, hangterje
delme : b—a3. 

Óbornak kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , i59 
1., ut. és up. Sormás. 

Obrenovics, szerb uralkodócsalád, amelyet 
Milos alapított, aki 1817—39. uraik., követte 

fia Milán 1839. majd Mihály, kit 1842. elker
getett a Karagyorgycvics párt. 1858. vissza
tértek az O.-ok és Milos 1858—óo. Mihály 
1868-ig uralkodott, utódja unokaöccse Milán 
1882. felvette a király cimet és 18S9. lemon
dott fia I. Sándor javára, kit 1903. nejével 
együtt a Karagyorgyevics párt megült és 
vele kihalt az O.-ok törvényes ága. 

Obskúrus (kit·) a. m. homályos; kétes hirü. 
Obstipácio (lat.) a. m. székrekedés. 
Obstrukció (iat.), a parlamenti tárgyalások

nak az u. n. agyonbeszéiés által való meg-
akasztása. 

Obscén (lat.) a. m. trágár. 
Obsitos, régi időkben az a katona, aki idejét 

leszolgálta és elbocsátó levelet (Abschied) ka
pott. 

Obszerváciő, (lat.) a. m. megfigyelés. 
Obszervánsok (lat.) a franciskánusok, augusz-

tinusok és karmeliták rendjének az az^ ága, 
amely a régi, szigorúbb szerzetesi előírásokat 
betartja. 

Obszervatórium (ujlat.), olyan tudományos in
tézet, amely valamely természeti jelenség spe-
ciá is megfigyelésére van berendezve (csillagá
szati, meteorológiai, tengerkutató, földmágnesség), 
földrengést O.) 

Obszidián (at .) , üvegnemü tömeggé olvadt 
trathit. Rendesen fekete, igen kemény, a kő
kori ősember legfontosabb szerszámanyaga. 

Ó-Buda, Budapest III. kerülete a Duna és 
a Hármashatárhegy közt, 36 km2, 50.000 1. 
Nagykiterjedésű szántóföldek, szőllők, erdők, 
mezők. Kisvárosias uccák. Hajógyár (Duna
szigeten), gáz-, téglagyár. 

Óbudavár kisk., Zala vm., balatonfüredi j . , 
114 1., ut. Nagyvázsony, up. Szentantalfa. 

Obulus (obolos), ógörög ezüstpénz, a drachma 
hatodrésze, kb. 19 fillér. 

Obwalden 1. Unterwaiden. 
Occam, Wilhelm (1280—1349), franciskánus 

teo'ógus. A modern ismeretelméletek előfutára. 
OccidenSt (lat.) a. m. nyugat. 
Óceán (gör. Okeanos) a. m. világtenger. 
Óceánia, a Nagy-óceán szigetvilága. Három 

csoportra szokás osztani: Melanézia, Mikroné
zia és Polinézia. Az elsőhöz hozzászámítják 
Ausztráliát is. 11 millió km2, 65 millió 1., 
akik közül 47 millió hollandi, 9 amerikai, 71/» 
angol alattvaló. Éghajlata meleg v. forró. 

Oceanográfia (gör.) a. m. tengertan, a ten
gerekkel foglalkozó tudomány. Kutatásának 
tárgyai: a tengervíz fizikai és kémiai tulajdon
ságai; a tenger élete. 

Öchocki-tenger, a Nagy-óceán egyik belten
gere Szibéria, Kamcsatka, a Kurili szigetek és 
Szakhal in közt. 

Ochrana, az orosz titkos politikai rendőrség 
népies elnevezése. 

Ochrida, tó és város (12.000 1.) Jugoszláviá
ban, Macedóniában. 

Ocium (lat. otium) a. m. nyugalom. 
O'Connel, Daniéi (1775—1847), ir agitátor, 

ügyvéd. 1830-tól az angol alsóház tagja. 
Ócsa nagyk., Pest vm., alsódabasi j . , 5069 

1., vasút, távíró, telefon, posta. 
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Ö C S A R D O I D I P U S 

Öcsárd kisk., Baranya vm., pécsi j . , 525 1., 
vasút, távíró, posta. 

Ocskay László (1680—1710), kuruc tábornok. 
A Rákóczi-szabadságharc legvitézebb hadvezére. 
1708. a trencséni csata után a császáriakhoz 
csatlakozott, 1710. a kurucok elfogták és Êr-
sekujvárott kivégezték. 

Octavianus, Augustus császár (1. o.) korábbi 
neve. 

Octopus, más néven polip, tengeri puhatestű 
állat. A. szájnyílás körül nyolc kigyószerii karja 
van. rajtuk tapadó-korongokkal , ezekkel ra
gadja meg zsákmányát. 

Od, az okku' t isták által föltételezett termé
szeti erő. 

ó d a (gör . ) , komoly tárgyú, emelkedett hangú, 
lirai költemény. 

Odaliszk (török) a. m. háremhölgy komor-
náia. 

Odd Fel lows (különös legények), Angol-
országbar· és Amerikában, ujabban Európá
ban is elterjedt s a szabadkőművesség mintá
jára alakult szervezet. Sok jótékony intéz
ményt tart fenn. 

Odds (ang.) , az a hányad, amelyet lóver
senyen fogadáskor a tét után fizetnek. 

Odeon, 1. a régi görögöknél zenei előadások 
céljaira szánt, színházhoz hasonló fedett énvi-
let. A legnevezetesebb ókori O. az athéni, 
amelyben 8000 néző fért el. — 2. Párizsi 
állami színház (1797. alap.) . 

Odera , fo'yo, a Szudéták D-i lábánál ered 
és Stettin alat t ömlik a K-i tengerbe. 870 km. 
hosszú. Koseltől lefelé hajózható. 

Oderint dum metuant ('at.) a m. gyűlölje
nek bár , csak féljenek tőlem (Caligula mon
dása) . 

Odessza, Oroszország (Ukrajna) legnagvobb 
forgalmú kikötője a Feke te - t enger mellett, 
421,000 1. Egvetem. Cukor- és bőripar, ga
bona-kereskedelem. 

Odeur (fran<\) a. m. illat, szag. 
Odin, a germán mito 'ógiában a háború, szél 

és ha'ál istene. Németül Wotan. 
OÍ»Í67UÍÍ (lat.) a. m. gyűlöletes, kellemetlen. 
Odí profanum vulgus et arceo (îat.) a. m 

gyűlölöm a közönséges tömeget és kerülöm. 
(Horatius) . 

Ódium (lat.) a. in. gyűlölet; kellemetlenség. 
Odoake?, germán vezér, aki 476. az uto 'só 

római császárt, a 14 éves Riomulus Augustulust 
megfosztotta a tróntól és így véget vetett a 
nyugat-római birodalomnak. 

Odonto 'őgia (gör.) a. m. fogászat. 
Odor (lat.) a. m. szag. 
Odry 1. Arr>ád, * 18^8., színművész, a Nemz. 

Színház örökös tagja és a Rádió főrendezője. 
— 2. Lehel (1837—τ 920), operaénekes. 1876-
18ος az Operaház tagja. 

.Odysseus (Ulixes). Pene 'ope féri'e, Ithaka 
királya. Trója elfoglalása után 10 évig bolyong 
a tengeren és csak vá ' toratos kalandok után 
, * haza I thakába. ahol bosszút áll felesége 
, ÍF0.'P s u i r a elfoglalja trónját. O. alakja 
koltoi feldolgozásban él Homeros Odvsseiájában. 

Oedipus 1. Oidipus. 

Oehlenschläger, Adam (1779—1850), a dán 
nemzeti romanticizmus megalapítója, lírikus, 
epikus, regényíró és színműíró. 

Oersted, Hans Christian (1777—1851), dán 
fizikus, kopenhágai egyetemi tanár, az elektro-
mágnetizmus fölfedezője. 

Oeuvre (franc.) a. m. mű, é le tmű; chef 
d 'O . a. ni. főmű. 

Ófatu kisk.. Baranya vm., pécsváradi j . , 886 
I.. ut. Püspöknádasd, up . Hidas. 

O . F . B;. 1. Országos Földbir tokrendező 
Bíróság. 

Ófehértó nagyk., Szabolcs vm., nyirbaktai j . , 
2246 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Offenbach, Jacques (1819—1880), francia opc-
rcttszerző. Legismertebbek: Orfeusz a pokol
ban. Szép Heléna. A kékszakállú herceg, to
vábbá Hoffmann meséi c. opera. 

Offenzív (lat.), a. m. támadó. 
Offenzíva (lat.) a. m. támadás . 
Offert Cat.) a. m. ajánlat. 
Offertőrium (lat.) a. m. fölajánlás, a mise 

első része. 
Officina (lat.) a. m. műhely; a gyógyszer

tárnak az a része, ahol a közönséget kiszol
gálják. 

Officinalis (lat., növények nevei mellett) 
orvosi. 

Officium (lat.) a. m. hivatal, kötelesség. 
Offsetnyomás, guminyomás rotációsgéppel. A 

nyomás hengerre feszitett gumira és erről pa
pír ra történik. Van egy- és kétoldalas, egy-
és többszínű O. 

Offside (ang.), futba'l-játéknál gyakori sza
bálytalanság, amely akkor áll elő, ha olyan 
játékoshoz továbbítják a labdát, akit az ellen
fél kapujától, a kapuson kívül legalább egy 
védőjátékos nem választ el. 

Oflnlmia (gör.) a. ni. szemgyulladás. 
Ohid nagyk., Za'a vm., sümegi j . , 1021 1., 

ut. Tűrje, up. Mihályfa. 
Ohio, 1. a Mississippi legnagyobb mellék

folyója: az Alleghany hegységből ered -és 
Caironál torkollik. 2000 km. — 1. Az Fgves . 
Ali. egvik állama az O.-folyó és az Er íe - tó 

közt. R 6 0 0 0 km ? , 6V.t millió 1. Gabona-, cu
korrépa-, burgonya- és dohánytermelés. Gazdag 
állatállomány. Dus szén. petroleum, földgáz. 
Soko'dalu ipar. Fővárosa Columbus. 

Ôhîfii a. m. görög-keleti . 
Ohm, Georg Simon (1787—1854), német fi

zikus, az elektromosság áramlásnak ( O . tör
vénye) vo't kiváló kutatója. Nevét az elektro
mos ellenállásnak róla nevezett egységével örö
kítették meg. 

Ohnet , Georges féred, nevén Henot, 1848— 
1918). íranei;i író. Tömegregényeket irt, melyek 
nálunk is nagvon elterjedlek (A vasgyáros, 
s tb.) . 

Óhuta kisk.. Borsod vm., miskolci j . . 610 1., 
ut. és up. Diósgvőr. 

Oidipus, Thcba mondai királya, aki egy 
iós'at következtében atyiát föl nem ismerve 
megöli és anyját fe'eségül veszi, amikor pedig 
ezt megtudja, megvakítja magá t és világgá 
megy. 
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OIDIPUS-KOMPLEXUM OUAH 

Oidipus-komp'exiim; a pszkhoanalitikusok sze
rint a 3—5 éves fiúgyermek az anyjába, a lány-
gvermek az apjába szerelmes, ami lelki kon
fliktusokat okoz. Ezt nevezik O.-nak. 

Oitás, a növénvnemesitésnek az a módja, 
hogv a vad alanyhoz egy nemes ágat forrasz
tanak. 

Ojtó, a borjú O.-gyomrából vett vegyi er-
icsztő anyag, amely a teiet, ill. a benne 
levő kazeint gyorsan megalvasztia (kicsapja). 
Túró- és sajfkcszitésre használják. 

Oitőgvomor, a kérődző emlősök gyomrának 
negyedik része, melyben a kérődzés befeje
zése után a tulajdonképeni emésztés végbemegy. 

Oi<o*i-S7.oros, a K-i Kárpátok egyik áh'árója 
a Csiki- és Berecki-havasok közt, 846 m. 
magas. 

Oltvány, a beoltott vad csemete v. anya
növény. 

Oka (török), keleti súlymérték, régebben 
1.281 kg, ujabban 1 kg. 

Oka, a Volga legnagyobb jobbnarti mellék
folyóba, 850 km. Nizsnij-Novgorodnál torkollik. 

Okány nagy., Bihar vm., cséffa-nagyszalon-
tai j . , 4340 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Okapí, zsiráfhoz hasonló kérődző állat, 
KongO-állam erdőiben él; 1900. fedeztek föl. 

Okarina, égetett agyagból készült tojásdad 
fúvóhangszer 9 lyukkal. 

Ökaío'Ikusok, azok, akik 18701. kiváltak a 
ka*-, egyházból, mert a csalhatatlansági dog
mát nem akarták elismerni. 

Okeanosz (gör.). az ókoriak nagy világfo-
lyama. mely az egész világot, a tengert is 
körülfolyja. 

ökécske nagyk.. Pest vm., kiskunfélegyházi 
j . , 3081 1., telefon, posta. 

ókeresztény művészet, a kereszténység mű
vészete a középkori művészet megindulásáig. 
Emlékei: a katakombák, a szárko'ágok, a ba
zilika-templomok. 

Okirathamisitás, elköveti az, aki hamis köz-
v. ' magánokiratot készít v. köz- v. magánok
iratot meghamisít. 

Okkázlő (lat.) a. m. alkalom. 
Okkazíonalizmus. Descartes és Malebranche 

tanítása, amely szerint az emberi cselekedetek 
csak az Tsten alkalmi beavatkozásaival ma
gyarázhatók meg. 

Okker (gör.), vashidroxidtól sárga v. barna 
agvag, festék. 

Okkult ('at.) a. m. rejtett. 
Okkultáciő (lat.), elsőtétülés, amikor egyik 

csilláé: elfödi a másikat. 
Okkultizmus (lat.), 1. parapszichológia, a 

lelki életnek idáig még tisztázatlan ielenségei-
vel (távolbalátás, gondolatolvasás stb.)1; 2. a 
narafizika pedig hasonló fizikai jelenségekkel 
(lebegő tárgyak, rnaterialízáció stb.) fogl. 

Okkupáciő ('at.) a. m. foglalás, nálunk kül. 
Bosznia-Hercegovina O.-iával kapcsolatban 
használatos, amelyet a berlini kongresszus ha
tározatából 1878. hajtott végre a Monarchia. 

Oklahoma, az Egyes. Ali. egvik D-i közép
állama, 181.000 km2, 2 millió 1. Földművelés, 

állattenyésztés, petroleum, földgáz, szén. Föv. 
O. City, 100.000 1. 

Oklevéltan (diplomatika), a történelmi forrá
sul szolgáló okmányok keletkezésének körül
ményeit, módját és fejlődését vizsgálja, vala
mint az okmányok forrásértékét és jelentőségét. 

Oknyomozó történetírás, az, amelv nem elég
szik meg az események elmondásával, hanem 
okozati összefüggéseiket is kutatja. 

Okolicsányl Imre, * 1884, Heves vm. alis
pánja. 

Okolícsányi-Kuthy Dezső, * 1869, orvos, bp.-i 
egyet. m. tanár, kórházi főorvos, tüdőbetcgs. 
fogl. 

Okorág kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 
326 1., vasút, távíró, posta. 

Okorvöigy kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
191 I-· ut. Abaliget, up. Hetvehely. 

Oktaéder (gör.), nyolc egyenlőoldalu három
szög által határolt test. 

Oktáv (lat.) a. m. nyolcad, 1. nvolcadrétre 
hajtott papiralak, jelzése: 8°; O.-alaku könyv, 
ily (16 oldalas) ivekből álló könyv. — 2. Az 
a hangköz, amely az egyik hangtól a követ
kező hangig terjed, ha a két hang rezgés
száma ugy aránylik, mint 2 : 1 . 

Okto . . . (gör.-lat.), összetételekben a. m. 
nyolc. 

Októberi diploma, I. Ferenc József osztrák 
császár adta ki 1860 okt. 20. Az O. az 
Osztrák birodalomra oktrojált alkotmány, amely 
Magyarországot a birodalom egy részének te
kintette. Az 1861. országgyűlés az O.-t vissza
utasította s az 1848. jogfolytonossághoz ragasz
kodott. 

Októberi forradalom, e néven szokták ne
vezni az 1918-1 összeomlást és annak kisérő 
jelenségeit. Miután a forradalom vezetői a 
közhatalmat fegyveres erővel megszerezték, 
1918 okt. 31. egy ad hoc testület, a Nemzeti 
Tanács hozott törvényeket és rendeleteket s a 
kormány ennek tartozott felelősséggel. Az ok
tóberi forradalom programma elsősorban a ra
dikális földreform, az általános titkos válasz1 ó-
jog. erőteljes szociálpolitika stb. voltak 

Októbrista, konzervatív orosz politikai párt, 
mely az 1905. okt.-ben kiadott cári manifesz
tumban körvonalazott alkotmány alapján állott. 

Oktogon (gör.) a. m. nyolcszög. 
Oktrojálni (franc.) a. m. ráerőszakolni. Ok

trojált a'kotmánv az. melyet az államfő egy
oldalú elhatározásával ál'apit meg a népkép
viselet hozzájárulása nélkül. 

Oku, Jaszukata, gr.. * 18̂ 16. japán had
vezér, kitűnt a kínaiak (1894—9) és az oroszok 
(1Q04—ς) elleni háborúban. 

Okulár (lat.), a távcsőnek v. mikroszkóp
nak a szem felé eső lencséje. 

Okuláré (lat.) a. m. szemüveg. 
OL, oleum (olaj) rövidítése. 
Ólad kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 898 

1., vasút, táviró. posta. 
Oláh 1. Dániel (1871—1924), a Máv-gép-

gyárban kazánépitő, 1919. a Friedrich-kor-
mányban munkaügyi min. — 2. Gábor, * 
1881, reálisk. tanár, iró. Számos lírai kö-
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tetet, esztétikai tanulmányt és elbeszélő-müvet 
adott ki. — 3. Gusztáv, * 1857, elmeorvos, 
1910—25. a bp.-lipótmezei elmegyógyintézet 
igazgatója. — 4. Miklós (1493—156S), törté
netíró, esztergomi érsek. 

Olaj, víznél könnyebb, sürü folyadék, mely 
kormozó lánggal ég. Lehet állati, növényi és 
ásványi eredetű. Az olajokat világitóanyagul, 
ételek készítésére, szappan- és kenőcsgyár
tásra használják, azonkívül más gyáriparban 
is. Az illanó O.-ok legfontosabb felhasználása 
az illatszerkészités. Az ásványi O.-ok főleg 
kenőanyagok. 

Olajfa, ezüstös levelű terebélyes fa. Euró
pában a Földközi-tenger környékén tenyé
szik, bogyójából sajtolják a fa- v. tábla
olajat. 

Olajfa gyümölcsös ága 

Olajfesték, eredetileg szilárd festék, amely 
könnyen száradó növényi olajjal, rendszerint 
lenolajjal va'i beverve. A festőművészet egyik 
főanyaga, könnyű kezelése és változatos szin-
árnyalati lehetősége miatt. 

Olajgáz, petróleumból, szurokból stb. elő
állított világitógáz. 

Olajnövények : repce, len, mák, kender, 
olajfa, kókusz, szezám stb. 

Olajnyomás, olyan képsokszorositási eljárás, 
hogy képről annyi kő- vagy cinklemez 
készül, amennyi szint tartalmaz a kép s 
ezeket egymásra nyomják. 

Olajpogácsa, olajtartalmú magvak kisajto-
lásánál visszamaradó termék; állati takarmány
nak v. trágyának használják. 

Olajsav, 1. Olein. 
Olasz kisk., Baranya vin., pécsváradi j . , 

600 ]., ut. Németbóly, posta. 
Olaszfalu kisk., Veszprém vm., zirci j . , 

1412 1., vasút, ut. Zirc, posta. 
Olasz irodalom, az 1. időszak (12—14. sz.) 

a provánszi ó-francia irodalom utánzásával 
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kezdődik, de a 13. sz. elején már bizonyos 
önállóság mutatkozik. Az O. első nagy 
alakja Dante, akinek Divina Commedia-jával 
az O. egyszerre a fejlődés legmagasabb fo
kára jutott. Mellette a 14. sz. legnagyobb 
olasz lírikusa Petrarca. A triumvirátus har
madik tagja Boccaccio, az elbeszélőpróza leg
első mestere (Decamerone). — 2. időszak: 
A 15. sz.-ban az olasznyelvü irodalom csak 
a század vége felé lendül föl, különösen 
Lorenzo Medicivel (1448—92), ki Firenzét újra 
az olasz műveltség centrumává tette. Itt tű
nik föl _ Poliziano, Pulci, majd Bojardo; a 
nápolyi irodalmi életben Sannazaro. — 3. idő
szak: A 16. sz., a »cinquecento« volt az 
O. aranykora. A kor két legnagyobb neve 
Ariosto, az Orlando Furioso és Tasso, a Ge-
rusalemme liberata c., modern keresztény 
eposzává'. Mellettük Macchiavelli, az »Il Prin
cipe« c. politikai s egyéb munkák szerzője; 
a lírikusok közül kiválik Michelangelo Buon
arroti, a vígjátékban és szatírában Aretino, 
a pásztorjátékban Guarini, a novellában Bän
delte. A tört. Írásban F. Guicciardini, az er
kölcsrajzban Castiglione. — 4. időszak: A 
17. sz.-ban erős hanyatlás mutatkozik. Eb
ből a korból csupán Tassoni komikus eposza 
(La secchia rapita) maradandó. A tudomá
nyos próza terén Gallilei, Giordano Bruno 
stb. — 5. időszak: A 18. sz. 2. felében a 
szatirikus G. Parini, a klasszikus drámaíró 
Metastasio, Goldoni, az »olasz Molière«, a 
velencei Gozzi és Alfieri, aki tragédiáiban a 
szabadságszeretet hirdetője. — 6. időszak: (a 
19. sz. 1870-ig): Elsőnek Monti, az óda-, 
eposz, tragédiaköltő és Foscolo lép föl, aki 
lirai müvek és egy Werther-regény szerzője. 
Majd megjelenik Manzoni nagysikerű tört. re
gényével (I promessi sposi) ; a pesszimista 
Lr.opardi es a szatirikus Giusti. Drámaírók: 
Nicoolini, Giacometti, Gherardi del Testa. — 
A következő időszak legnagyobb hatású egyé
nisége a lírikus Carducci. A dicsőségben 
D'Annunzio lett az utódja. A lírában hir-
níívre tettek imég szert: Rapisardi, Pascoli, 
Graf, Ada Negri stb. Az elbeszélő-irod.-ban 
rendkívül népszerű E. de Amicis (II Cuore 
stb.), Salvatore Farina, G. Verga, A. Fo-
gazzaro; a nőirók közül M. Serao és Grazia 
Deledda. Nagy hírnévre tett szert Pirandello 
(drámáival is); az ujabbak közül kivá'nak: 
Panzini, Simoni, Brocchi, Puccini, Borgese, 
Gotta, Chiesa, Zuccoli, Bontempelli, Papini 
stb. A drámában a 70-es és 80-as években 
Ferrari és Cossa vezetett, az ujabbak közül 
népszerűek Giacosa, Rovetta, Bracco, Benelli, 
Niccodemi, Verona, San Seeondo stb. — A 
legújabb generáció költői: Govoni, Buzzi, Pa-
lazzeschi, Folgere, Soffici, Altomare, valamint 
Marinetti, .aki a századelejti futurista törek
vések elindítója. — A legújabb olasz tud. 
irodalom nevei: Lombroso, Croce, Fterrero, 
Ferri stb. 

Oiaszka kisk., Vas vm., vasvári j . , 1051 
1., ut. Győrvár, posta. 
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Olaszlfazka nagyk., Zemplén vm., tokaji j . , 
2744 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Olasz művészet, a renesszánsz és a bárok 
idején az egész müveit világra hatott. Építé
szete a román stílusban a templomoknál helyi 
jellegű; a csúcsíves nehezen terjedt, nagyter-
jedelmü templomokat (tornyos), városházakat 
teremtve. A renesszánsz családi palotákon meg-
erősödve, általánossá lett az építészet minden 
ágában az építő zsenik hosszú láncolatával 
(Bramante, Michelangelo«) ; a bárok (1. o.) ha
sonló lángelméjü építészek (Bernini, Borromini, 
Juvara) müveivel szintén világjelentőségüvé 
fejlődött, mig a 19. sz.-i építészet itt is 
történelmi stílusok felé fordult. — Szobrászata 
Donatello-n át Michelangelo-ig megalkotja a 
renesszánsz plasztika világhódító lényegét, el
hintve a barokot is, mely soká (Bemini) hó
dit, mig ellenhatásként fellép a klasszicizmus 
(Canova) és utána európai áramlatokba sod
ródik az olasz plasztika is. — Festészete 
Giottoval lesz sajátosan olasz, mig a firen
zei, padovai, umbriai, velencei stb. iskolák 
révén azóta sem tapasztalt nagyméretű fes
tészet fejlődött ki, mely előbb a renesszánsz, 
majd a bárok típust adta a világnak Raf-
faello, Leonardo, Michelangelo, Tiziano, Tie-
polo stb. ecsetjén, akiknek hatása ma is ele
ven. Modern festészete (Bianchi, Segantini, 
Tito) nagy egyéniségei után Marinetti költő
vel a futurista mozgalom megindítója volt. 

Olasz nyelv, a latin nyelv utódainak, a ro
mán nyelveknek egyik ága, melynek több 
nyelvjárása van. Az irodalmi O. alapja a 
toscanai nyelvjárás. 

Olaszország, alkotmányos királyság D-Euró-
pában az Alpok és a Földközi-tenger közt. 
310.000 km2, 39 millió 1. É-i része a Po 
síksága, igen termékeny, vizben bővelkedik. A 

félsziget közepén hosszá-
1IIIIIIIIIIII1III1 111(111111111111/ k a n az Apenninek vo-

I I n u u i a k végig kisebb-na-
18 ! £y°bb termékeny siksá-

lui HHI1IIII|I llllillílIHlim gokkai. A szigetek kozul 
I Szicília is igen termé-

_ I kény, Szardínia sivár: 
lllllllllllllül ililllllllllillll Elbának vasa nevezetes. 
I l l I I éghajlata a félsziget part-

I I ' a m ^ s a szigeteken 
lu I llf szubtrópikus. Legneveze-
^ ^ lllilH | llllll"'"^ tesebb vulkánjai az Etna, 

3280 m. és a Vezúv 1200 
m. Az É-i sikság főfolyója a Po, a félszigeté 
a Tevére (Tiberis). — Földmüvelése igen 
fejlett. Főterményei a búza, rizs, ola}, gesz
tenye, bor, D-i gyümölcsök. Bor- és faolaj-
termelése második a földkerekségen. Selyem
tenyésztésben csak Japán és Kina múlja 
feluL A termelés nem fedezi a sürü lakos
ság szükségletét és így behozatalra szorul. 
Halászata nagy mértékben pótolja a mező
gazdasági termelés hiányait. Szene alig van, 
vasa kevés. Kén- és márványbányái neveze
tesek. Vizi ereje bőven van és a kihaszná
lás is egyike a legalaposabbaknak. Selyem-, 
egyéb szövő-, butor-, finom fém-, üveg-, 
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mii- és élelmi ipar. Kereskedelme és tenger
hajózása fejlett, vasúthálózata ritka, utjai 
jók. — Műveltsége igen magas, de nem ál
talános. Polgári osztálya igen müveit; nem
zeti és társadalmi egységével csak Francia
országé vetekedhet; de a nép közt igen 
sok az analfabéta. — Fővárosa Róma. --
Története. A római birodalom bukása (476) után 
Odoaker uralmát megdöntötte Theodorich ke
leti gót király (493—526). Belizár és Narses 
535—555. megdöntötték a gót uralmat. A 
betörő longobárdok hatalmával szemben a pá
pák a frank királyokra támaszkodtak. Nagy 
Károly a pápa hívására több hadjáratban le
győzte őket és felvette a longobard kir. cí
met és 800. római császárrá koronáztatta 
magát. II. Lajos halála után 875. O. szá
mos apró államra oszlott fel. I. Ottó (1. o.) 
óta a német császárok uralkodtak O. nagy 
részében és a pápai trón betöltésére is döntő 
befolyást gyakoroltak, amelynek megszünteté
sére indította meg VII. Gergely (1073—1085) 
az u. n. investitura háborút, amelyben a pá
pák főként a normanokra támaszkodtak. A 
folytonos polgárháborúk közepette kialakultak 
a városi köztársaságok, amelyek legyőzetésük 
után császári kormány alá kerültek. II. Fri
gyes Szicíliát a felvilágosult abszolutizmus el
veivel kormányozta, felvi ágosultsága azonban a 
pápákat ellenségeivé tette és állandó polgár
háború dúlt O.-ban, amely Szicíliát az An
jou-ház kezébe juttatta, mint pápai hübért. 
— Az O.-i városok közül Velence tenger 
hajózása és kereskedelme folytán lett hatal
massá a Földközi- és Adriai-tengeren; kez
detben demokratikus államformája arisztokra
tikussá alakult át a dogé elnöklete alatt, 
az államhatalmat a nagytanács gyakorolta. A 
15. sz. elejétől hatalmát a szárazföldre is 
kezdte kiterjeszteni.. Végzetessé vált ránézve 
az ozmán hatalom terjedése, mely megfosz
totta keleti birtokaitól, valamint a keletindiai 
tengeri ut felfedezése, amely kereskedelmét ve
szélyeztette; a 17. sz.-ban is még jelenté
keny hatalma volt. Milanóban 1395 óta a 
Visconti hercegek uralkodtak és kiterjesztet
ték hatalmukat Lombardia nagy részére; ki
halásuk után a Sforzák uralkodtak. XII. La
jos és I. Ferenc ismételten elfoglalták Mi
lánót, amely utóbbinak V. Károllyal 1521— 
—26. és 1527. vivott O.-i háborúi után 
Francesco Sforzához került vissza és a Habs
burgok hatalma is megszilárdult O.-ban. £ -0 . 
nyugati része, a Piémont, a savoyai grófok, 
utóbb hercegek birtokában volt. Firenzében 
a pénzarisztokrácia és az iparos céhek ver
sengésének Medici Cosimo vetett véget (1464), 
aki családjának különösen az olasz művé
szetben és irodalomban fontos uralmát alapí
totta meg. Rómában a pápák avignoni tá
volléte alatt anarchia uralkodott, 1347—54. 
Cola Rienzi demokratikus köztársasága állt 
fönn. Nápolyban 1265 óta az Anjouk, majd 
aragon és francia királyok váltakozva ural
kodtak, majd Szicíliával egyesítve, két sz.-ig 
spanyol uralom volt. 1735. VI. Károly csász. 
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Parmáért és Piacenzáért cserébe átengedte a 
spanyol Bourbonoknak Nápolyt és Szicíliát. 
A francia forradalom és Napoleon idején 
több hadjárat színhelye volt, francia befolyás 
alatt újból megalakultak a köztársaságok. Az 
1805. pozsonyi béke szerint az olasz király
sághoz került Ausztriától Velence, Istria és 
Dalmácia, i8c6. Bonaparte József, 1808. Mu
rát lett nápolyi király. 1814. O. is Napo
leon ellen fordult. A bécsi kongresszus után 
élénk reakció indult meg a carbonarik ter
jesztette liberális eszmék ellen, amelyek for
radalmakhoz vezettek. 1848. Milano fellázadt 
Ausztria ellen és Piémont uralkodója hábo
rút üzent neki, de a novarai vesztett csata 
után (1849. márc.) lemondott II. Viktor 
Emanuel javára. A forradalmi Rómát a fran
ciák szállták meg 1849. Mindezek ellenére 
Cavour, a kiváló államférfiú vezetése mellett 
az egyesített nemzeti ' O. hivei nagy ered
ményeket értek el. Piémont 1859. _ III. Na
poleon segítségével megverte Ausztriát; a vil
lafrancai béke és ŰZ olasz nép akarata egye
sitette vele Lombardiát, Toscanát és Emi
liát (1859—60), a nápolyi államokat Gari
baldi csatolta Viktor Emanuel államaihoz, aki 
18.61. felvette az olasz király cimét. 1866. 
Poroszországgal szövetkezett Ausztria ellen és 
a porosz győzelmek folytán megkapta Ve
lencét, a franciák pedig kivonultak Rómá
ból, amelynek Garibaldi által való elfoglalá
sát mégis megakadályozták. 1870. szept. 20-án 
végre bevonulhattak az olaszok Rómába, mint 
0 . fővárosába. A francia-porosz háborúban 
Hl. Napóleonnal szemben hálátlanul semle
gesnek jelentette ki magát. 1878—1900. Um
berto alatt gazdaságilag és kulturálisan emel
kedni kezdett, de terjedt a köztársasági, szo
cialista és anarchista párt, valamint az ír-
redentizmus. A gazdasági, pénzügyi és jgy a 
szociális helyzet folyton rosszabbodott, gya
koriak voltak a véres zavargások és a ki
rály 1900. anarchista merényletnek esett ál
dozatul. Fia, III. Viktor Emánuel (1900) alatt 
gazdasági helyzete javult; 1912. a választó
jogot és a parlamentet demokratizálták, mi
nek folytán a klerikálisok és szocialisták ke
rültek be nagy számmal. 1911. szept. fej
lődött ki az olasz-török háború, amely a 
lausanne-i békében Tripolisznak Olaszország 
részére való átadásával végződött 1912. okt. 
18. A világháborúban eleinte semleges, de 
1915 máj. 4. a hármasszövetségből kivált 
és máj. 23-án hadat üzent az osztrák-ma
gyar monarchiának, majd a központi hatal
maknak. A st. germain-i békében megkapta 
Déltirolt és a partvidéket, de Fiumét nem, 
amelyet D'Annunzio szabadcsapatai szállottak 
meg s csak 1923. csatolták a Jugoszláviával 
kötött megállapodás alapján, a Baross-ki
kötő kivételével, O.-hoz. Belpolitikában a kom
munista és fascísta (1. o.) mozgalom összeüt
közései után 1922. okt. Facta minisztériumát 
megbuktatta Mussolini, aki azóta miniszterel
nök s magának tartva meg a belügyi tár
cát, majd később a hadügyek veretesét is, 

Olaszország diktátora. 1925. u/ választási tör
vényt hoztak, amelyben a parlament Mus
solini hatalma alá került. 

Olcsva kisk., Szatmár vm., mátészalkai ) . , 
947 1·, ut. és up. Vitka. 

Olcsvaapáii kisk,, Szatmár vm., mátészalkai 
j . , 328 1., ut. Vitka, up. Olcsva. 

Old kisk,, Baranya vm., siklósi j . , 445 1., 
ut. Rácbóly, up. Egyházasharaszti. 

Oldalág, azok a rokonok (pl. unokatestvé
rek), akik egy közös harmadik személytől 
származnak. 

Oldat, minden olyan egynemű folyadék, 
amelyben valami szilárd, cseppfolyós v. lég
nemű test van egyenletesen eloszolva. Az O. 
telitett, ha az oldott -anyagból (azon a hő
mérsékleten) nem képes többet fölvenni. 

Oldenburg, német szabadállam, az Ëszaki-
tenger mellett, 6424 km2, i/í millió 1. Fő
városa O. 33.000 I. 

Oldham, angol gyárváros a Medlock mel
lett, 147.000 1. 

Oleander (franc), piros és fehér virágú 
örökzöld fa, kedvelt dísznövény, a Földközi-
tenger mellékéről származik. 

Olein, magy. olajsav, a zsírok és olajok 
glicerinhez kötött alkatrésze; minél több egy 
zsírban az O., annál higabb természetű. 

Olgyay 1. Ferenc, * 1872, tájképfestő, a 
szolnoki művésztelep egyik megalapítója. — 
2. Viktor, * 1870, tájképfestő és grafikus, 
a Képzőművészeti Főiskola tanára. 

Oligarchia (gör.) a. m, keveseknek uralma, 
amelyben az államhatalmat néhány egyén ke
ríti kezébe. 

Oligocén (gör.), a Föld harmadkorának má
sodik korszaka. 

Olimpiai játékok. Az ókori Olympia vá
rosában tartották négyévenként jun. végén 
vagy jul. elején az Ó.-at. Az O. színhelye 
a 192 m. hosszú stadion volt. A győztes 
dija mindössze egy, a szent olajfáról szár
mazó ág volt. Kr. e. 776. év óta a ver
senyek győzteseiről nevezték el az olimpiászt, 
amely a régi görögök időszámításának alapja 
volt. Az O. felújítása a francia Pierre de 
Coubertin báró nevéhez fűződik (1896). Azóta 
négyévenként (1916 kivitelével) más és más 
városokban, az egész világ érdeklődése mel
lett zajlanak le a modern O. 

Olimpiai staféta, 200 m.-f-2oo m.-J-4oo 
m.+8oo m., vagy ujabban 100 m.-f-20o 
m.-j-4°o m.-}~8oo m. távon futják. 

Olimpiász, 1. Olimpiai játékok. 
Olimposz (ma Elimbosz), görög hegy Thes-

salia és Makedónja közt. (2973 m.) Ezt az 
örök hóval borított csúcsot tartották a régi 
görögök az istenek lakóhelyének. 

Olívaolaj, táblaolaj, az olajfajta bogyóiból elő
állított olaj. 

011a podrída (spanyol), különféle húsból és 
főzelékből álló keverék, ált. keverék. 

Ólmod kisk., Sopron vm., csepregi j . , 309 
1., ut. Kőszeg, up. Csepreg. 

Olntütc (Olomouc), cseh város a Morva· 



ÓLOM OtóÁR 

folyó mellett, 57.000 1. Érsekség, teológiai fő
iskola. Szövőipar. 

ólom, fényes fehérszínű, súlyos és puha 
fém, a levegőn gyorsan oxidálódik. Legfon
tosabb az ónnal való ötvözete. Vízvezetéki 
csöveket, akkumulátorokat, a kénsavgyártás 
ólomkamráit, puskagolyókat és sörétet gyárta
nak belőle. L. Betüfém. 

ólombiztositék, Edison áltaí 1878. feltalált 
elmés és egyszerű berendezés villamos rövidzár
latok veszélyének elhárítására. Az elektr. veze
tékbe egy kis ólomdrót (Ó.) van beiktatva, 
amely a vezeték fölmelegedésére kiolvad és 
igy az áramot kikapcsolja. 

Ólomcukor, az ecetsavas ólom népszerű neve. 
Ize édes, hatása mérges. Vízben jól oldódik. 
A kelmefestésnél és gyógyszerül használják. 

Ólomfehér, bázisos ólomkarbonátból álló fe
hér festék; mérges. 

Ólomkamrák, 1. ólomlemezekkel burkolt kam-
iák a kénsav gyártásnál, mert más fémet a kén
sav megtámadna. — 2. A velencei köztársa
ságban ólomfedéllel takart és ezért nagyon 
meleg börtön. 

Ölommáz, a cserépedények bevonására hasz
nált máz, hogy ezek likacsossága megszűnjön. 
Főalkatrésze az ólomoxid. 

ólommérgezés, ipari mérgezés az ólommal 
foglalkozó munkások körében (ólombányászok, 
betűszedők, fazekasok stb.). Főtünetei: álta· 
lános legyöngülés, szegényvérüség, a foga
kon szürke ólomszegély, a vese zsugorodása, 
gyomor-bélzavarok, izom-izületi fájdalmak, meg
vakulás stb. 

Ólomoxid, 1. Minium. 
Ólomviz, az ólomcukor (1. o.) oldata. 
Olosz Lajos, * 1891, Kisjenőn ügyvéd. Lí

rai köíete: Gladiátorarc. Versek. 
Olt, folyó Erdélyben, a K-i Kárpátokban 

ered, átszeli a D-i Kárpátokat és a bolgár 
Nikápollyal szemben ömlik a Dunába. 

Oltár (lat.), a legkülönbözőbb vallásokban 
az áldozatok bemutatására szolgáló emelvény. 
A keresztény egyházban az O. helyét elsőbb' 
az urvacsorai asztal foglaljia el, ezt az ereklye-
tisztelet meghonosodása iiején a szentek erek
lyéit tartalmazó koporsóval kombinálják. Az 
ev.-ok megtartották az oltárformát templomaik
ban, a ref.-ok visszatértek az asztalhoz. Az 
oltáron mutatják be a kat.-ok a miseáldoza
tot, az ev.-ok azon áldják meg az urvacsorát. 

Óltárc kisk., Zala vrn., letenyei j . , 996 1., 
ut. Szepetnek, up. Bánokszentgyörgy. 

Oltári szentség, az ostya és a bor, amely 
kat. hit szerint Jézus Krisztus testévé és 
vérévé lényegül át azzal, hogy a pap megszen
teli. Luther Krisztus valóságos jelenlétét még 
hangsúlyozza. Zwingli és az unitáriusok már 
csak szimbólummá teszik az O.-et v. urva
csorát. 

Oltás, valamilyen védőanyagnak (de különö
sen tehénhimlőnyiroknak) bevitele a testbe. 
hogy a szervezet az illető betegséget meg ne 
kapja. L. Himlőoltás. Ma mar van véde
kező oltás merevgörcs (tetanusz), kiütéses tífusz 
stb» ellen. 

Oltay Károly, * 1881, a müegyet. a geodézia 
ny. r. tanára; főműve: Geodézia (4 köt.). 

Öltő, v. ojtó, a kérődzők 4. gyomra (oltó
gyomor) által termelt anyag, mely a tejet 
energikusan megalvasztja'; sajtkészitésre hasz
nálják. 

15. sz.-beli főoltár Eperjesen, a 
Szt. Miklóstemplomban 

Olvadás, a szilárd testek olyan halmazálla
pot-változása, mikor a hőmérséklet emelkedése 
következtében folyékony állapotba mennek át. 
Az a hőfok, ameddig a testnek emelkednie 
kell, hogy folyékony legyen: az olvadáspont. 
Ε hőfok minden testnél más. 

Olvasó, a kat.-oknál a 15. század óta hasz
nált füzér, kétféle nagyságú gömböcskékkel. 
Mindes kis gömböcskére egy Udvözlégyet, min
den nagyra egy Miatyánkot mondanak. 

Omaha, az Egyes. AH. Nebraska államá
nak legnagyobb városa, 192.000 1. Két egye
tem. Vasmüvek, húsipar. 

Omajjádok, mohamedán kalifa-dinasztia. 756 
—1031. Spanyolországban uralkodtak Cordova 
székhellyel. 

Ömalomsok kisk., Győr vm., sokoróaljai ]., 
244 1., ut. és up. Marcaltő. 

Oman v. Maszkát, független szultánság Ará
bia DK-i szögletében, 200.000 km-, kb. 1, ο 
millió arab 1. Datolya, gyümölcsök, gyöngy, 
hal, kagyló. Fővárosa Maszkát. 

Omány kisk., Borsod vm., ózdi j . , 657 1., 
ut. és up. Sáta. ι 

Omar (592—643), arab kalifa, aki Jeruzsá
lemet arab várossá tette s az arab birodal
mat megszervezte. 
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ÖtáÁÜ OPERA 

Omar, Chajjám (1040—1123), perzsa termé
szettudós, matematikus és költő. Epigrammi-
kus versgyűjteménye Fitzgerald angol fordítása 
nyomán elterjedt egész Európában. (Magy. 
ujabban Szabó Lőrinc.) 

Ombrográf (gör.), csapadékmérő műszer, óra
müvei ellátva. 

Omdurman, angol-egyiptomi Szudán egykori 
fővárosa a Nílus balpartján, Kartummal 
szemben, 80.000 1. 1898. Kitchener nagy győ
zelme a mahdi fölött. 

Omega, a görög ο betű, a görög ábécé 
utolsó betűje, ezért véget is jelent. 

Omen (lat.) a. m. jel. A rómaiaknál min
den olyan jel, amelyből jósolni lehetett. 

OMGE, Országos Magyar Gazdasági Egyesü
let. Széchenyi István kezdeményezésére 1830. 
alakult. A nagy- és középbirtokosok egyesü
lete és érdekképviseleti szerve. Hivatalos lapja 
a Közte' ek. Elnöke Somssich László gr., ügy
vezető igazgató Mutschenbacher Emil. 

Ominózus (lat.) a. m. baljóslatú. 
OMKE, Országos Magyar Kereskedelmi Egye

sülés, 1904. alakult Sándor Pál kezdeménye
zésére (ma is elnöke) a kereskedelem érdekei
nek védelmére. Kiadja az O. cimü hetilapot. 
Ügyvezető igazg. Balkányi Kálmán. 

Omladina (szerb) a. m. ifjúság, titkos tár
saság, amelynek az volt a célja, hogy a szer
bek politikai függetlenségét és nemzeti egysé
gét kivívja. Az O.-t szerb tanulók alakítot
ták 1848. Pozsonyban és a nyilvánosság előtt 
mint irodalmi társaság működött. A szerb 
politikára is nagy befolyást gyakorolt. 

Omletté (franc.) a. m. rántotta. 
Omnia mea mecum porto (lat.) a. m. min 

(lenemet magammal hordom. 
Omnia vincit amor (lat.) a. m. a szerelem 

mindent legyőz (Vergilius). 
Omnibusz (lat) a. m. mindenkinek; társas 

kocsi. 
Omnipotencia (lat.) a. m. mindenhatóság. 
Omnivora (lat.) a. m. mindenevő (állatok). 
Ompteda, Georg von, * 1S63, német regény

író és novellista. 
Omszk, város Turkesztáa és Szibéria hatá

rán, 161.000 1. Tennénykeresk. 
Ón, ezüstfehér szinü jól nyújtható, fényét 

a levegőn is jól megtartó fém. Az ónkőből 
állítják elő. Rézzel való ötvözete a bronz. 
Fapirvékonyságra nyújtva staniol (u. n. ezüst
papír). 

Onánia, a nemi ösztönnek önmagán való ki
elégítése különféle fogásokkal. Előfordul mind
két nemnél, főleg a serdülő korban. 

Oncken, Wilhelm (1838—1905), német törté
netíró. Főműve : Allgemeine Geschichte in Ein
zeldarstellungen (1878—94, 45 k.), amelyet rész
ben maga irt, részben szerk. 

Ond kisk., Zemplén vm., szerencsi j . , 677 1. 
ut. és up. Szerencs. 

On dit (franc.) a. m. mondják; szóbeszéd, 
pletyka. j_ 

Ondó, 1. Sperma. 
Ondód kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 815 

1., ut. és up. Torony. 

Ondulálni (franc.) a. ni. hajat _ hullámossá 
tenni; onduláció, a. • ni. hajbodoritás. 

Ortega-tő, Finn- éi Oroszország határán, 
9750 km2, 2öjo m mély. Az Onega ' folyó 
Onega városnál az Onega-öbölbe ömlik. 

One step (ang.) a. m. egy lépés, amerikai 
tánc. 

Onga nagyk., Abauj-Torna vm., szikszói j . , 
1792 1., vas'ut, távíró, telefon, posta. 

Ónix, a kvarcnak (1. o.) váltakozó réte
gekből álló válfaja; csiszolva gyürüköveket 
készítenek belőle. 

Önöd nagyk., Borsod vm., miskolci j . , 2261 
1., telefon, posta. 

Ónodi Adolf (1857—1919), orvos, az orr-, 
gégegyógyászat tanára volt a bp.-i egyet. 

Ónodi gyűlés (1707 máj. 31—jun. 22), It. 
Rákóczi Ferenc híveinek országgyűlése, ame
lyen Rákóczi javaslatára a Habsburgokat detro
nizálják. 

Onomatopoeia (gör.) a. m, hangutánzás. 
On revient toujours à ses premières amours 

(franc.)- a. m. az ember mindig visszatér 
első szerelméhez. 

Ontario, 1. a legkisebb az öt nagy tó kö
zül Kanada és az Egyes. AH. határán, 
20.000 km2. — 2. Kanada legnépesebb tarto
mánya, 1 millió km2, 3.2 millió 1. Földmüve
lés, állattenyésztés, erdőgazdaság, bányászat. 
Fővárosa Toronto. 

Ontogenezis (gör.), az egyén fejlődése a 
petesejt megtermékenyítésétől a teljes kiala
kulásáig. A fejlődéstannak evvel foglalkozó ré
sze az ontogénia. 

Ontológia (gör.), a létezőről, a legáltalá
nosabb létmeghatározásokról szóló filozóiiai el
mélet. 

Onyx (gör.), sötétbarna szinü chalcedon; 
féldrágakő. 

Op., opus (lat.) rövidítése, a. m. munka, 
mü. Zenemüvek c. alatt jelzi, hogy az illető 
mü hányadik a szerző alkotásai közül. 

Opak (lat.) a. m. át nem látszó. 
Opál, 3—200/0 vizet tartalmazó kovasav. So

hasem kristályosodik és mindig kagylós törésű. 
Legszebb fajtája a nemes O., tüz-O., pom
pás színjátékot mutat. Főtermőhelye Vörös
vágás, ezenkívül csak Amerikában és Ausztrá
liában található. 

Opalizálás, olyan színjátszás, mint amilyet a 
nemes opálon látni. 

Ópályi nagyk., Szatmár vm., mátészalkai j . , 
2099 1., vasút, távíró, posta. . 

Opava, Troppau (1. o.) cseh neve. 
Opció (lat.) a. m. tetszés szerinti választás. 

1. A trianoni békeszerződésben az elvesztett 
területeken élő polgároknak az a joga, hogy 
egy éven belül az uj állam polgárai legyenek, 
vagy megtartsák régi állampolgárságukat. — 2. 
Szerzett jog valamely üzlet későbbi megköté
sére v. elejtésére. 

Ópécska, község, Arad vm., 10.000 1. Tria
non óta Romániáé Pecica Romana néven. 

Opera (lat.), müvek, irodalmi müvek, kül. 
zenei dráma. M*ïr a régi görögök is ismer
ték, de aztán feledésbe merült β csak a 17. 
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OPÈRACÎÔ ÓRA 

sz.-ban éledt föl újból, amikor Európa nagy 
városaiban külön O.-házak alakullak. Első mű
velői az olaszok, majd a németek. A 19. 
században ismét az olaszok (Rossini, Verdi 
stb.) és németek (Wagner) vezetnek. Az O. 
kiváló francia művelői : Gounod, Massenet, 
Bizet stb. Magyarok: Erkel Ferenc, Gold-
mark, Hubay, Dohná'iyi, Bartók, Kodály. 

A budapesti Operaház 

Operáció (lat.), műtét. 
Operaház, dalművek előadására készült szín

ház. A budapesti O. Ybl Miklós tervei alap
ján épült (1875—1884) klasszikus renesszánsz-
stilusban. 1884. szept. 27. nyitották meg. 

Operativ (lat.) a. m. sebészi (eljárás, beavat
kozás stb.). 

Operencia, a magyar néphit szerint a világ 
végén levő tenger. Lehet, hogy Ob der 
Enns-ből (Felső Ausztria) származik. 

Operett (franc), kisopera, tánc- és ének
betétes bohózat. 

Ophelia, a Hamlet szép szende nőalakja, 
aki végül megőrül. 

Opiofág (gör.) a. m. ópiumevő. 
Opitz, Martin (1597—1639), német költő, a 

német nemzeti verselés megreformálója. 
opium, a nem teljesen érett mákfejek be· 

száradt tejnedve; átlag io»/o morfiumtartalmu. 
Az O. hatása nagyjában a morfiuméhoz ha
sonlatos. Keleten, főként Kínában elterjedt, 
nagy tömegeket súlyosan mérgező élvezeti cikk. 

Ópium-háboru (1838—42), angol-kinai háború. 
Oka: hogy a kinaí kormány 1836. megtiltotta 
az ópium behozatalát. A béke Hong-Kongot az 
angoloknak juttatta és az ópiumkeresk. foly
tatását megengedje. 

Oporto (Porto), portugál kikötőváros a 
Duero-torkolat jobb partján, 204.000 1. Egye
tem. Pamutipar. Olaj- és borkereskedelem. 

Oposszum, húsevő erszényes állat Ameriká
ban, prémje nagyon .értékes. 

Oppel Magda, * 1884, festő; akvarell virág
képek. 

Oppenheimer, Franz, * 1864, eredetileg or
vos, majd elméleti közgazdász, frankfurti egyet, 
tanár. Főműve; Theorie der reinen u, polit, 
Ökonomie. 

Opponálni (lat,), ellenállni. 

Opportunizmus (lat.), a kedvezőbb (opportu
n e ) felé hajlás, megalkuvás. 

Oppozíció (lat.), ellenállás, ellenzék, 
Optál, L Opció. 
Opt ka (gör.) a. m. fénytan; feloszlik geo

metriai és fizikai O.-ra; az előbbi csupán 
a fény egyes vonalú terjedésével és a két kö
zeg halárára érkező fény irályváltozásával 
fogl. (visszaverődés, törés), az utóbbi a fény 
hullámtermészetével is (szinszóródás, elnyele-
tés, kettős törés stb.). Az O.-i vizsgálatok 
rendkívül fontosak az O.-i műszerek tökélete
sítése szempontjából. 

Optikai csalódások, a valóságnak meg nem 
felelő Iá ási benyomások. Az ok a szem 
tökéletlen felfogó képessége. így pl. a gyor
san egymást követő képek egymásba olvadnak 
és a folytonos mozgás látszatát keltik, ezen 
alapszik a mozgófénykép. 

Optikai műszerek, elemei a tükrök, lencsék 
és prizmák. Ezekből állítják elő a szemüvege
ket, nagyitókat, mikroszkópokat, távcsöveket, 
színképelemzőt stb. O. az emberi és állati 
szemek is. 

Optima üde (lat.) a. m. a legjobb hiszem-
ben. 

Optima forma (lat.) a. in. a legjobb alak
ban. 

Optimaták (optimates), a rómaiaknál a ne
messég s a vagyonos polgárság pártja. 

Optimizmus (lat.), az a hajlandóság, amely az 
embert és a világot jó oldaláról nézi és 
bizalommal várja a dolgok jó kimeneteiét, 

Opulens (lat.) a. m. hatalmas, dus. 
Opus, 1. Op. 
Óra (a gör. hóra szóból), 1. időmérték, a 

nap huszonnegyed része, 60 perc. — 2. Idő-
mérőeszköz, legrégibb a napóra, vízóra, homok
óra, a zsebóra kb. 1500 óta ismeretes. Az 
ingát először Huygens alkalmazta 1657. 

Svdchxonoskop, mutatja, hogy a Föld külön
féle pontjain hány óra van, ugyanabban az 

időbea 
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Oráclő (lat.) a. m. szónoklat. 
Orákulum (lat.) a. m. jósda, jóslat. 
Oran, Algir Ny-i kerülete, 65,ooo km2, 

I millió benszülött és x/3 millió fehér 1. Fő
városa és kikötője O., 150.000 1. Bor- és 
alfafükivitel. 1831 óta francia. 

Orange, francia város a Provencebau, 10.000 
1. Római amfiteátrum, Augustus diadalive, ro
mán székesegyház. Selyemipar. 

Orangután, 1.5 m magas emberszármazásu 
majom, Szumatra és Borneo mocsaras erdei
ben él, gyümölcsökkel táplálkozik. Fákon él, 
a földön félig egyenesen jár, hosszú mellső 
karok kézfejére támaszkodva. 

Oranje, 1. állam, a Brit-D-afrikai Unió 
tagja a Vaal és O. folyók közt, 130.000 km2, 
65O.0O0 !., ennek Vß-a fehér. Éghajlata meleg-
mérsékelt. Gyenge földmüvelés, nagyszerű juh
tenyésztés. Gyémánt- és szénbányászat. Fő
városa Bloemfontein. — 2. Folyó D-Afrikában, 
az Atlanti-óceánba ömlik, 2000 km. 

Ora pro nobis (lat.) a. m. könyörögj éret
tünk. 

Oratorium (lat.), eredetileg imaház, bib
liai v. legendái tárgyú, epikus zenemű, zene-
és énekkarra és részben szólóhangokra. Leg
jelesebb képviselői Händel és Haydn. 

Oravicabánya, nagyközség, Krassó-Szörény 
vm., 4000 1. Szén-, vas-, rézbánya, cement
gyár, petroleumfinomitó, Trianon óta Romániáé 
Oravita néven. 

Orbán pápák, II. O. langresi püspök, 223— 
30-ig pápa, a szőlők védszentje. — V. O., 
1362—70-ig pápa, a nepotizmus ellensége, 1367. 
Avignonból Rómába tette át székhelyét, de 
1370. megint visszatért Avignonba. — VIII. O., 
1623—44. pápa, a prot.-ok esküdt ellensége. 
Ö kényszeritette Galileit (1. o.) tana vissza
vonására. 

Orbán 1. Antal, * 1887, szobrász és ipar
művész, az Iparmüv. Isk. tanára. — 2. Balázs 
báró (1830—90), etnográfiai iró és képviselő. 
Müvei: Utazás keleten, A székelyföld leírása. 
— 3. Kálmán, * 1880, Sátoraljaújhely város 
polgármestere. 

Orbánc, a bőr- és nyálkahártyák heveny 
fertőző betegsége, melyet baktériumok okoz
nak. Rázó hideggel, magas lázzal s a meg
betegedés helyen éles szélű, lobos pir képé
ben lép fel. Igen veszedelmes az arcon, a 
fejen, ahonnan a koponyaür fertőződésére (agy
hártyagyulladás stb.) vezethet. 

Orbányosía kisk., Zala vm., pacsai j . , 147 
1., ut. és up. Nagykapornak. 

Orbís v. O. terrarum (lat.) a. m. a Föld 
kereksége. 

Orbís pictus (festett világ), Comenius (1. o.) 
által szerkesztett, 1658. megj. képes iskola-
könyv, az elemi szemléltető oktatás ősforrása. 

Orbék 1. Attila, * 1888, hírlapíró, műfor
dító és ezinmüiró. — 2. Loránd, 1. Azertis, 
Lorenzo. 

Orcagna (Andrea di Cione f 1376?), olasz 
művész, Firenzében élt; sokoldalú: építész, 
szobrász, festő. 

Orel kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 435 
1., ut. Toponár, up. Taszár. 

Orchestra, az ókori görög színháznak a néző
tér s a színpad közé eső, majdnem teljes 
köralaku része; közepén állott Dionysos isten 
oltára. Az O.-ban adta elő a kar a vallásos 
láncot az isten tiszteletére. 

Orcus (lat.), az alvilág a rómaiaknál; a 
görögöknél Hades. 

Orczy 1. Emma bárónő, * 1865, magyar 
származása angol irónő. Népszerű regényeket 
irt. — 2. Lőrinc ,báró (1718—89), előbb ka
tona, majd abaujmegyei főispán, költő, a fran
ciás iskola tagja. 

Orda kisk., Somogy vm., lengyeltóti j . , 542 
1., ut. Szöllősgyörök, up. Balatonboglár. 

Ordalia (lat.), 1. Istenítélet. 
Ordas nagyk., Pest vm., dunavecsei j . , 812 

I., hajóáll., ut. Dunapataj. posta. 
Ordináciő (lat.) a. m. orvosi rendelés. 
Ordináré (franc.) a. in. közönséges, rossz. 
Ordinarius (lat.) a. m. rendes tanár az 

egyetemen. 
Ordő (lat.) a. m. rend, rendjel. 
Ordonánc (franc.) a. m. küldönc. 
Ordré (franc.) a. m. parancs. 
Ordre de bataille (franc.) a. m. csatarend. 
Oregon, az Egyes. Ali. egyik Ny-i állama 

a Nagy-óceán partján, 250.000 km2, 900.000 1. 
Erdőgazdaság, földmivelés, juh- és marha-
tenyésztés. Arany- és rézbányászat. Fővárosa 
Salem, legnagyobb kikötője Portland. 

Orel, orosz város a Felső-Oka mellett, 
78.000 1. Gabona- és kenderkereskedelem. 

Orestes, Agamemnon és Klytaimnestra fia, 
aki apja meggyilkolásáért halálos bosszút áll 
anyján s ennek szeretőjén és bűntársán, Aigis-
thoson. 

Orfalu kisk., Vas vm., Szentgotthárd-mura
szombati j . , 281 1., ut. Szentgotthárd, up. 
Apátistvánfalva. 

Orfeum (gör.) a. m. zeneegylet, mulatóhely. 
Orfü kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 227 

I. ut. és up. Abaliget. 
Organizálni (lat.) a. m. megszervezni. 
Organizmus (gör.-lat.) a. in. szervezet. 
Organoterapia, állati szervek (mirigyek) kivo

natával való gyógyítás, pl. a kretinizmus gyó
gyítása a pajzsmirigy váladékával, a cukor
bajé inzulinnal. 

Organogen (lat.-gör.) a. m. szerves eredetű. 
Organtin, nagyon ritka szövésű keményített 

pamutszövet. 
Organum (gör.-lat.) a. m. szerv. 
Orgazdaság, vagyon ellen irányuló bűncse

lekmény, amelyet az követ el, aki oly dolgot 
szerez meg, amelyről tudja, hogy lopás, rab
lás, sikkasztás v. zsarolás következtében ju
tott birtokosa kezéhez. 

Orgazmus (gör.) a. m. valamely szervnek 
a legmagasabb fokig való telítettsége vér
rel; a kéjérzet csúcspontja. 

Orgiák (gör.), az ókon görög és római Dio-
nysos-misztériumok buja és vad szertartásai s 
ünnepei, amelyeken nők is résztvettek. 

Orgona, a legnagyobb és legtökéletesebb 
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fúvóhangszer. A mai pneumatikus O.-t aKr. u. 
4. sz.-ban kezdik használni. Három része 
van: a fujtatószerkezet, a siprendszer és az 
u. n. főmechanizmus. A fujtatómechanizmust 
régebben emberi, ujabban motorikus erő hozza 
mozgásba. A belőle kiszorított levegő hozza 
működésbe a sípokat. A főmechanizmus ré
szei: a játszó asztal, amelyen a billentyű-
sorok (manuálok) és a lábnyomásra megszólalt) 
pedálok helyezkednek cl. A főmechanizmust 
kiegészíti még az óraszerkezettel ellátott, láb
bal forgatható, u. n. crescendo-henger, amely 
egyenletesen fokozódó hangerősitést hoz létre. 

Középkori orgona 

Orgonapont, a legmélyebb szólani hosszan 
kitartott hangja az akkord alaphangján v. 
kvintjén, miközben a harmóniák a többi szó
lamokban tovább fejlödnek. 

Orgovány, Kecskemét és Izsák között el
terülő nagy homokpuszta, nagyk., Pest vm„ 
kunszentmiklósi j . , 3276 1., ut. Izsák, posta, 
vasút. 

Orgyilkosság, a lesből v. csellel elkövetett 
gyilkosság, amely az elkövetés alattomosságá
nál fogva különösen súlyos erkölcsi megítélés 
alá esik. 

Öriáshegység, a Szudéták legmagasabb ré
sze a cseh-sziléziai határon, 37 km hosszít. 
Legmagasabb csúcsa a Schneekoppe, 1625 m. 
Sok klimatikus gyógyhely, üveg-, papír-, fa-
és textilipar. 

Óriáskígyó, több nagy kígyót neveznek így, 
melyek egészen eltérő nemekhez tartoznak. 
Méregfoguk nincs, de hatalmas erejűek. Allat
kertekben leggyakoribbak a python, tigris
kígyó, mely 8 m hosszura is megnő és a 
boa (6 m). 

Oriens (lat.) a. m. kelet. 
Orientáció (lat.) a. m. tájékozódás. 
Orientalista (lat.), keleti, főleg nyelvtudom. 

fogl. tudós. 
Origenes (185—254), alexandriai teológus, 

b ibliamagy arázó. 
Originális (lat.) a. m. eredeti. 

_ Orinoco, D-amerikai folyó. A guayanai fen-
sikon ered és az Atlanti-óceánba ömlik, 2500 
km., hosszának nagyobbik fele hajózható. 

Orion, egyik legszebb csillagkép, mintegy 
100 szabad szemmel látható csillagból. A ma
gyar nép Kaszásnak nevezi. Két szép első
rendű csillaga a vörös Betelgeuze és a fehér 
RSgel. Ε csillagképben van az égbolt legna
gyobb ködfoltja (O.-köd). 

Orkán, indián (karib) eredetű szó a leg
erősebb \ iharok megnevezésére. 

Orkeszter, 1. Zenekar. 
Orkney-szigetek, 67 brit sziget, közte 28 

lakott, Skóciától É-ra; összesen 973 km2, 
26.000 1. Halászat, osztrigatenyésztés. 

Orlai Pétries Soma (1822—80), festő; Petőfi 
barátja; arc-, oltár-, történeti kép (Petőfi 
Debrecenben, Zách Felicián). 

Orlando, Vittorio Etnanuele, * I86J, olasz 
politikus, 1903—5. közokt. min., 1917—19. min.-
elnök, 1926 óta visszavonult a közélettől. 

Orlando furioso» az őrjöngő Roland Ariosto 
eposzában. 

Orleans, város Közép-Franciaországban, 71.000 
I. 13—18. sz.-ban épült székesegyház. Kerté
szet, gyapjúszövés, terménykereskedelem. 

Orléans, hercegi család, Franciaország egyik 
uralkodóháza, nevét O. hercegségtől nyerte. 
A francia történelem négy O.-hercegi családot 
ismer ; a legnevezetesebb az, amelynek ala
pitója Fülöp, XIV. Lajos testvére volt, utó
dai közül II. Fülöp XV. Lajos kiskorúsága 
alatt kormányozta Franciaországot, Lajos Fü
löp »Philippe Égalité« nagy szerepet játszott 
a forradalom alatt és végül magi is a vér
padra került. Ennek fia volt I. Lajos Fülöp 
francia király, akinek unokája, Fülöp O.-i 
hg sokáig Franciaország »királyi házának« feje 
és az orléánista párt elnöke volt. 

Orléansi szűz, 1. Jeanne d'Arc. 
Ormándlak kisk., Zala vm., zalaegerszegi 

j . . 273 1., ut. Zalaegerszeg, up. Nagylengyel. 
Ormányság, Baranya vm, DNy-i része, 23 

községből áll, kb. 13.000 1. 
Ormós Zsigmond (1813—94), mütörtéueti iió; 

köyet, alispán, főispán, főrend; a délmagyar
országi múzeum-egylet elnöke; gyűjteménye a 
temesvári múzeumra szállott. 

Ortnuzd, a régi perzsa mitológia főistene, 
az élet és világosság kútfeje. Ellenfele Ahri-
man, a gonoszság és sötétség szelleme. 

Ornamentális (lat.) a. m. díszítő. 
Ornamentika (lat.) a. m. diszitőmüvészet és 

iparművészet. 
Ornatus (lat.) a. m. díszruha, a lelkészek 

hivatalos ruhája. 
Ornitológia (gor.) a. m. madártan. 
Orografia (gör.) a. 111. hegyrajz. 
Orontes (Nahr el-Az), Sziria főfolyója, az 

Anti-Libanonban ered és a Földközi tengerbe 
ömlik. 

Oros nagyk., Szabolcs vm., nyirbogdányi 
j . , 4908 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Orosháza, nagyközség, Békés vm. O.-i járá
sának székhelye, 24.079 1., vasúti csomópont, 
távíró, telefon, posta. 

Oroszi kisk., Veszprém vm., devecseri j . , 525 
1., ut. Devecser, up. Somlószőllős. 

Orosz irodalom. Nagy Pétertől kezdődik. 
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Addig csak a nép száján éltek az ősi har
cos énekek, a bilinek. Nagy Péter százával 
fordíttatta le az európai könyveket és meg
tanította alattvalóit az írásra is. Az első 
igazi orosz könyvet Radiscsev irta, aki nagy 
Katalin alatt élt, könyvének a neve > Uta
zás Pétervártól Moszkváig«, tartalma az 
orosz parasztnép szörnyű szenvedései. A 
könyv íróját száműzték és halálba kerget
ték. A 19. sz. első negyedében jelentek 
meg Krylov meséi és Gribojeilov kedves víg
játékai s az uj orosz nyelv megteremtője, 
Puskin következett utánuk. Puskin és a ro
mantikus Lermontov az orosz poézis első 
héroszai, nyomukban jöttek az orosz próza
írók. Első Gogol, az orosz paraszt humo
rának és tündérmeséinek mestere, a Halott 
lelkekben pedig keserves eletének megrajzo
lója, utána a nagy triász: Tolsztoj, Tur-
genyev és Dosztojevszkij. H három nagy 
művész regényeiben a 19. sz. európai em
berének minden vivedá-a, keserve és tépe-
lődése fellelhető. Utánuk a tehetséges epi
gonok korszaka következett: Andrejev, Ar-
cübasev, Gorkij, Mereskovszkij, Kuprin. A 
múlt század vége óta az orosz líra is virág
korát élte s Balmont, Brjusszov, Kuzmin 
tolla alatt csodálatosan szép költemények ke
letkeztek. Blok volt e nemzedék legtragiku
sabb tehetsége, aki a »Tizenkettő«-ben a 
bolseviki forradalom megrázó képét örökí
tette meg. A ma élők közül Jeszenyin, a 
lírikus és Tunyák, a novellista a legerede
tibb tehetségek. 

Orosz-japán háború, közvetlen oka az volt, 
hogy az oroszok megszállták Mandzsúriát. A 
tárgyalások 1904 febr. 5. Japán hadüzeneté
vel végződtek. Az Óvatna vezérlete alatt 
álló japán hadseregek egymásután arattak 
győzelmet Kuropatkin orosz fővezéren : a kö
rülzárt Port Arthur 1905 jan. 1. megadta 
magát. Mukdennél pedig 15 napos csatában 
megverték az oroszokat, valamint Togo meg
semmisítette a Riozsdesztvenszkij- (balti) flot
tát Csuzimánál máj. 25., mire Roosevelt, az 
Egyes. Államok elnökének közvetítésével létre
jött a portsmouthi béke, amely szerint Ja
pán megtartja uralkodó helyzetét Koreában, 
Port Arthurt és Dalnyt megkapja. Mand
zsúria visszajut Kina fenhatósága alá, vasut-
ját Oroszország és Japán közösen kezelik. 
Japán ezzel le;t világhatalommá. 

Oroszlán, a legnagyobb a macskaféle ra
gadozók közölt, 2 in. hosszura is megnő. 
Már csak Afrikában él. 

Orosz'án nagyk., Komárom vm,, tatai j . , 
1527 1., ut. Kecskéd, posta, vasút. 

Oroszlán Zoltái, * 1891, a Szépmüv. Muz. 
őre. Archeológus és műtörténész. 

Oroszló kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
437 1-, ut. és up. • Sásd. 

Orosz művészet, erős bizánci hatások alatt 
indult fejlődésnek a kereszténység fejlődésé
vel párhuzamosan. Első legnagyobb eredmé
nyei az építészetben mutatkoznak, azonkívül 
a sajátságos stilusu szentképekben, az iko

nokban. Később az építészet a bizánci stí
lusnak és az orosz nemzeti faépitésnek a 
formáiból olvadt össze nagy, jellegzetes u. 
n. sátorkupolákkal. A világi művészet a 18. 
sz. elején indul fejlődésnek, ekkor alapit Er
zsébet cárnő művészeti akadémiát. A 19. sz. 
naturalistái között legkiválóbbak Repin és 
Verescsagin, a szobrászok közül Antokolszkij 
és Trubeczkoj. A legújabb képzőművészeti 
törekvések megindításában és továbbfejleszté
sében igen nagy szerep jutott az uj orosz 
művészeknek. Legnagyobbak közülük Kan-
diuszkij, az expresszionista festés kezdemé
nyezője. Archipenko, a kubista szobrászat 
legkiemelkedőbb képviselője és Tatlin, a kon
struktivisták vezére. 

Orosz nyelv, az indogermán nyelvtörzs 
szláv csoportjának egyik ága. Három nyelv
járása van: a nagyorosz (ez az orosz iro
dalmi nyelv, 70 millió), a fehérorosz (7 mil
lió), és a kis-orosz vagy rutén (35 millió). 
Ma ez utóbbi is külön irodalmi nyelvvé lett. 

Oroszország, régi kiterjedésében 22.5 millió 
km2, 180,000,000 1. A háborúban leváltak 
területéről a balti államok, Finn-, Lett- és 
Eszt-országok, Litvánia, Besszarábia és Len
gyelország, ugy hogy mai területe 20,416.000 
km2, lakosainak száma 138 millió. O. szövet
séges állam, hat részből áll: Orosz Szocialista 
Föderativ Tanácsköztársaság 4,837.000 km2, 78 

millió 1. Európában, 14.314.000 km2, 16.8 
millió 1. Ázsiában; Ukrajna 46).000 km3, 27.6 
millió 1., Fehér-O. ni.ooo km2, 4.15 millió 1.; 
Transzkaukázla 190 000 km2, 5.94 millió 1.; Üz-
bekisztán 551.000 km3, Türkmenisztán 414 
km2, együtt 5.5 millió 1. A lakosság s / a α 
orosz. Az európai területe majdnem teljesen 
sík. A sarkövig ritkán lakott tundravidék, kö
zépső szakasza erdővidék és termékeny fe
kete föld, déli fele füves térség (steppe), 
helyenként homoksivatag. Szibéria területe er
dős, helyenként szántók .és legelők. Nemzetiségi 
lakosság megoszlása: 620/0 nagy- és kisorosz, 
a többi a nemszláv nemzetiségek között oszlik 
meg. A lakosság 8670-a falun, 14 százaléka 
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városban lakik. A két fővárosnak, Leningrád
nak és Moszkvának 1.500.000, illetve 2 mill, 
a lakossága. A szövetséges államok belügyei, 
pénzügyei, népjóléti és népmúvelődési ügyei 
az autonómia hatáskörébe tartoznak. — A szov
jetek közgazdasági politikája most újból a 
régi, merev kommunista elmélet alapjai áll. 
— Története. A történeti O.-ot a 9. sz.-ban 
alapították normán harcosok Rurik vezérlete 
alatt. Az első orosz nagyherceg székhelye 
Kiev volt. - 1000 körül a kievi nagyherceg. 
Vladimir, felvette az ortodox vallást. A hű
béres államok és Rurik utódainak fegyveres 
harcai töltik ki az orosz allam középkon tör
ténetét. A 13. sz. elején a tatárck meghódí
tót ák O.-ot és a 15. sz. végéig az orosz nép 
ázsiai iga alatt élt és egészen ázsiai néppé 
lett. A tatár igát a moszkvai nagyhercegek 
rázíák le, ugy hogy mikor 1613. a Romanov-
csaád foglalta el a moszkvai cárok trónját, 
minden oroszok-lakta föld a moszkvai állam 
fenhaiósága alá tartozott. A 16. sz. óta Szi
béria O. gyarmata lett. Nagy Péter fordította 
az orosz népet Európa felé, ő hódította meg a 
keleti Baltikumot. Katalin a Balti tenger nyu
gati partjait, Lengyelország keleti felét, a 
19. sz.-ban pedig Kaukázust, Besszaráb.át és 
Belső-Azsiát hódították meg az oroszok. Napo
leon legyőzetése után O. vezetőszerepet ját
szóit a konzervatív európai politikában. A 
parasztság elnyomása gyakori belső kirobba
násokra vezetett. A szerencsétlen japán há
ború után az 19^-5- 7- ' forradalmat elfojtották, 
da a világháború végén kitört forradalom 
elsöpörte a monarchiát és O. egész hűbéri 
és polgári rendjét. 1917 nov. óta Lenin ve
zetésével a kommunistapárt kezében van a 
hatalom, dacára a véres polgárháborúknak, 
amelyek 1919—1920. között tomboltak. Kol-
csak, Denikin és Vrangel tábornokok nem 
tudták a hatalmat a kommunisták kezéből 
kicsavarni, mert az orosz paraszttömegek a 
nagybirtok restaurációjától tartottak. A pol
gárháborúk után az éhínség és szörnyű jár
ványok tizedelték meg O. lakosságát. Lenin
nek 1924 jan. 21. bekövetkezett halála után 
Rykovot választották meg a népbiztosok elnö
kévé. Az uj O. gazdaságpolitikája ingadozó; 
a merev kommunizmustól egy darabig eltért, 
de jelenleg ismét a doktrinerség győzött és 
még a parasztgazdaságokra nézve is meg 
akarják szüntetni a magántulajdont, helyükbe 
állami farmokba kényszeritik a parasztokat. 

Orosztony kisk., Zala vm., pacsai ;'·, 1353 1·, 
ut. G else, posta, vasút. 

Orosz-török háború. A bolgár kegyetlenségek 
miaui tárgyalások folyamán Szerbia ós Monte
negro háborút üzent Törökországnak. Amikor 
a porta ismételten visszautasította a nagyhatal
maknak reformköveteléseit, Oroszország 1877. 
ápr. 24. háborút üzent Törökországnak. Mái. 
13-án csatlakozott Románia is. Az eleinte győ
zelmesen előrejutó oroszokat megállította Oz
mán pasa, Plevna védelmével jul. 20—dec. 10. 
Ennek eleste után újból előrehaladtak az 
Ázsiában is győztes oroszok és Miklós nagy

herceg Konstantinápoly kapujáig vonult. To
vábbhaladásában az angol flotta megjelenése 
akadályozta meg. Törökországgal rnárc. 3. 
megkötötte a sanstefanoi előzetes békét, amely 
megteremtette volna Nagybulgáriát és a többi 
államok függetlenségét is. Az európai diplo
mácia e túlzott követeléseket az 1878. berlini 
kongresszuson lényegesen leszállította. 

Oroszvár kisk., Mosón vm., rajkai j . , 2021 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Orphanidesz János, * 1876, gépészmérnök, 
sokáig Németországban működött, most a Ganz-
Danubius alelnöke. 

Orpheus, mondabeli görög (trák) lantos, 
aki dalával az élettelen természetet is meg
mozgatta. 

Orrmány, egyes állatok (elefánt) hosszura 
megnyúlt orra, nagyon mozgékony tapintó, 
szagló, fogó, SZÍVÓ szerv, védő és támadó 
fegyver. 

Orrsövény, az orr üregét két részre vá
lasztó porcos-csontos lemez. 

Orrszarvú, 1. Rhinoceros, a páratlanujju-
akhoz tartozó, hatalmas testű, vastagbörü em
lős, orrán hatalmas, szaruanya^ból lévő szarv
val. Több faja India és Afrika mocsaraiban 
él, — 2. Forró égövi madarak, csőrükön 
kinövésekkel. — 3. Legnagyobb bogaraink 
egyike, melynél csak a himnek van nagy orr
szarva. 

Orrszarvú 

Orsolya-szüzek, szt. Orsolya tiszteleteié 
Bresciában 1537. alapított szigoiu apácarend, 
amely oktatással fogl. 

Orsós Ferenc, * 1879, orvos, a debreceni 
egyet, a kórbonctan ny. r. tanára. 

Örsova, község, Krassó-Szörény vm., az 
Alduna mellett, 6000 1. Petroleum-finomitó. 

Országbíró, rangban a rácior után következő 
országzászlós, 1885-ig a kir. Knria elnöke 
volt. 

Országbírói értekezlet, Apponyi György or
szágbíró elnöklete alatt_ 1861. tartott jogi 
tanácskozmány. Munkálatait az országgyűlés és 
a király eltogadta 8 mint ideiglenes törvény
kezési szabályokat bíróságaink alkalmazták. A 
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törvényes öröklésre vonatkozó szabályai ma 
is hatályosak. 

Országgyűlés, alkotmányunk értelmében az 
állam független szerve, amely a királlyal az 
állami főhatalom gyakorlásában osztozik. Amióta 
az államfői hatalmat a kormányzó tölti be, 
az O. egyedül gyakorolja a törvényhozást. 
Az O. 1608. óta két táblára oszlik, 1918—1926 
csak egy ház volt, 1926 dec. óta ismét két
kamarás rendszer van. 

Országh Pál (irói nevén Hviezdoslav 1849— 
1921), a legnagyobb szlovák költő, lírikus, epi
kus és drámaíró. Sokat fordított, egyebek 
közt Petőfit és Madách: Az ember tragédiáját. 

Országház, az országgyűlés tanácskozásainak 
színhelye, amely Steindl Imre tervei szerint 
épült csúcsíves modorban. Első ülését az 
országgyűlés benne 1896. június 8-án tartotta. 

Országos Földbirtokrendezö Bíróság (O. F. 
B.), a kir. Kúriával egyenrangú bíróság, az 
1920: XXXVÍ. t.-c. alapján működik és 
hajtja végre, a földbirtokreformot. 

Órtaháza kisk., Zala vm., novai j . , 387 L, 
ut. és up. Páka. 

Orth János (1852—1892), János Szalvátor 
főherceg polgári neve, amelyet 1889. vett fel, 
amikor az uralkodócsaláddal összetűzve le
mondott rangjáról. Tengerészkapitány lett s 
egy chilei útjában nyoma veszett. 

Orto · , . (gör.) összetételekben a. m. egyenes. 
Ortodox (igazhivő), vallási elnevezés, mely-

lyel bizonyos egyházak a régi igaz tanhoz 
való ragaszkodásukat hangsúlyozzák a mást 
tanítókkal szemben. Átvitt értelemben a tudo
mányban, politikában is beszélnek O.-okról, 
mint a régi elvekhez ragaszkodókról. 

Ortográfia, 1. Helyesírás. 
Ortopédia (gör.) a. m. testferdülések helyre

igazítása, testgyakorlat, masszázs, bandázs v. 
villanyozás segítségével. 

Ortvay 1. Rudolf, * 1885, a bp.-i egyet, 
az elméleti fizika ny. r. tanára. — 2. Tivadar 
(1843—1916.), történetíró. Főműve: Pozsony 
története. 

Orvieto, városka Közép-Olaszországban (Um-
bria) 19.000 1. Székesegyháza híres. 

Orvostudomány, a betegségek gyógyításának 
és megelőzésének tudománya. Megkulönbözte-
tendő tehát egyrészt a patológia (kórtan) és 
terápia (gyógyászat), másrészt higiéné (egész
ségügy). Az O. kezdete a vallással esik egybe. 
A betegség istenverése, a gyógyítás az istenek 
megkövetése. Az ókori görög O. virágzása 
tetőpontját Hippokrates fellépésében s az 
alexandriai orvosi iskolában éri el. Az ő taní
tásait veszik át a rómaiak, kiknek Őstörté
netében Asklepiades, Celsus és Galenus a leg
nagyobb nevek. Galenus a betegséget bonctani 
s élettani megfontolások alapján igyekszik 
magyarázni. A görög és római O.-t az arabok 
mentették át és fejlesztették tovább. Kórháza-
ka t, gyógyszertárakat, orvosi főiskolákat alapí
tottak. A reformáció szellemi forradalmával 
kezdődik az O. uj lendülete is. Vesalius, Fal-
lopia, Eustachio megalapítják a bonctant. Para
celsus az életjelenségeket kémiai folyamatokkal 
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magyarázza. Harvey felfedezi a vérkeringést, 
Sydenham az orvosok gondolkodását a megfi
gyelésre irányítja. Haller megalapítja az élet
tant. Morgagni (1761) a kórbonctan, Bichat 
(1800) a kórélettan úttörői. Ezidőben fedezi 
fel Auerbrugger a kopogtatás módszerét a 
betegvizsgá'ás számára. Cl. Bemard, Joh. Mül
ler az élettan, Rokitansky a kórtan, kórbonc
tan, Skoda, Hebra, Graefe, Dupuytren a 
gyakorlati O. előrevivői. 1796. fedezi fel Jen
ner a himlőoliást, 1850. lát először a kutató 
szem górcső alatt kórokozó baktériumot s 
Pasteur, Koch, Roux, Behring stb. a fertőző 
betegségek egész kór- és gyógytanát s a 
közegészségtant építik fel. 1840. lesz ismert 
az aether, 1847. a kloroform-narkózis: 1856. 
deríti fel Semmelweis a gyermekágyi láz kór
okát s az ellene való védekezést, 1868. Lister 
a sebek antiszeptikus kezelésének módszerét. 
S alig néhány évtized után már közkinccsé 
is válik a modern sebészet, de nem maradt 
mögötte elméleti fejlődésben az O. többi ága 
sem. 

Ο sanda simplícítas! (lat.) a. m. ó szent 
együgyűség I (Húsz János fölkiál'ása, mikor 
látta, hogy egy parasztasszony milyen buzgón 
hordja a fát az ő máglyájához). 

Oskó Lajos, * 1865, festő; miniatiirfestés 
elefántcsontra és zománcra. 

Osli kisk., Sopron vm., kapuvári ]., 1301 
1., ut. Kapuvár, posta, vasút. 

Oslo (1925 óta hívják igy, azelőtt Krisz-
tiánia), Norvégia fővárosa, a Skagerrak szo
rosra nyiló fjord belső szögleténél, 258.000 1. 
Egyetem. Fa- és papíripar. Norvégia külke
reskedelmének is főhelye. 

Osnabrück( város Poroszország Westfalia 
tartományában, 89.000 1. Sokoldalú ipar. 

Ossendowskí, Ferdinand * 1876, lengyel geo
lógus, varsói professzor. Kalandos ázsiai útját 
Allatok, emberek és istenek c. irta le. 

Osservaíore Romano, a pápai udvar 1861. 
^alapított hivatalos lapja. Hivatalos jellege 1909. 
megszűnt. 

Osszián, mondai alak, 3. sz.-beli kelta bárd, 
Macpherson tőle származtatta a nagyhaásu O.-i 
költeményeket, melyeket 1765. adott ki. 

Osszifikáció (lat.) a. m. csontképződés, 
csontosodás. 

Ostade, Adriáén van (1610—1685), hollandi 
festő ; paraszt, genre. 

Ostende, belga város az É-i tenger partján, 
45.000 1. Világhírű tengeri fürdő. Osztriga-
tenyésztés. 

Ostffyasszonyía kisk., Vas vm., celldömölki 
]., 1907 1., vasút, távíró, telefon, posta, 

Ostia, a régi Róma kikötővárosa a Tiberis 
torkolatánál. Ma már a Tiberis eliszaposodása 
következtében 6 km.-re van a torkolattól. 

Ostiárius, (lat.) 1. Egyházi rend. 
Ostorhegyes, a rud jobboldalához befogott ló. 
Ostoros nagyk., Borsod vm., mezőkövesdi 

j . , 1780 1., ut. és up. Kistálya. 
Octrolenkíj lengyel város a Narev folyó 
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mellett, 15.000 1. 1831. máj . 26. oroszok győ
zelme a lengyeleken. 

Ostromállapot, a kormányzat á t ruházása ka
tonai hatóságokra. Nálunk az O.-nak törvényes 
alapja nincs. 

Ostwald, Wilhelm * 1853, német vegyész 
és filozófus, a fizikai kémiának egyik meg
alapozója. Önálló filozófiai rendszert alkotott, 
amelynek vezéreszméje az energia-fogalom. Λ 
német monista-mozgalom vezére. 1909. Nobel-
dij. 

Ostya (lat. hostia a. m. áldozati állat) , 
búzalisztből és vizből készült kerek, kovász
talan sütemény. 

Ostyepka (szlovák), füstölt juhsajt. 
Osvald István, * 1867, a Kúria másodelnöke. 
Osvát 1. Ernő (1878—1929), iró. Mint a Nyu

gat egyik megalapítója és szerkesztője, expo
nense a századbeli uj irod. törekvéseknek. — 
2. Kálmán, * 1880, orvos, erdélyi publicista. 
Müvei :_ Levelek fiamhoz, Románia felfedezése, 
Erdélyi Lexikon. 

Oswald János (1858—1920), zenepedagógus, 
1913-tól a zeneelmélet tanára a Zeneakadémián, 
1916—19. a tanárképző vezetője. Müve : Nem
zeti zeneművészet. 

Oszaka, J apán második városa a fősziget 
D-i partján, 2.1 millió 1. Orvosi egyetem. 
Sokoldalú ipar. Ujkeietü kikötője hatalmasan 
fellendült. 

Oszcilláció (lat.) a. in. rezgés, hullámzás. 
Öszentiván nagyk. , Torontá l vm., torontáli 

j . , 1379 1., vasút, telefon, ut. és up. Ujszcnt-
iván. 

Oszkok, itáliai nép, amellyel a rómaiak a 
köztársaság első idejében sokat háborúskodtak. 

Oszlop, hengeralaku támasztó építészeti e lem: 
van lábazata, törzse, feje. Vannak különböző 
oszloprendek és pedig a dór, az ión, a 
korinthosi. A hasábalaku O.-nak pillér a neve. 

Oszrő kisk., Baranya vm., szentlőriuci ]'., 
520 1., vasút, ut. Sellye, posta. 

Osztalék v. dividenda, az a nyereségösszeg, 
amelyet a részvénytársaság juttat részvényesei
nek az üzletév végén. 

Osztályharc. »Minden eddigi társadalom tör
ténete O.-ok története«, mondja a Kommu
nista kiáltvány. A marxizmus az O.-ot gazda-
eági, de egyben politikai harcnak is tekinti. 

Osztentáciő (lat.) a. m. tüntetés, fitogtatás. 
Osztjákok, finnugor néptörzs Ny.-Szibériában, 

az Ob-folyó vidékén. Számuk kb . 25.000. 
Műveltségük a'acsony. Halászok és vadászok. 
Nyelvük rokona a magyarnak . 

Osztopán kisk., Somogy vm., lengyeltóti j . , 
1291 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Osztracizmus (gör . : ostrakismos), a szám
űzésnek az a formája Athénben, hogy az 
illető nevét népgyűlésen szavazócserépre i t ták. 

Osztrák általános polgári törvénykönyv, az 
ausztriai örökös tar tományok részére 1S11. 
jun. 11. kihirdetet t magánjogi kódex. Az 
O.-nek a telekkönyvi részei az 1861. ország
bírói értekezlet szabályai a lapján Magyarorszá
gon is érvényben állanak. Az O. az összeom

lásig érvényben volt Erdélyben, a Határőr 
vidéken és Fiúméban. 

Osztrák-Magyar Bank, az I. Ferenc 1816. 
jun. 17-i pátensével a'apitott, szabadalmazott 
Osztrák Nemzeti Banknak utóda, a'akult 1878. 
Székhelye Bécs, főintézetci: Bécs és Bp. 
Üzletágai bankjegykibocsátás és beváltás, leszá
mítolás, lombardüzlet, giro, deviza- és nemes-
fémkereskedés. Ércfedezete kétötöd részre volt 
minimálva; háromnyolcad rész bankszerű fe
dezet mellett. A monarchia széthullásakor be
szüntette működését, likvidálásáról a st .-gcr-
maini és trianoni békeszerződés intézkedett. 

Osztrák-magyar monarchia, Eu rópa leghatal
masabb államainak egyike volt 1867—1918. 
676.616 km-, 52I/0 millió 1. Két külön állam 
szövetsége volt: az abszolút Osztrák császár
ságé és az ősi alkotmányu Magyar királyságé. 
Bosznia-Hercegovina hovatartozása az össze
omlásig nem volt tisztázva. A közös intézmé
nyek: külügy, hadügy, e kettőre szükséges 
pénzügy, az udvar és a külföldi követségek 
székhelye Bét s volt. Intézésükre a bécsi és a 
bp.-i par lament egy-egy bizottságot (delegáció) 
küldölt ki, amelyek felváltva a két fővárosban 
tartották üléseiket, de sohasem együtt. A vesz
tes háborút nem bír ta ki. 1918—20-ban dara
bokra bomlott . Történetét 1. Ausztria és 
Magyarország. 

Osztrák örökösödési háború (1740—1748), 
nyolc évig tartó háborúskodás volt Mária Te
rézia és a Habsburg-örökségre igényt tar tó 
Károly Albert bajor választófejedelem és szö
vetségesei között. Az aacheni békével végző
dő.t, amely szeriirt_ Szilézia kivételével, amely 
I I . Frigyesnek jutott, Már ia Terézia megtar to t ta 
az egész Habsburg-bir tokál lományt . 

Osztrák-porosz háború, 1866, Schleswig-Hol
stein bir toklásának ürügyével Bismarck indította 
Ausztria ellen, hogy ezt kizárhassa a német 
szövetségből. Miután a Moltke által vezetett 
porosz seregek Königgratznél döntően meg
verték Benedek osztrák csapatait, az 0.-n;ik 
a prágai béke vetett véget. 

Osztriga, 10—40 m. mélységben élő tengeri 
kagyló, amelyet mesterségesen is tenyésztenek. 
Többnyire nyersen élvezik. 

Otaru, japán kikötőváros Jesszô szigeten, 
134.000 1. 

Ο tempóra, ο mores! (lat.) a. m. milyen 
idők, milyen erkölcsök! (Cicero) . 

Otitisz (gör.) a. m. fülgyulladás. 
OTT» az Országos Testnevelési Tanács kezdő

betűi. A magyarországi testnevelés és testedző 
sportok legfelsőbb fóruma, melynek tagjait a 
különböző sportszövetségek és illetékes hatósá
gok vezérféríiaiból a kultuszminiszter nevezi ki. 
Elnöke Kara i iá th Jenő. 

Otthon, í rók és Hír lapírók Köre, 1891. alapí
tották. Tagja i újságírók, irók, művészek; ^ célja 
az újságírók és irók testületi érdekeit előmoz
dítani. Elnöke Márkus Miksa. 

Ottó magyar király (uraik. 1305—13°7), Hen
r ik bajor herceg fia, IV. Béla unokája. Er
délybe ment, hogy László vajda leányát és 
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támogatását megnyerje, az azonban fogságra 
vetette, szabadulása után elhagyta az országot. 

Ottó, * 1912 nov. 20, IV. Károly király leg
idősebb fia, anyjával együtt Lequeitioban, Spa
nyolországban el. 

Ottő, német-római császárok. I. (Nagy) O. 
(936—973.), 955. a Lechmezőn megverte a 
magyarokat, 962. Rómában megkoronázták. — 
II. O, (973—83), legyőzte a dánokat, a franko
kat és görögöket, de aztán az arabok őt ver
ték meg. — III. O. (983—1002). — IV. (Welf) 
O. (1198—1212), ellenkirály Stauf Fülöppel 
szemben, 1208. egyedül marad, 1209. megkoro
názzák Rómában, 1210. száműzik. 

Ottokár, II., cseh király (1253—1278. uraik.), 
Habsburgi Rudolfot nem ismerte el német 
királynak, amire Rudolf IV. László királyunk 
segélyével a morvamezeí csatában (1278) 
megverte. O. e csatában el is esett. 

Ottoman, a. m. ozmán, török; továbbá tárn-
látlan nyugszék (díván). 

ótvart az ekzemának (1, ott) egyik gyerme
keknél föl'épő alakja, a bőrhöz tapadó pörk. 

Ouida (ered. Luisa de la Ramée, 1840— 
1908), aiigcl írónő, Olaszországban élt. Szá
mos regénye jelent meg (A két facipő). 

Out (ang,) a, m. kinn, 1. Aut. 
Outsider (ang.) a. m. kívülálló. 
Ouverture (franc.) a. m. nyitány, előjáték 

operákhoz, oratóriumokhoz. 
Ováció (lat,) a. m. zajos ünneplés. 
Ovális (lat.) a. m. tojásdad. 
övári Ferenc, * 1858, ügyvéd, földbirtokos. 

Többizben képv.; felsőházi tag. 
Ovarium (iat.) a. m. petefészek. 
öváry Lipót (1833—1919), történetíró, orsz. 

főlevéhárnok, résztvett az 1848. magyar és 
i860, olasz szabadságharcban. Főként az olasz-
magyar kapcsolatokkal fogl. és kiadta Bethlen 
Gábor diplomáciai okmánytárát. 

Óvatolás, jogfentartási eljárás lejárt, de be 
nem váltott váltónál. 

Ovidius Naso, Publius, római költő (Kr. 
e, 43—Kr. u. 17.). Augustus császár Tomiba 
(ma Constanza) száműzte (Kr. u. 8.), ahol 
ma szobra áll. Müvei: Metamorphoses, Fasti, 
Tristia, Ars amatoria. 

ővilág, az a három világrész (Európa, Ázsia, 
Afrika), amelyeket már a történelmi idő 
kezdetén is ismertek, ellentétben Amerikával 
és Ausztráliával, - amelyeket később fedeztek 
föl s ezért Újvilágnak neveztek el. 

Owen, Robert (1771—1858), angol szocialista, 
utópista. 1823. Amerikába ment. Indiana ál
lamban kommunisztikus berendezésű államot 
alapított. Küzdött a gyermekmunka ellen, elő
harcosa volt a munkásvédelemnek és a szövet
kezeteknek. 

Oxálsav, sóskasav, színtelen, kristályos szer
ves vegyület, a növényvilágban nagyon elter
jedt; káliumsóját rozsda-, tinta- és vörösbor
foltok eltávolítására használják. 

Oxenstierna, Axel (1583—1654), svéd állam
férfiú, a kiskorú Gusztáv Adolf gyámja. Nagy 
része volt a westfaliai békében, amelyből 
Svédország nagyhatalomként került fcju 

Oxford, város D-Angliában, 57.000 I. Egye
teme az első Angliában és egyike a legrégib
beknek Európában. 

Oxidáció (gör.-lat.), az elemek egyesülése 
oxigénnel. A vegyülést gyakran hőfejlődés és 
tüztünemények kísérik. Ez a gyors O., ellentéte 
fénytünemények nélkül a lassú O. Ilyen lassú 
O. megy végbe az állati szervezetben, a szer-
vestartalmu növényi és állati anyagok rothadá-
sakor és sok fém rozsdásodásánál. 

Oxigén (gör.), színtelen és szagtalan gáz, 
amely normális vagy magasabb hőfokon más 
elemekkel hőfejlődés között egyesül. Nélküle 
égés nem folyhat le, az állati és növényi 
élethez nélkülözhetetlen. A természetben nagy 
mennyiségben fordul elő. szabad állapotban 
a levegő 1/5 részét teszi. Vegyületei közül a 
legfontosabb a vízi: r afcolm O. és 2 atom hid
rogén vegyülete. 

Oyama, Ivao, herceg (1843—1916), japán 
politikus és hadvezér, hadügyminiszter. Az 
1894—95-i kinai háborúban ő foglalta el Port-
Arthurr. Az Í904—5-i habomban az összes 
japán haderők fővezére. 

Oz.» az angol ounce (uncia) rövidítése. 
Ózd nagyközség, Borsod vm., ó.-i járásának 

székhelye, 6022 1., vasút, távíró, telefon, posta. 
Vashámorok. 

Ózdfalu kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 
481 1., ut. Baksa, up. Cinderybogád. 

Ozirisz (Us-iri), egyiptomi főistenség, a Nap 
körforgásának, az életnek, a fénynek, az 
egészségnek és termékenységnek istene. 

Ozmán (1259—1326), az első török szultán, 
aki 1300 táján elfoglalta a szeldzsuki törökök 
birodalmát. Ró'a hívják népét ozmánoknak. 

Ozmánbük kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
342 1., ut. Nádasd, up. Szőce-Rimánymajor. 

Ozmíum, a platina-csoportba tartozó fém; 
fajsúlya legnagyobb az összes elemek között. 
Flatinával együtt fordul elő. 

Ozmium-lámpa, Auer találta fel, az első 
fémszálas izzólámpa volt. Később a tantal
es wolframlámpák szorították ki. 

Ozmózis (gör.) a. m. két egyenlőtlen sű
rűségű oldat kicserélődése áthatolható (per-
meabilis) hártyán át (dialízise. Endozmózis a be
felé, exozmózis a kifelé való áramlás. Az O.-nak 
rendkívüli fontossága van a növényi és ál
lati sejtek anyagcseréjében, mert ez az 
anyagcsere a sejtfalakon mint áteresztő hár
tyákon át történik. 

Ozokerit (gör.), 1. Földviasz. 
Ozon, gáznemű test, tulajdonképpen sűrí

tett oxigén. O. keletkezik, ha az oxigént 
vagy levegőt elektromos kisülésnek tesszük 
ki, továbbá ultraviolett-sugarak, radioaktiv 
sugárzás hatására. 

Ozora nagyk., Tolna vm., tamási j . , 4627 
1., távíró, posta. 

öcs kisk., Veszprém vm., devecseri j . , 
604 1., ut. Nagyvázsony, posta. 

Öcsény nagyk., Tolna vm., központi j . , 
3460 1., vasút, távíró, posta. 

Öcsöd nagyk., Békés vm., szarvasi j . , 7634 
1,, telefon, távíró, posta. 
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ödéma (gör.) a. m. szövetek v. szervek 
kóros telítődése folyadékkal (magyarul: vize-
nyő, vizkór). 

öklendezés, a hányást megelőző kellemet
len érzés és mozgások a gyomorban. 

Ökológia, oikológia (gör.), a biológiának 
az az ága, amely az élőlényeknek a kör
nyezetükhöz való viszonyával foglalkozik. 

ökonómia (gör.) a. m. gazdaság, gazdasá
gosság. 

ökölvívás, 1. Boxolás. 
öland, Keleti-tengeri svéd sziget, 1340 km'-. 

30.000 1. 
ölbö kisk., Vas vm., sárvári j . , 1203 1., 

ut. Alsószeleste, posta. ' 
ölyv, a sólyomfélék családjába tartozó ra

gadozó madár. Nálunk is gyakori az egerész-
ö., tyuknagyságu, egérpusztitása folytál hasz
nos madár. 

Egerész-ölyv 

Ömlesztés, a. m. fémek megolvasztása. 
öngyújtó, a gyufát helyettesítő oly készü

lék, amely szikrázásával valamely gyúlékony 
anyagot lángralobbant v. izzásba hoz. Az 
ö.-k tűzkővel, vagyis vas-cerium-ötvözettel mű
ködnek, amely rovátkolt felülettel dörzsölve 
szikrákat kelt. Legelterjedtebbek a benzintar
tóba merülő kanóccal működő zseb- és 
házi ö.-k. 

öngyulladás, olya'i széntartalmú testeknél 
fordul elő, amelyek a levegőn hőfejlesztés 
kíséretében oxidálódnak és fölmelegednek. 

önkormányzat, 1. Autonómia. 
öntöttvas, mintába öntött s abban megme

revedett nyersvas. 
öntudat, annak tudata, hogy összes lelki 

élményeink alanya az én. 
ör kisk., Szabolcs vm., nyirbaktai j . , 1240 

1., ut. Vaja, posta. 
őrbajánháza kisk., Vas vm., szentgotthárd

muraszombati ) . , 243 1., ut. és up. Senye
háza. ! 

ördög (héberül sátán), a bibliában szereplő 
gonosz szellem, amely örökös küzdelemben 
áll az Istennel. 

ördög bibliája, a kártya népies elnevezése. 
ördöghenye kisk., Zala vm., zalaegerszegi 

}., 569 I., ut. es up. Zaiaszentivín. 

ördög Róbert, Normandia hercege (1027— 
35. uraik.), Jeruzsálembe zarándokolt, vissza
tértében halt meg. 

ö regese rt9 nagyk., Pest vm., kalocsai j , , 
lS7S 1·, vasút, táviró, telefon, posta. 

öreglak kisk., Somogy vm., lengyeltóti j . , 
1584 1., vasút, táviró, posta. 

öregujj, a hüvelykujj népies nevet 
örffy Imre, * 1884, ügyvéd, országgy. 

képv. 
Őrhalom kisk., Nógrád vm., balassagyar

mati j . , 1099 " 1., vasút, táviró, up. Hugyag. 
Őrimagyarósd kisk., Vas vm., körmend-né-

metujvári j . , 491 1., ut. Zalaháshágy-Rimány-
major, up. Viszák. 

Öriszentpéter kisk., Vas vm., Szentgotthárd-
muraszombati j . , 1280 1., vasút, távíró, te
lefon, posta. 

Örkény nagyk., Pest vm., alsódabasi j . , 
5665 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Örkényi István, * 1866, festő, a régi 
Buda ódon házait festi. 

örmény egyház, Világosító Szt. Gergely a'a-
pitotta 302. 491 óta az ö. a monofizitiz-
must (1. o.) fogadta el és csak kevesen (köz
tük a hazai örmények) ismerték el a pá
pai fönhatóságot és a kat. dogmákat. Az 
ö. feje a kathoHkosz, aki Esmiadzinben 
székel. 

örmények, az indogermán népcsalád egyik 
ága. Szamuk kb. 3V2 millió. Hazájuk Ör
ményország (Armenia), de nagy számban el
terjedtek Kis-Ázsiában, a Balkán-félszigeten és 
Erdélyben. Otthon földmivesek és áPatte-
nyésztők, az elszórtál élő ö. leginkább ke
reskedők. 

Örmény nyelv, az indogermán nyelvtörzs 
egyik ága, melynek két fő nyelvjárása van : 
a Ny-i, ezt beszélik a török- és a magyar
országi örmények, és a K-i, ezt beszélik az 
oroszországi és perzsa örmények. 

Örményország (Armenia), magasfekvésü ország 
Elő-Ázsiában, a Kaukázustól D-re. Hegyei az 
5000 m.-t is meghaladják (Ararat). A völ
gyek éghajlata enyhe, a hegyeké zord. Ter
ményei gabona, olaj, bor, déligyümölcsök. 
Területe 40.000 km2-re tshető, 1 millió 1. 
1918 óta önálló, 1921 óta tanácsköztársaság. 
Fővárosa Eriván. 

Örökbefogadás, szerződésen alapuló jogvi
szony, amely a szülő és gyermek viszonyát 
utánzó következményekkel jár. Mai jogunk 
szerint minden önjogu férfi v. nő ö.-i ké
pességgel bir. 

örök lámpa, az oltáriszentség tiszteletére 
állandóan égő lámpa (örök világosság). 

öröklés, az élő világban általánosan ta
pasztalható az a jelenség, hogy az utódokon 
megjelennek a szülők tulajdonságai. A tu
lajdonságok csak öröklődhetnek, de nem 
öröklődnek okvetlenül; néha egy v. több 
nemzedéken át lappangva maradnak s csak 
azután jelennek meg újból. Egyelőre vitás, 
hogy az u. n. szerzett tulajdonságok, vagyis 
azok, amelyeket az egyik vagy másik szülő 
a mag« egyéni élete folyamin szerzett, örö-
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kélhetôk-e. Az ivaros szaporodásnál a sza
porodási sejtek: a pete- és ondósejt viszik 
át a tulajdonságokat az utódra. 

örökösödési jog, azoknak a jogszabályok
nak összessége, amelyek elhunyt személyek va
gyoni jogainak az élőkre való átszállását 
határozzák meg. 

örökrész, a hagyatéknak az a része, amely 
akár törvényes, akár végrendeleti örökösödés 
alapján valamely örököst megillet. 

örökváltság, a jobbágyság idejében fenn
állott jogintézmény, amely lehetővé tette, 
hogy az úrbéresek a földesúrral kötött szer
ződés utján szolgálataikat bizonyos pénzösz-
szeg fizetésével örökre megválthassák. 

örökzöld, az olyan növény, amely leve
leit télen se hullatja le; az ilyen levelek 
többnyire bőrnemiiek és merevek (fenyő). 

Örszentiniklós nagyk., Test vm., váci j . , 
rofo 2., vajut, ut. Veresegyház, posta. 

Őr tilos kisk., Somogy vm., csurgói j . , 1056 
1., ut. és np. Zákány, vasút. 

örv, erős szíjból készült, kiálló szögekkel 
ellátott nyakravaló kutyák nyakára. 

örvény, a folyó viz keringő mozgása, nagy 
lefelé húzó erővel. 

Örvény nagyk., Heves vm., tiszafüredi j . , 
655 1., ut. és up. Tiszafüred. 

örvényes kisk., Zala vm., balatonfüredi j . , 
230 1., vasút, ut. Aszófő-Tihany, up. Bala-
tonudvari. 

Ösagárd kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 
554 1., ut. és up. Nőtincs. 

ősállafok, 1. a Föld letűnt korszakaiban 
élt állatok; 2. a mai egysejtű állatok, mint 
a többsejtűek ősei. 

Öse!, észt sziget a Keleti-tengerben, 260Q 
km2 , 42.000 1. 

Ősember. Az ősembertan (paleoantropológia) 
vizsgálja, mikor léptek fel az első emberi 
lények Földünkön, milyen volt a csontvázuk, 
egész megjelenésük, hogyan és hol éltek. A 
geológiai havmadkorból (tercier) egyetlen biz
tos ősembercsontvázat sem ismerünk még. A 
negyedkor (diluvium) sokat vitatott jávai ma
jomemberéről (Pithecanthropus erectus) ma 
már tudjuk, hogy nem tekinthető a mai em
ber ősének. Az egész geológiai múlt egyik 
legrégibb embermaradványa a heidelbergi áll
kapocs. A középső diluviumból kerültek nap
világra a neandervölgyi ember és rokonai
nak maradványai. A neandervölgyi emberhez 
hasonló lények voltak a krapinai (Horvát
ország), a gibraltári, délfranciaországi ő.-ek 
is. Az ő. az idők folyamán nemcsak alaki
lag, de szellemileg is egyre tökéletesedett. 
Erre vallanak a kőszerszámok. Ε szerszá
mok alapján oszlik az őstörténet két nagy 
szakaszra: a paleolit- és neolit-korra. A pa
leolit-kor embere a maga kőszerszámait csak 
durván, pattintással munkálta meg. A csi
szolt kőkor vagy ujkőkor kultúrája már a 
prehistoria körébe tartozik. — A középső di
luvium embere azonban már nem elégedett 
meg eszközeinek puszta megformálásával: di-
szhésre és utánzatokra, majd művészi alko

tásokra is gondolt. L. Barlangi művészet. --* 
A magyarországi ősember nyomait elsőül 
Herman Ottó ismerte fel; Kormos, Kadic 
és Hillebrand sok hazai barlangból mutat
ták ki maradványait. 

Öser, Adam Friedrich (1717—1799), német 
festő és szobrász, Goethe tanára, pozsonyi 
származású. 

Ösi nagyk., Veszprém vm., veszprémi j . , 
1723I. , ut. Várpalota, posta. 

Ősiség, a honfoglalás ' idejére visszanyúló 
jogintézmény, amelynek lényege, hogy az ősi 
földbirtok nem az egyén tulajdona, hanem 
az egész családé. Ez korlátozta a birtok 
adás-vételét és elzálogosítását is. Ε korláto
kat az 1852. ő.-i pátens szüntette meg. 

Őskor. Háromféle ö.-t különböztethetünk 
meg: 1. csillagászati, 2. geológiai és 3. em
beri Ő.-t. — i.-re vonatkozólag 1. Kant-
Lapíace-eímélet. — 2. A K.-L.-elméiét sze
rint keletkezett Föld eleinte izzón-folyó gömb 
volt, mely csak évmilliók utáü hűlt le any-
nyira, hogy a kérge megszilárdulhatott, majd 
felületére a légkörből lecsapódhatott az első 
viz, az ősóceánok. Valószínűleg ezeknek me
leg és a maitól eltérő vegyi összetételű ví
zében keletkeztek az első tökéletlen^ élő lé
nyek, melyekből megint csak évmilliók alatt 
fejlődött ki előbb a növény-, majd az ál
latvilág. — 3. L. Őslénytan. 

Öskőzet, az olyan, mely a Föld kérgé
nek első megszilárdulásánál keletkezett. 

öskü nagyk., Veszprém vm., veszprémi j . , 
1473 1., vasút, ut. Hajmáskértábor, posta. 

Őslénytan (paleontológia), az ősvilág élő
lényeit kutató tudomány. Segédtudománya a 
geológiának, amely a különböző földrétegek 
korát a beléjük zárt állati és növényi kö
vületek (fossziliák) alapján határozza meg. 
Az állatok megkövesült maradványait a pa-
leozoológia, a növényekét a paleobotanika ku
tatja. Eddigi eredményei a szerves világ fo
kozatos fejlődését bizonyítják. 

ősnemzés v. ősterrnődés (archigonia, gene-
ratio aequivoca), az a tanítás, hogy a leg
első lények közvetlenül élettelen anyagokból 
keletkeztek. Hogy Földünk őskorában, más 
föltételek között, ilyen folyamat végbement, 
az lehetséges, de ma nem bizonyítható. 

ősnyomtatvány, 1. Incunabula. 
Ősök tisztelete, elhunytaknak istenekként 

való imádása; primitiv népeknél, továbbá Kí
nában, Japánban. 

összeférhetetlenség (incompatibilitas), az al
kotmányjog szabálya, hogy ugyanaz az egyén 
az állami szervezetben rendszerint egynél 
több állást nem tölthet be. Ezért az or
szággyűlés tagjai állami hivatalt nem vi
selhetnek, az állammal köz- v. magánjogi 
viszonyba nem léphetnek. A városi törvény
hatósági jog is szabályozza az ö.-et. 

Összhang, 1. Harmónia. 
összhangzattan, a zeneszerzéstan kezdő ré

sze, amely az akkordfüzés törvényeivel fogl. 
Őstermelés, minden olyan foglalkozás, amely 

a természet kincseinek közvetlen kihasználásán 



ÖSTöR PADUA 

alapul: halászat, vadászat, földmüvelés, állat
tenyésztés (ősfoglalkozások). 

Östör József, * 1875, ügyvéd, országgy. 
képv. 

Őstörténet, az a kor, amelyből sem szó-
hagyomány, sem írott emlék nincs. Kő-, bronz
és vaskorszakra oszlik. 

Ősz, az őszi napéjegyenlőségtőL (szept. 22) 
a téli napfordulatig (dec. 21) tartó évszak az 
északi féltekén (a -déli féltekén akkor van 
ősz, amikor nálunk tavasz van). 

Őszirózsás forradalom, igy szokták emlegetni 
az 1918. októberi forradalmat, mert az uccán 
tüntető tömegek fehér őszirózsát tűztek fel. 

Ösztön, az állatoknak az a képessége, hogy 
a cél és következmények ismerete nélkül cél
szerű cselekedeteket végeznek. Minden ilyen 
tevékenység két alap-ö.-re: az ön- és a faj
fenntartási ö.-re vezethető vissza. Ilyenek: a 
sokszor művészi fészeképités és az őszi ván-

P. (pater) = atya, szerzetes; p. (zenében) 
= piano, pp. = pianissimo; p. (pagina) = 
oldal; Ρ = pengő; PS = post scriptum 
(utóirat). 

Paál 1. Árpád, * 1889, a bp.-i egyet, az 
ált. növénytan ny. r. tanára. — 2. Árpád, 
* 1850, erdélyi iró és publicista, 1925 óta a 
Kolozsvári Újság szerk. — 3. László (1846— 
79), festő; bensőséges hangulatú tájképek új
fajta festői felfogással. 

Paar, Eduard, gróf (1837—1919), vezér
ezredes. 1877 óta Ferenc József császár fő
hadsegéde. 

Pacal, a kérődzők harmadik, u. n. százrétü 
gyomra. 

Paccini-féle testecskék, érző idegek végző
dései a bőrben. 

Pacemaker (ang. a. m. lépéscsináló), aki ver
senyben elől megy és irányítja a gyorsaságot; 
innen ált.: vezető, irányító. 

Pach Henrik, * 1872, orvos, ipar- és tár
sadalmi egészségüggyel fogl. 

Páciens (lat.) a. m. tűrő, szenvedő; beteg. 
Paciíic-vasutak, az Atlanti-óceánt a Ν agy

vagy Csendes- (Pacific-) óceánnal összekötő 
vasutak. 

Pacifikáció (lat.) a. m. megbékéltetés, meg
nyugtatás. 

Pa:if izmus, 1. Békemozgalom. 
Pacin kisk., Zemplén vm., bodrogközi j . , 

1819 I., telefon, posta. 
Pácok, 1. a kelmefestő- és bőriparban oly 

vegyi anyagok, melyek a festőanyagokat a 
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dorlás a · madaraknál, a mézgyüjtés, sejtek 
építése, a rajzás stb. a méneknél. 

öttevény kisk., Győr vm., tosziget-csüizközi 
j . , 1707 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Ottömös kisk., Csongrád vm., kiskundorozsmai 
j . , 862 ) . , ut. Pusztamérges, posta. 

Ötvös kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 701 
1., vasút, távíró, posta. 

ötvös Lajos, * 1882, rk. plébános, országgy. 
képv. 

Ötvösség, az arany és ezüst földolgozásával 
foglalkozó iparág. 

Ötvözés, különféle fémek elegyítése olvadt 
állapotban. 

Ötvözet, több fém összeolvasztásából keletke
zett elegy-fém, pl. a bronz, réz és ón ö.-e. 

özbégek 1. Üzbégek. 
Özönvíz, valószínűleg babiloni eredetű, de 

majdnem minden népnél megtalálható monda 
arról, hogy az ősvilagban ö. árasztotta el a 
Földet. 

megfestendő anyagban vegyileg rögzítik, a 
kelmét színtartóvá teszik. — 2. A mezőgazda
ságban a vetőmagvakon az üszökgombát el
pusztító anyagok. — 3. A háztartásban a 
húst porhanyitó fűszeres anyagok. 

Pacsa kisk., Zala vm., pacsai j . , 1659 1., 
vasút, távíró, telefon, posta. ' 

Pacsatüttös kisk., Zala vm., pacsai j . , 555 
1., ut. és up. Pacsa. 

Pácsony kisk., Vas vm., vasvári j . , 715 1., 
ut. Győrvár, up. Felsőoszkó. 

Pacsuli, egy jávai növény leveleiből lepárolt 
átható szagú illatos olaj. 

Paczka Ferenc (1856—1925), festő; genre, 
bibliai vallásos arckép. — Neje Wagner Kor
nélia, * }864, festő és grafikus. 

Padár kisk., Zala vm., pacsai j . , 407 ]., 
ut. és up. Nagykapornak. 

Padrag kisk., Veszprém vm., devecseri j . , 
738 1., posta, ut. Ajka. 

Paderborn, város Poroszország Westfalia tar
tományában, 33.000 1. 

Paderewski, Ignacy, * i860, lengyel zon
goravirtuóz, 1919—21. a lengyel köztársaság 
miniszterelnöke. 

Paddington, London egyik városrésze a Hyde 
parktól Ë.-ra. 

Padisah (perzsa), a török szultán cime. 
Padova (Padua), olasz város Velencétől 

Ny-ra, 125,000 1. Igen régi egyetem (1222). 
Padrone (ol.) a. ην ur, pártfogó, gazda. 
Padua 1. Padova. 
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Pádua Kálmán. * 1885, festő; tájképek, 
: interiőrök. 

Paesiello, Giovanni (1741-1816), nápolyi 
operaszerző (Barbiere di Sevilla, La Molinara, 
Nina). 

Paestum (Poseidonia, Paiston), a délitáliai 
Lucania tartomány görögalapitásu városa. Nagy
szerű rom-emlékek. 

Paestum : Poseidon temploma 

Páfrányok, virágtalan, spórákkal szaporodó 
növények, szárnyalt levelekkel; a Föld őskorá
ban óriási fákká nőttek meg. 

Pag., a pagina (lat. oldal) rövidítése. 
Paganini, Níccolo (1782—1840), olasz hegcdü-

virtuoz és zeneszerző. 1828-tól kezdve bejárta 
Európát. Leghíresebb munkái: Boszorkánytánc, 
A velencei karnevál, Perpetuum mobile, 60 
variáció egy genovai népdal fölött. 

Paganizmus (lat.) a. m. pogányság. 
Pagina· (lat.) a. m. könyv-oldal. 
Pagliaccio (ol.) 1. Bajazzo. 
Pagoda (hindu: szent ház), indiai és kínai 

templom; továbbá emberalak mozgatható fejjel 
és kezekkel. 

Pagony, erdőnek az erdész- vagy vadász
iakhoz tartozó része. 

Hanang, ang. gyarmat Maiakkán, 36.000 
km2, 146.000 1., óntermelés. 

Páhi nagyk., Pest vm., kiskőrösi j . , 2485 
)., ut. Kiskőrös* telefon, posta. 

Páholy, 1, 2—6 üléses elkülönített nézőhely 
színházakban. — 2. Szabadkőműves egyesület. 

Paikert Alajos, * i865, közgazdasági iró, 
külpolitikus, a Mezőgazdasági Múzeum iga7ga-
tója. 

Pailleron, Edouard, (1834—1899), francia szín
műíró (Ahol unatkoznak). 

Pain expeller (ang.), fájdalomszüntető or
vosi preparátum. 

Painlevé, Paul, * 1863, francia politikus és 
tudós. A Sorbonne-on a matematika tanára, 
1910. radikális szocialista képv., többizben 
miniszter, 1917. és 1925—6. miniszterelnök. 

Pair, politikai előjogokkal felruházott fran
cia főnemesi dm. 1848. megszüntették. 

Pafsíefk) 1. Paesiello. 
Paisley, város Skótországban, 87.000 1. 
Pajor, álta'ában a bogarak lábas álcája, de 

főleg a cserebogár cicája. 
Pajta, v. csűr, fából készült egyszerű gaz

dasági épület. 

Pajtás Ödön (Szmrecsányi ö.), * 1874, 
festő; humoros, szatirikus rajzok. Kaszárnya
képek. 

Pajzs Elemér, * 1894, iró és hírlapíró, Kc-
gényei: Az agglegény Pinterics, Cirkusz. 

Pajzsmirigy, a gége két oldalán elhelyezett 
belső elválasztásu mirigy. Megnagyobbodása 
(golyva) és hiánya sokféle betegség oka 
( kretinizmus, myxoedema). 

Pajzsszeg kisk., Zala vm., novai j . , 526 1., 
ut. Nova, up. Barabásszeg. 

Páka kisk., Zala vm., novai j . , 1018 L, 
vasút, táviró, posta. 

Páka, a bádogosok által a forrasztáshoz 
használt vörösréz-tömb. 

Pakfong (kinai), nikkel és cink ötvözete, sok 
rézzel. 

Pákh Albert (1823-1^67). novellaíró, a Va
sárnapi Újság megalapítója. 

Pakod kisk., Zala vm., zalaszjntgróti j . , 1321 
L, vasút, telefon, posta. 

Pakots József, * .1877, iró és hírlapíró, de
mokrata-párti országgy. képv. 

Pákozd nagyk., Fejér vm., székesfehérvári 
j . , 2737 1., vasút, távíró, posta. 

Pákozdy Sándor, * 1868, Hajdn vm. alispánja. 
Paks nagyk., Tolna vm., dunaföldvári j . , 

12036 I., hajó áll., vasút, táviró, telefon; posta. 
Paktum (lat.), a. rn. egyezség, szerződés. 
Pál apostol, a kereszténység legnagyobb 

misszionáriusa. írástudónak készülve, a keresz
ténység üldözésével akart érdemeket szerezni. 
A damaskust Krisztus-látomás megtérítette, 
végigjárta Kisázsiát és Görögországot s min
denütt gyülekezeteket alapított. 

Pál orosz cár (1754—1801), III. Péter cár 
és II. Katalin cárnő fia (1796—1801. uralko
dott). A napóleoni háborúkban Franciaország 
ellen harcolt és a kis államokat szövetségbe 
vonta Anglia ellen. Összeesküvés áldozata lett. 

Pál pápa, III. (Alessandra F,arnese, 1468— 
1549), VIII. Henrik angol király kiátkozása 
miatt elveszti az angol egyházat, 1540-ben 
megerősíti a jezsuita rendet, 1542-ben beve
zeti Itáliába az inkvizíciót. 

Pál Gyula, * 1881, magyar matematikus. 
Pa!a, minden réteges kőzet. Az egyes fajtá

kat az ásványi összetétel szerint különböztetik 
meg, csillám-P., agyag-P. stb. 

Palacky, Frantisek (1798—1876). cseh történet
író. Főműve: Geschichte von Böhmen. 

Palaeologosok, a bizánci birodalom utolsó 
uralkodó házának tagjai (1261 —1453). 

Pa!ágyi 1. Lajos, * 186% tatár és költő. 
Számos lirai kötetet, epigramma-gyüjteményt és 
drámai müvet adott ki. Lefordította a Faustot. 
— 2. Lajos, * 1876, színész, a Nemz, Színház 
tagja. — 3. Menyhért (1859—1924), filozófus, 
esztétikus és matematikus. Főként ismeretelmé
leti és logikai kérdések foglalkoztatták. 

Pálam et publice (lat.) a. m. nyilvánosan. 
Palánk, a. m. deszkakerítés. 
Palankín, K-indiai hordszék. 
Palánta, melegágyban kikeltett fiatal növény, 
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melyet aztán kiültetnek a szabadba (pl. do-
bány-P.) 

Palasovszky Ödön, * 1899, költő és színész. 
Müvei: Reorganizáció, Punalua, Karmazsin. 

Pa'a'.inca kisk., Tolna vra., völgységi ]., m 
1., ui. Mórágy, up. Mőcsény. 

Palatínus, (a lat. comes palatii szóból), ere
detileg: udvari ember, majd a nádor latin 
neve. 

Pa'atinus, Róma hét halmának egyike, me
lyen a császári paloták épültek. 

Pa'au-szigetek, japán szigetcsoport a Nagy
óceán Ny-i részén (Mikronézia), 450 km2, 15.000 
1. 1919-ig német. 

Pa'azzo (ol.) a. m. palota. 
Paié kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 209 

1., ut. és up. Sásd. 
Paleoantropológ a (gör.), az embertannak a 

kőkori ősemberrel foglalkozó ága. (L. 
Ősember). 

Paeográíia (gör.), a régi irások tana, amely 
az irás fejlődésével foglalkozik. 

Paleontológia, (gör.) a. m. őslénytan (1. o.). 
Pa eotherium, a tapirhoz hasonló többpatás 

ösvi ági állat, a ló egyik őse. 
Paleozői kor (gör.), a Föld ókora, melyben 

az élő világ kezdetleges formái megjelentek. 
Palermo, Szicília fővárosa és főkikötője a 

Tirréni-tenger partján, 445.000 1. Régi egye
tem. Bor-, olaj-, déligyümölcs- és kén-kivitel. 

Palestrina, Giovanni Pierluigi (1526—1594), a 
16. sz. legnagyobb egyházi zeneszerzője, 1551-
tôl kezdve különféle római templomok zenei 
vezetője volt. 

Palesztina, a Földközi-tenger keleti partja és 
a Jordán közti terület, 24.000 km2, 887.000 1., 
köztük 591.000 mohamedán, 84.000 zsidó és 
73.000 keresztény. Vizei: Holttenger, Tiberias 
és Merőm tavak; Jordán folyó, Kidron és ap
róbb patakok. Jeruzsálem 783 m. magasságban 
a tenger szine fölött, ellenben Jericho és a 
Jordán 382 m., a Holttenger 400 m. mélyen 
fekszik a tengerszin alatt. Hagyományos ter
mékenysége megromlott, de ujabban intenzív 
gazdálkodás kezdődött. Az ország egyharmada 
kultivált. Terményei: búza, árpa, durha, da
tolya, banán, füge, narancs; hires bortermelése, 
ujabban dohánytermesztést vezettek be. Vasúti 
hálózata a világháború alatt épült ki. A Holt
tenger mellett petroleum és aszfalt, brómsók 
és foszfátok; a Földközi-tenger mellett só-
főző telepek alakultak. — Története. P. az 
európai népek vallásainak bölcsője. Legrégibb 
lakói a kanaaniták, majd a fillszteusok és 
krétaiak telepedtek meg. Kr. e. 1500-tól egyip
tomi hübértartomány volt, 1200 körül Izrael 
törzsei foglalták el. Kr. e. P. két részre 
szakadt, Izrael és Juda országaira, amelyeket 
az asszírok és babiloniak megsemmisítettek. 
536. perzsa uralom alatt újra felvirágzott. 
167-ben a zsidó szabadságharcok a Makkabeu-
sok alatt felszabadították. 63. Róma uralma 
alá került. Kr. u. 70. a zsidó nép fellázadt 
Róma ellen. Titus Jeruzsálemet hosszú ostrom 
után bevette. 636. arabok foglaLák el. A ke
resztes hadak 1099. megalapítják a jeruzsálemi 

királyságot. 1187, ismét mohamedán hatalom 
alá került. 1917. az angolok elfoglalták és 
1923. a népszövetség Angliára ruházta P. man-
datarius hatalmát. Anglia Palesztinát zsidó 
nemzeti otthon (national home) alapítására 
készíti elő, ami az arabok részéről nagy el
lenzésre talált és véres összeütközésekre ve
zetett arabok és zsidók közt. 

Paletot (franc.) a. m. felöltő. 
Paletia (ol.), tojásdadalaku falapocska, ame

lyen a festő festéket kever, kivágással a balkéz 
hüvelykujjának. 

Pálía nagyk., Tolna vm., simontornyai j . , 
1569 1., távíró, posta. 

Pálffy 1. Albert (1820—1897), regényíró és 
novellista. A szabadságharc alatt a Március 
Tizenötödike cimü lap szerkesztője volt. — 2. 
Dániel, * 1871, felsőházi tag. — 3. Fidél 
gróf (1788—1864), magyar kancellár, akinek 
nevéhez fűződik Kossuth Lajos és Wesselényi 
Miklós elfogatása, az országgyűlési ifjak tár
saságának feloszlatása. — 4. János gróf (1664 
—1751), császári tábornok a Rákóczi elleni 
hadseregben. Horvát bán, majd Felsőmagyar
ország vezénylő tábornoka. Ővele kötötte· meg 
Károlyi Sándor a szatmári békét. 1741. nádor 
és 1742. a magyarországi hadsereg fővezére 
lett. — 5. János gróf (1829—1910), dúsgazdag 
magyar mágnás, aki a párizsi, bécsi palotáiban, 
valamint a bajmóci, királyfai és vörösvári 
kastélyaiban felhalmozott óriási értékű mű
kincseit a Nemzeti és Szépművészeti Muzeu
moknak hagyományozta. — 6. Miklós (1552— 
1600), tábornok, a Pálffy-család grófi ágának 
megalapítója, 1598. visszafoglalta a törököktől 
Győr várát. — 7. Móric gróf (1812—1897), a 
szabadságharcban mint Haynau szárnysegéde 
harcolt. Az 1860—61. országgyűlés feloszlatása 
után Magyarország kormányzója lett. 

Pálffyné Gu'ácsy Irén, * 1891, iró és hírlap
író, a Nagyvárad c. lap munkatársa. Regé
nyei: Fekete vő'egények, Förgeteg, Hamueső; 
színdarabjai: Kincs, Valuta, Székelyvár stb. 

Pálfiszeg kisk., Zala vm., novai j . , 337 1., 
ut. Zalaegerszeg, up. Csonkahegyhát. 

Pálha, egyes növényeknél a levél tövében 
lévő kis levélke. 

Pálháza kisk., Abauj-Torna vm., gönci /., 
52:6 1., távíró, posta. 

Pali, a déli buddhistáknak a szanszkrittal ro
kon szent nyelve, az 5. sz.-ig élő nyelv volt. 

Páli nagyk., Sopron vm., kapuvári j . , 1208 
]., vasút, posta, ut. Beled. 

Fa'.ksi tó, kis alföldi tó Szabadka határá
ban. Sziksós. Fürdőhely. Trianon óta Jugo
szláviáé. 

Palimpsestes (gör.), olyan pergament, amely
ről az irást levakarták, hogy másodszor le
hessen használni. Az eredeti irást vegyszerekkel 
gyakran újra olvashatóvá lehet tenni. 

Palingenezis (gör.) a. m. újjászületés. 
Pálinka, 25-50¾¾ alkoholt tartalmazó szeszes 

ital. A gyumölcs-P,-kat erjesztett gyümölcs
nedvek desztillálása utján állítják elő. P. 
a rum is, melyet cukornád-szirupból és a 
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konyak, mélyet borból készítőiek, A gabonji-
P.-|t lisztes anyagok megérjesztése utján kapják. 

Palinódia (gör.) a. m. visszaéneklés, vagyis 
visszavonása annak, amit egy költő előbbi 
müvében mondott. 

Palissy, Bemard (1510?—1589}, francia ipar· 
, művész; eleinte fazekas, majd ablakfestő. 

Paliszád (franc.) a. m. cölöpsor, oszlopsor. 
Paliszandert violás feketeszinü fa Közép- és 

Délamerikából, finom butorfa. 
Palitzsch, Johann Georg, (1273 --1788), né

met földmives, csillagász, több üstökös felfe
dezője. 

Palladio, Andrea (1518—1580), olasz építesz, 
elméletileg is foglalkozott az építészettel. 

Palladium (lat.), elem, a platinával rokon. 
nehezen olvadó fém. 

Palladium, Pallas Athene istennőnek Trójá
ban őrzött szobra, amelynek birtokától függött 
a város épsége. P. mai értelemben védőeszköz, 
védőpajzs. 

Pallas, Athene mellékneve. 
P^lías irodalmi és nyomdai rt., a Köz

ponti Sajtóvállalat rt. érdekeltsége, alakult 
1884-

Paüavidni János őrgróf, * 1848, volt kon
stantinápolyi nagykövet, felsőházi tag. 

Pallér (a német Folier-ból), a. m. építkezési 
munkavezető. 

Palliativ (lat.) a. m. védő, enyhítő. 
Pállik Béla (1845—1908). festő; arc-, oltár-, 

sport-, állatképek (főleg birkák). 
Pall-Mall, London egyik előkelő uccája, 

amely csupa klub-épületből áll. 
Pa'lő Imre, 1891, operaénekes, a M. Kir. 

Operaház tagja. 
Pallos, szélespengéjü egyenes kard. 
Pallosjog, a középkorba*! a íöldesuiat, a vár

megyéket és városokat megillető jog, hogy 
alárendeltjeiket halálra ítélhették és a halál
büntetést végre is hajthatták. 

Pállya 1. Celesztin, * 186 \, festő, vásári 
jelenetek. — 2. öccse Caro'.us, * 1875, szin
tén festő. 

Palma* 1. az egyik Kanári-sziget 715 km2, 
42.000 1. — 2. A Baleárok fővárosa, kikötő, 
80.000 1. 

Palma, 1. Jacopo, 11 Vecch'o (idősebb) (1480 
—1528), olasz festő; a velencei renesszánsz-
festészet legkiválóbb alakja; ragyogó meleg 
színezés. —- 2. Ja:opo, il Giovane (ifjabb, 
1544-1628), festő; vallásos képek. 

Pálmák, az egysziküek'hez tartozó, többnyire 
ha!almas trópusi fák, melyeknél az el nem 
ágazó törzs végén van. a levélkoro.ia. A P. 
törzsei kitűnő épület- és butor fákat szolgál
tatnak. Némelyiknek (datolya, kókusz stb.) 
gyümölcse fontos néptáplálék s világkereske
delmi cikk. A P. nálunk csak szobákban v. 
melegházakban tenyészthetők. 

Pa marum (lat.) a. m. virágvasárnap. 
Palmas» Las, Gran Canaría sziget fővárosa, 

őf.ooo I. 
Pálmay lika, * i860, operett-szubrett. 1912. 

kiadta Emlékiratait. 
Palmeraton, Heqyy Jphj} Tç?»pîe, viscount 

PAMLENY 

(1784—1865), angol államférfi, tobbizbetx kül
ügyminiszter és miniszterelnök. A magyar sza
badságharc ügyét rokonszenvvel kisérte. Kos
suth Lajos magyarországi felkelésének tervét 
melegen pártolta. 

Palmetta (franc.) a. m. pálmalevél-diszit-
mény. 

Palmitínsav, az összes olajok és zsírok gli
cerinhez kötött alkatrésze. 

Pálmonostora nagyk., Test vm., kiskunfél
egyházi j„ 3373 l., vasút, posta, ut. Szentkút. 
(Pétermonostora kisk.-gel egyesült ) 

Palmyra (Tadmor), szíriai város Damaszkusz 
és az Eufrates közt. Nagyszerű romjai ma is 
állanak. 

Palóc nyelvjárások, az északnyugati nyelv· 
leriileten, főleg Heves, Borsod, Gömör éi Nóg
rád megyékben beszelt nyelvjárások. 

Palócok, a Bükk, Mátra és Karancs hegysé
gek környékén lakó magyarság: valószínűleg 
a besenyőknek utódai, akik teljesen meg
magyarosodtak. 

Palóczi Antal, (1849—1927), építész, a vá
rosrendezés egyik legkiválóbb művelője, ő ké
szítette Arad, Brassó, Pozsony, Pancsova, Új
vidék és Nyíregyháza szabályozási tervet és 
a bp.-i Szabadságtér is az ő tervei szerint 
épült. 

Palóczi Horváth 1. Ádám, 1. Horváth. — 2. 
István, * 1857, földbirtokos, felsőházi tag. 

Pálos tend, magyar szerzetesrend, 1263-ban 
üzséb esztergomi kanonok alapította, l í . Jó
zsef 1786-ban eltörülte a rendet. Lengyel
országban megmaradtak. 

PálosvSrösmari kisk., Heves vm., gyöngyösi 
]'., 408 1., ut. és up. Abasár. 

PaVabozsak kisk., Baranya vm., pécsváradi 
j . , i8c-6 L, vasút, távíró, posta. 

Palotaforradaiom, olyan forradalom, amely 
csak az udvari körökre szorítkozik s célja az 
államfőnek a tróntól való megfosztása. 

Palotai 1. Arpíd, operaénekes, az Operaház 
tagja. — 2. Boris, * 1904, szlovenszkói költő; 
Tavaszi áradás (versek). 

Palotás kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 1458 
1., posta, ut. Apc. 

Paloznak kisk., Zala vm., balatonfüredi j . , 
324 1., ut, Alsóörs, up. Csopak. 

Palpitáció (lat.) a. m. szívdobogás. 
Pályt 1. Ede, * 1865, hírlapíró. Szerkesz

tette a Magyar Szót, majd a Budapesti 
Naplót. A háború alatt a középeurópai vám
szövetséget propagálta. Munkái: Bölcsészet, 
Das mitteleuropäische Weltreich-Bündnis. — 2. 
Flóra, * 1895, festő; könyvillusztrációk, dísz
letek. — 3. Pál, * 1878, Nógrád és Hont 
vm. főispánja. — 4. Sándor (1859—1929), kö
zépiskolai igazg., több társadalmi oktató-egye
sületnek (Szabad Líceum, Erzsébet-Népaka
démia) vezetője. 

Pamflet (franc.) a. m. röpirat, kiil. gya
lázkodó röpirat. 

Pamir, 4000 m. magas felföld Belső-Azsiában. 
Legmagasabb csúcsa a Mu«ztag-ata, 7860 m. 

Pamlény kisk., Abauj-Toraa vm., encsi j . , 
413 1., ut. és up, Kraszuokvajda. 
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PAMPASZ PANDÚROK 

Pampasz (spanyol), füves pusztaság D-Ame
rika mérsékelt övi síkságán, Argentínában. 
Külterjes állattenyésztés és némi földmüvelés. 

Pamuk kisk., Somogy vm., lengyeltóti j . , 
527 1„ vasút, ut. és ' up. Somogyvár. 

Pamut, 1. Gyapot. 
P a n . . . (gör.), összetételekben a. m. min

den . . ., összes . . . 
Pan, ősi arkádiai pásztoristen, erdők és 

hegyek kecskelábú, szőrös, jókedvű lakója, aki 

Pan 

vidáman furulyáz kétágú sípján s pajkosság
ból ijesztgeti az embereket (páni félelem, pánik) 

Pan (lengyel, cseh), a. m. herceg; 
Panacea 'g-r.) a. m. gyógyszer 

baj ellen. 
Panama, Közép-Amerika legD-ibb 

74.000 km2, 446.000 l.j köztük csak 
fehér. A P.-csatorna két oldalán 8-
széles öv az É-Amerikai Egyesült Államok igaz
gatása alatt áll. Terményei banán, kaucsuk, 

Fővárosa P. a Nagy-óceán 
.; az Atlanti-oldal kikötője 

minden 

állama, 
46.000 

-8 km. 

kakaó, cukornád, 
partján, 69.000 
Colon. 

Panama, csalás, amelyet a hivatalos hata
lommal való visszaélés utján követnek el. 
Az elnevezés a francia P.-csatorna perből 
származik. 

Panama-csatorna, az Atlanti- és Csendes
óceán között, Amerika legkeskenyebb részén, a 
Panama-szoroson át vágott csatorna, 75 km. 
hosszú, átvágja a Culebra-hegységet. 1916. nyi
tották meg. Forgalma 1926. 26 millió netto 
regisztertonna. 

Panamerikánizmus, északamerikai politikai és 
gazdasági mozgalom, melynek célja az ösz-
szes amerikai köztársaságokat az Unió be
folyása alá juttatni. 

Páncél, hadi öltözet, amely rendszerint az 
egész testet fedte és vas- v. rézlemezből 
készült. — P.-nak hívják a várakon és 

II. Lajos király páncélja 

hajókon alkalmazott acél- vagy vasfedőleme
zeket. 

Pancsatantra (a. m. öt könyv), hindu mese
gyűjtemény a Kr. u. 3. sz.-ból. 

Pancsova, v;íros a Temes torkolata fölött, 
Torontál vm., 21.000 1. Trianon óta ffigoszlá-
viáé Paneevo néven. 

Pánd nagyk., Pest vm., nagykátai j . , 2100 1., 
ut. Tápióbicske, posta. 

Pandaemoníum (gör.-lat.), a démonoknak 
(természetfölötti lényeknek) összessége. 

Pandan (franc. : pendant) a. m. valaminek 
a jpárdaiabja; hasonló eset. 

Pandekíák (gör.), Justinianus császár pa
rancsára összeirt római magánjog és annak 
magyarázata. ; 

Pandemia (gör.), nagy területekre kiterjedő 
járvány, ellentétben az endémiával (1. o·). 

Pandora, Hephaistos által készített szép szűz. 
egy szelencével«^ellátva, amelyben minden földi 
baj és szenvedés benne van. 

Pandsab (öt folyó, az Indus nagy kanyarula
tában), 257.000 km2, 20 millió 1. India fő 
búzatermő vidéke. Fővárosa Lahore. 

Pandúrok, 1. bácsmegyei szerb származású 
katpnák, akik különösen Trenck Ferenc ve-
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PANTOMIM 

zérlete alatt tűntek ki. — 2. 1882 előtt vár
megyei fegyveres rendőrök. 

Panegyríkiis, a görög nemzeti ünnepeken va
lamely isten, város vagy nép magasztalására 
tartott dicsérő beszéd. 

Partem et circenses (lat.) a. m. kenyeret 
és cirkuszi játékokat. Juvenalis szerint csak ez 
kellett kortársainak. 

Páneurópai mozgalom, az a törekvés, hogy 
európai országok egyetlen vám- és politikai 
közösségbe tömörüljenek. Főharcosa Couden-
hove-Kalergi gróf. 

Pangalosz, Theodor, * 1878, görög politikus. 
1925. miniszterelnök, 1926. diktátor, de Kon-
dylisz tábornok még az évben megbuktatta. 

Pangermanizmus, 1. Alldeutsch. 
Panhellenizmus, az összes görögök egy ál

lamban való egyesítésének eszméje. Az ókor 
óta létező törekvés. 

Páni félelem, pánik, 1. Pán. 
Panirozni (franc.) a. m. morzsával bevonni 

(a húst sütés előtt). 
Püiikrlambmus, az iszlám szétszórt népeit 

és felekezeteit szorosabb egységbe tömörítő 
törek\ és. 

Pankasz kisk-. Vas vm„ körmeiül—német-
ujvári j . , 582 1,, vaíiit, távíró, posta. 

Pankhursí, Emmeline (1859—1928), az an
gol nőmozgalom egyik vezére, a női vá
lasztójog harcosa. · 

Pankow, Berlin egyik városrésze, 58.000 1. 
Pankreász (gör.) a. m. hasnyálmirigy. 
Pann, Abel, *i866, lengyel származású, Je

ruzsálemben élő modern festőművész. 
Pannonhalma, bencés kolostor, Győr vm. A 

hagyomány szerint Géza fejedelem alapította. 

A pannonhalmi apátság 

Itt van Magyarország legrégibb főiskolája. 
Van külön tanárképzője és 50.000 kötetből 
álló könyvtára. Bencés gimn. 

Pannónia, a mai Dunántúlból, Ausztria K-i ré
széből s a Száva jobbparti vidékéből álló 
római tartomány, amelyet véglegesen Tiberius 
csatolt a birodalomhoz (Kr. u. 9.). Lakói az 
illir eredetű pannonok és a számos tör;sből ál'ó 
kelták. 

Pannóniai Mihály, festő, a 15. sz. első 
ft lében Ferrarában; Termékenység c. képe 
Szépmin'. Muz.-unkban. 

Panoptikum (gör.), olyan hely, ahol »min
den« látható, lőleg viaszból készült tárgyak 
gyűjteménye. 
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Panoráma (gör.), körkép, valamely tájnak 
vagy eseménynek bizonyos magasságból való 
áttekintése. Ilyen Feszty Árpádnak a Magyarok 
bejövetele c. képe. 

Pánsíp, v. syrinx, az ógörögök pásztorsipja, 
amely egymásmellé ragasztott nádsipok soro
zatából állt. 

Pánszlávizmus, az öfszes szláv nemzetek 
egyesítésére való törekvés. Λ 19. s;.-ban a P. 
egyre inkább Oroszország világuralmi törek
vésével azonosult. 

Pantaíone (ol.), 1. az olasz színpad állandó 
komikus alakja. — 2. Hosszú, bő nadrág. 

Panta rhei fgör.) a. m. minden folyik 
(változik). 

Pantheizmus, az a tan, mely Istent és a 
mindenséget (világot) azonosítja. 

Pantheon, köralaku templom Rómában; épült 
Kr. _ u. 115—125 között; kupolája 43 méter 
átmérőjű félgömb. Raffacl és az olasz kirá-

A Pantheon Rómában 

Iyok sírjai vannak benne. — P. Párizsban, 
1764-től Soufflot építette. 1885. a hires fran
cia elmék kultuszának szentelték. 

Pantográf (gör.), oly műszer, melynek se
gítségével térképeket, rajzokat stb. nagyobbított 
vagy kisebbített léptékben lehet lemásolni. 

Pantomim (gör.) a. m. zenével kisért, csak 
mimikával kifejezett cselekmény. 
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PANYOK PAPRIKA 

Pányok kisk., Abaui-Toma vm., gönci }., 
434 1., ut. és up. Abaujvár. 

Panyo'a nagyk., Szatmár vm., fehérgyarmati 
j . , 1401 1., ut. Fehérgyarmat, posta. 

Pányva, az a kötél, amellyel lovat valamihez 
odakötnek. 

Pap kisk., Szabolcs vm., kisvárdai j . , 1167 
1., telefon, posta. 

Pap (Papp), 1. Aurél, * 1879, festő, rea
lisztikus táj- és életképek. — 2. Dániel (1868--
1900), iró és hírlapíró. Humoros tárcák. — 
3. Dávid (1868—1919), jogi és közgazdasági iró, 
újságíró, ügyvéd. — 4. Dezső, * 1871, jogi és 
szociálpolitikai iró, kereskedelemügyi állam
titkár, müegyet. m. tanár. — 5. Elek, * 1858, 
felsőházi tag. — 6. Emil, * 1884, festő; élet-, 
arckép. — 7. Ferenc, * 1871, irod. tört. iró, 
megírta Kemény Zsigmond életr. — 8. Géza, 
* 1868, szociálpolitikai iró, a népjóléti min.-
ban h. államtitkár. Résztvett az összes mun-
kásbizt. törvények, rendeletek megalkotásában. 
— 9. Géza, * 1883, festőművész; állat- és táj
festő; orosz fogs-ágbeli szines grafikák. — 10. 
Géza báró, * 1864, felsőházi tag. — 11. Gyula, 
* 1857, építész; ungvári zsinagóga, zilahi ref. 
templom. — 12. Henrik (1864—1910), festő. 
Az Iparmüv. Isko'a tanára; életkép, történeti 
kép; rézkarcok. — 13. JenS, * 1891, hirlapiró, 
verskötete: Szegény háború. — 14. József, 
* 1896, iró, Kolozsvárt él. Könyvei: Első 
könyv (novellák). Kiáltás a barátért (versek). 
— 15. József, * 1861, jogtudós, a bp.-i Ügy
védi Kamara elnöke, egyet. rk. tan., felső
házi tag. — 16. Károly, * 1873, geológus, a 
kissármás-i földgázforrások fölfedezője. — 17. 
Károly, * 1872, debreceni egyet, a magy. irod. 
tört. ny. r. tanára. — 18. Károly, * 1900, 
novvl'airó. — 19. Kánly, budapesti egyet, 
a földtan m. tanára. — 20. Sándor, * 1868, 
festő, azarmüv. Iskola tanára. — 21. Viktor, 
* 1881, zenei iró és kritikus, önálló müvei: 
négy kötetnyi zenei arckép, Bach, Beethoven 
és Haydn életrajzok. — 22. Zoltán (1862— 
1919), képviselő, hirlapiró és költő. Népdalai
hoz zenét is komponált. 

Pápa (gör. : pappasz, a. m. atya), a róm. 
katli. egyház feje. A P. a kat. dogma sze
rint Péter apostol utóda, aki hitre és erkölcsre 
vonatkozó hivatalos nyilatkozataiban csalhatat
lan. Λ jelenlegi XI. Pius a 262-ik a P.-k 
sorában. 

Páoa, r. t. város, Veszprém Vin. P.-i járá
sának székhelye, 19.255 1. Régi, híres ref. 
kollégium és gímn., bencés reálgimn. 

Pápaderecske kisk., Veszprém vm., pápai -
j . , ^54 I., ut. Mezőlak, up. Dáka. 

Papagályok, forró égövi kuszómadarak. Rend
kívül vastag és erős, többnyire görbe csőrük 
van. To'lazatuk rikitóan tarka. Hangjuk riká-
cso'ó, emberi hangok utánzására meg lehet őket 
tanítani. Növényi magvakkal táplálkoznak. 

Pápai Páriz ' Ferenc (1649—1716), a nagy-
enyedi kollégium tanára. 1708. adta ki »Dictio-
narium magyar és deák nyelven« c. szótárát. 

Pápai prelátusok, a szentszéknél alkalmazott, 
rangban a biboniokok után következó papok. 

Pápakovácsi kisk., Veszprém vm., pápai j . 
1897 1., ut. Pápa, posta. 

Pápanyögér kisk., Veszprém vm., pápai j . , 
278 1., ut. Vaszar, up. Csót. 

Pápasalamon nagyk., Veszprém vm., pápai 
]., 1168 1., ut. Pápa, up. Dáka, 

Pápaszemes kigyó (Naja, kobra), mérges kí
gyó Indiában, Egyiptomban. 

Pápateszér nagyk., Veszprém vm., pápai j . , 
831 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Papaverin, az ópium egyik alkatrésze, gyógy
szer. 

Pápay 1. József, * 1873, a debreceni egyet. 
a finn-ugor nyelvészet ny. r. tanára. — 2. 
Sámuel (1770—1827), Tőle származik az első 
magyarnyelvű rendszeres irodalomtörténet (A 
magyar literatura esmérete, 1808). 

Papin, Denis (1647—1712), francia fizikus, 
nevét különösen a róla elnevezett fazék (168;) 
tette ismeretessé, mely fedéllel elzárt gőztartó-
edenybő! áll, nehezen főzhető anyagok felhevi-
tésére. 

Papini, Giovanni, * i88r, o^sz iró, filo
lógus. Krisztus élete c. m. magy. is megjel. 

Papinianus, Aemilius, római jogtudós, a Pan-
dekták összeállítója. Cara^alla császár megölette 
Kr. u. 212. 

Papir, rongyokból v. általában cellulózetar-
talmu anyagokból (1. Fapapir, Famentes pa
pir) készült vékony lap. Az emberi kultúra 
közvetítésének és haladásának egyik legfonto
sabb anyaga. A kínaiak már az ókorban 
ismerték. Európába az arabok hozták a Kr. 11. 
12. században. Miután számtalan célra hasz
nálják, számtalan fajtája is van. Legtöbb 
P.-t fogyaszt a napi sajtó, melyhez való 
P. fából, ujabban kukoricaszárból és más-
anyagokból is készül. 

PapirmasÊ (franc: papier mâché, a. ni. 
zúzott papir), különféle használati cikkek, 
játékos és minták készítésére szolgáló mű
anyag, mely rendszerint enyvből, kaolinból 
és a papirgépen foszlatott ócska papírból, 
rongyból v. faanyagból áll. 

Papiros-alkotmánv, a gyakorlatban nem érvé 
nyesülő, csak megirt alkotmány. 

Papirusz, melegégövi növény, amelynek ha-
ta'mas leveleiből az ókorban az Íráshoz hasz
nált lemezeket állították elő. 

Pápista, a. m. a pápa követője, katolikus. 
Papkeszi kisk., Veszprém vm., veszprémi j . 

903 1., vasút, táviró, posta. 
Pápóc kisk., Vas vm., celldömölki 3., 1870 1. 

ul. Kenyéri, posta. 
Papos kisk., Szatmár vm., mátészalkai j . , 

64.1 I., ut. Mátészalka, up. ]ármi. 
Papp-Váry Elemérné, Sziklay Szeréna (1881-— 

1924Ί, írónő, a Magyar Hiszekegy szerzője. 
Páprád kisk.. Baranya vm., siklósi j . , 370 1., 

ut. és up. Vajsdó. 
Paprika, több faiban ismert fűszernövény, 

Termése húsos bogyótermés, érett állapotbaa 
piros. A megszárított é? megőrölt termés szol
gáltatja a P.-füszert. Nálunk a 16. sz. óta 
termesztik, legnagyobb mértékben Szegeden. 
Amerikából származik, 
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PAFÜAK î»ARAEEÈLiiMUâ 

Pápuák, Óceániában, Uj-Guineától a Fidzsi-
szigetekig lakó sötétbőrii népfaj. Számuk kb. 
ι ,αιύΐιό. Műveltségük igen aiacsony. 

Paqueün, orvosi műszer, platinából készí
tett, benzingőzzel izzásban tartott égető esz
köz. P. nevű francia orvos szerkesztette. 

Pará» Belem do Gran, braziiiai város a P. 
folyó mellett, 236.000 1. 

Para, török és jugoszláv váltópénz, a tö
rök piaszter 40-ed, a jugoszláv dinár 100-ad 
része. 

Parabola (gör.), hasonlatként beállított el
beszélés, mely valamilyen tanulságban konklu-
dál. L. még Kúpszelet, 

Paracelsus, Philippus Theophrastus Bombasrus 
(tul. Th. von Hohenheim, 1493—1541), kaandos 
életű német orvos és természettudós, 1527. aba-
seli egyet, tanár. Hirdeti, hogy a kémia fő
feladata az orvosságok előállítása (iatroche-
mia). 

Párád nagyk., Heves vm., pétervásári j . , 
a Máira £-1 lábánál, 2350 1., vasút, távíró, 
telefon, posta. Fürdőhely, kénes ivóvíz. Üveg
gyár. 

Parádé (lat.: parare, a. m. készíteni), lát
ván; os, csoportos bemutatás. 

Paradicsom, a burgonyával rokon ker-ti nö
vény. Hatalmas, piros bogyójának nedvét befő
zéssel konzerválják 9 levesek és mártások 
készítésére használják. Amerikából származik. 

Paradicsommadarak, Uj-Guineában, a Mo-
lukki-szigeteken, Ε-Ausztráliában élő madár-

Paradicsommadár 

iai, melynek hímjei pompás disztotlakkal éke
sek, a nőstények egyszerű tollazatuak, szür
kék v. barnák. 

Paradigma (gör.) a. rn. minta, példa. 
Paradió v. amerikai dió, D-Amerikában ho

nos ía termése, olajtartalmú maggal. 
Paradox (gör.), látszólagos ellentmondást tar

talmazó. 
Parafa, a paratöigy vastag kérge, a vizet 

nem ereszti át és igen rugalmas, ezért duga
szok, cipőtalpbetétek stb. készítés'-re használ
ják. A hulladékából linóleumot készítenek. A 
legtöbbet Spanyolország termeli. 

Parafálni (gör.) a. m. megegyezést kézjel
lel ellátni. 

Parai,in (lat.), fehér, áttetsző, kristályos tö
meg, amely szilárd szénhidrogének keverékéből 
áll. Petróleumból v, a barnaszén kátrányából 
készítik. Gyertyakészités-re, vizhat.anitásra, bőr-
puhitásra, gyufa-, töltény-, és iilatszerke'szítés· 
nél, kozmetikában használják. 

Parafrázis (gör.) a. m. körülírás ; valami
nek megsmétése más formában. 

Paragrafus (gör.) a. m. kis fejezet egy mii
ben, számozott P.-jeggyel (§). 

Paraguay, 1. D-amerikai folyó, a Mato 
Grosso hegységben ered és a Paranába öm
lik. 2600 km hosszú. — 2. D-amcrikai köz
társ, a P. folyó mellékén, 445.000 km2, 1 
millió 1. Tengerpartja nincs. » 
Felszíne nagyobbára sík. 
Êgnajlata meleg, száraz, 
egészséges. Marhatenyesz-
tése igen fejlett. Föter-
mékei gabona, rizs, bőrök, 
fa, a P.-tea, dohány, cu
kornád, narancs. Fővárosa 
Asuncion. lö iUnt t e : 160S 
—1768. a jezsuiták uralma 
alatt 1S11. független ál
lam, 1865—70. Lopez P. 
diktátora háborúba keve
redett Argentínával, Uru-
guayjal és Brazíliával, ami 
P. teljes leverésével (Lopez is elesett) és 
romlásával végződött. Ezt a katasztrófát las
san heverte ki P. A világháborúban semleges 
maradt. 

Paragumi, a braziiiai nyers gumi. 
Parainesis (gör.), intés, buzdító beszéd (pl. 

Kölcsey Parainézise). 
Paraiipomena (gör.) a. ni. elhagyott dol

gok, utólagos pótlások valamely irodalmi mű
höz. 

Paralizís (gör.) a. m. bénulás, az idegrend
szer sokféle megbetegedésének tünete, köz
nyelven a bénulásos elmezavart, agylágyuiást 
(paralysis progressiva v. dementia paralytica) 
értik aatta. Ez fokozatosan előrehaladó szellemi 
hanyatlással és bénulásos tünetekkei járó beteg
ség, a lues következménye. Gyógykezelése 
salvarsannal és malária beoltásával. 

Parallaxis (gör.) a. m. az a szög, melyet 
valamely test két végpontjához egy harmadik 
pontból húzott szög bezár. Az égi testek 
nagyságát és távolságát a Földről mért P.-uk 
aíap'ján ha:ározzuk meg. 

Parallelizmus (gör.) a. m. párhuzamosság. 
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Parallelogramm (gör.) a. m. négyszög 2 2 
párhuzamos oldallal. 

Parana, D-amerikai folyó, a Santa Mátiti-
queira- hegységben ered és La Plata néven 
ömlik az Atlanti-óceánba, 4000 km hosszú. 
Rosario-ig a tengeri hajók is feljutnak. 

Paranoia (gör.), tébolyodottság, lassú lefo
lyású elmebaj, téveszmékkel é,s hallucinációk-
kal. 

Parapet (franc), ablakmellvéd, könyöklő. 
Paraplé (franc: parapluie) a. m. esemyft. 
Parapszichológia v. metapszichológia, a gon

dolatolvasás, gondolatátvitel, távolbalátás jelen
ségeivel fogl. 

Parassin József, * 1879, szfv. igazg. főorvos, a 
tuberkulózis elleni küzdelem egyik vezetője. 

Parasznya kisk., Borsod vm., sajószentpéteri 
j . , 806 1., ut. és up. Sajószentpéter. 

Paraszt-egyetemek, olyan magasabb iskolák 
Dániában és Svédországban, amelyeken az 
önként jelentkező felnőtt lakosságot gyakor
lati tudományos ismeretekre tanítják. 

Parasztszociálizmus, főleg földmives munká
sok érdekeivel foglalkozó szocializmus. 

Paratifusz (gör.), a. m. a tífusznak egy köny-
nyebb lefolyású fajtája. 

Paratölgy, 1. Parafa. 
Paraván (franc.) a. m. spanyolfal. 
Parazita, 1. Élősdiek. 
Párbaj, két személynek becsületbeli kérdés 

miatti fegyveres küzdelme. A büntetőtörvény
könyv bünteti. 

Párbér, kat. egyházi adó, mely házas v. 
özvegy személyekre kivetett pénz- v. termé
szetbeli szolgáltatás és a pap javadalmát 
képezi. 

Parcella (franc.) a. m. nagyobb földdarab 
fölosztott részecskéje. 

Parciális (lat.) a. m. részleges-. 
Par distance (franc) a. m. távolból. 
Pardo-Bazan, Emilia, grófnő (1852—1921), 

naturalista spanyol regényirónő, később tanár. 
Magy. megj. A fekete szirén. 

Pardon (tranc.) a. m. bocsánat. 
Pardubitz (Pardubice), cseh város az Elba 

mellett, 25.000 1., vasipar. 
Parentálni (lat.) a. m. halottat elbúcsúz

tatni. 
Parentézis (gör.) a. m. zárjel, közbeszúrt 

megjegyzés. 
Parerga (gör.) a. m. mellettes munkák, 

valamely tudományos munka anyaggyűjtése v. 
irása közben keletkező mellékmunkák neve. 

Pareto, Vilfredo (1868—1923), olasz köz
gazda, a matematikai irány hive. 

Par excellence (franc.) a. m. kiváltképen. 
Parfait (franc, a. m. tökéletes), tejszínes, 

gyümölcskrém. 
Parforce (franc.) a. m. erőszakos; vadászat, 

amelynél a vadat (rókát) lovasok és kutyák 
csjipata üldözi (falkavadászat). 

Parfüm (franc.) a. m. illatszer. 
Par hasard (franc.) a. m. véletlenül 
Pari (olasz) a. m. egyenlő. 
Pari nagyk., Tolna vm., tamási j . , 1435 I., 

vasút, ut. Nagykónyi, posta. 

Páriák, Elo-índia D-i részének őslakói. Ök 
alkotják a legalsóbb kasztot: a munkásokét. 
Átvitt értelemben: elnyomott, kizsákmányolt, 
lenézett osztályok és egyének. 

Pari passu (!at.) a. m. egyenlő lépéssel, 
egyenlő módon. 

Parírozni (franc.) a. m. engedelmeskedni; 
vívásban: kivédeni. 

Paris, trójai királyfi, Priamos és- Hekabe 
fia, Hera, Pa'las Athene és Aphrodite szép
ségversenyének bírája. Eris vitás aranyalmá
ját Aphroditének itéli, megszökteti Helénát. 
Emiatt tör ki a trójai háború. Orvul megöli 
Achilleust, ő maga Philoktetes kezétől esik el. 

Paris, Gaston (1839—1903), francia nyelv-
és irodalomtörténész. 

Paris vaut bien une messe (franc.) a. m. 
Párizs nagyon megér egy misét. (IV. Henrik 
mondta, amikor Párizs csak ugy akarta meg
nyitni kapuit, ha hugenottából katolikus lesz.) 

Párizs, Franciaország fővárosa, a Szajna 
két partján, 3 millió, a vele összeépült 
községekkel együtt 4V2 millió 1. Az ország 
és a kontinens legnagyobb szén- és vas
érctelepeivel belvízi utak kötik össze. 
Leginkább női divatcikkeivel és miiiparával 

Párizs: a Notre Dame templom 

tűnik ki. Kereskedelme és pénzpiaca első a 
kontinensen. Tudományos és művészeti inté
zetei számosak, eredetiek és igen gazdagok. 
A 11. sz.-tól napjainkig minden európai épí
tészeti irány elsőrangúan van képviselve. Egye-
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terne a legrégibb és leglátogatottabb a föld
kerekségen. Irodalomban, szin- és· képzőművé
szetben irányító szerepe van. Zenei élete szin-

, tén vezetőhelyet foglal el. Az idegenek évente 
milliószámra keresik fel. Világkiállítások: 1S55, 
1867, 1878, 188'), 1900. 

Paritás (lat.) a. m. egyenlőség, egyenérték. 
Parittya, régi harci eszköz, kát végén zsi

negre kötött bőrdarab; a P.-t megforgatták 
s így hajították ki belőle a kődarabot. 

Páriz-Pápai, 1. Pápai-Páriz. 
Park (franc, és ang.), 1. nagyobb területen 

a kertművészet szabályai szerint rendezett fák, 
bokrok és rétek. — 2. Összetartozó jármü
vek, kocsik, hajók stb. tömec^. 

Park, Mungo (7771—1806), kiváló Afrika-
kutató ; a Niger mellett halt meg. 

Párkák (Moirák), a görög és római mitoló
giában az emberekre és népekre öröktől fogva 
kiszabott sors szimbólumai: Klotho, Lachesis 
és Atropos. 

Párkány község, Esztergom vm., 3000 1. 
Vasút elágazás. Trianon óta Csehszlovákiáé 
Farkán néven. 

Parkett (franc.') a. m. keményfadarabok-
ból összerakott szobapadló. 

Parlag, megmüveictlen szántóföld. 
Parlaghi Vilma (1864—1924), festő: Lwow 

herceg neje; arcképek. 
Parlament (ang. parliament, országgyűlés, 

törvényhozótestület. 
Parlamentarizmus, az a kormányzási mód, 

amelynek értelmében a törvényhozás népkép
viseleti testület (parlament) kezében van, a 
kormány (miniszterimnél a többség bizalmá
ból kormányoz, c bizalom elvesztése esetén 
pedig lemond. 

Parlamenter (franc), háborúban közvetítő az 
ellenséges felek között. 

Parlando (ol.), zenei műszó, a. m. beszélve. 
Az éneklés és a prózai beszéd között lévő 
előadási módot jelzi. 

Parma, egykori hercegség, 1735—1805. Habs 
burg-birtok, i860 óta olasz tartomány, 326'» 
km2, 376.000 1. Fővárosa P., 72.000 1. Régi 
egyetem (1505). Közép- és renesszánszkori 
temp'omok, gazdag muzeumok. Selyemszövés, 
saitkészités (parmezán). 

Parmenídes (* Kr. e. 510.), görög filozó
fus. Herakleitos tanításával szemben a léte
zők valóságát s a létező és a gondolkodás 
azonosságát hirdette. 

Parmezán (ol.), ered. Pannából való félig 
zsíros, szárított sajt; reszelve fogyasztják. 

Parnasszus (Parnasses), Görögország Doris 
és Phokis tartományain át húzódó hegy, 2460 
m magas csúcsa a mitológia szerint Apol
lon és a Múzsák lakóhelye. 

ParnasszusI Iskola, francia költőYsoport, mes
terei Théophile Gautier, Baudelaire, Leconte 
de Lisle és Theodor de Banville. Jelszavuk 
a »l'art pour l'art«, a hasznossági, erkölcsi 

\ s egyéb melléktekinteteket nem ismerő tiszta 
művészet vo't. 

Parnell, Charles Stewart (1846—91), ir po
litikus, akit honfitársaira gyakorolt befolyásáért, 

az írek felszabadításáért folytatott küzdelméért 
az »irek koronázatlan királyá«-nak neveztek. 
Gladstone-nal egyesült az ir önkormányzat 
(home rule) keresztülvitelére, "azonban ered
ménytelenül. 

Parochia (gör.), 1. a templom körül lakó 
hívekből álló egyház. — 2. A lelkészlak. 

Parodia (gör.), va1 amely komoly műnek ne
vetséges formában való utánzása. 

Paróka (franc.) a. m. álhaj, vendéghaj. 
Parola (ol. a. ni. szó), kézbecsapás·, fel

csapás. 
Párolás, a. m. gőzben való főzés. 
Párolgás, az a fizikai folyamat, melynek 

során valamely folyadék v. szilárd test lég
nemű halmazállapotba megy át. A P. a 
környezettől mindig meleget von el, ezért 
lehűléssel jár. A hőmérséklet emelkedése a P.-t 
gyorsítja; megszűnik a P., ha a folyadék feletti 
zárt tér gőzzel telítve van. 

Par ordre (franc.) a. m. rendeletre. 
Páros, görög sziget az Égei-tengerben, 156 

km-, 10.000 1., Fehér márványa hires. 
Párosujiuak, a patás emíősöfc egyik cso

porttá, a földet érintő 2—2 patás ujjal a 
lábaikon; feloszlatlak kérődzőkre (pl. szarvas, 
teve) és nem kérődzőkre (pl. sertés); több
nyire növényevők. 

Parotltisz (lat), a füítövi nyálmirigy gyul
ladása (mumpsz). 

Paroxizmus (gör.). a betegség tüneteinek 
rohamszerű felfokozódása. 

Par renommé (franc.) a. m. hírből. 
Parry-szígeíek, szigetcsoport Amerika sark

vidékén. 
Parseval, August, * i86r, charlottcnburgi mü-

egy. tanár, a ró'a nev. nem merev kormányoz
ható léghajó föltalálója. 

Parsifal (Parzival), német mondai hős. Leg
híresebb feldolgozása a német irodalomban 
Wolfram von Eschenbachtól ered. A 12. sz,-
ibau a franciáknál mondája egybeolvad a szent 
Grál legendával. Modern feldolgozása Wag
ner operájában. 

Parsons, Sir Charles Hegemon, * i8í4, an
gol technikus, a nevét viselő gőzturbina föl
találója (1884). 

Pars pro totó (lat.) a. m. rész az egész 
helyett, szónoki fordulat, pl. sokfejű: sok 
emberből álló (tömeg). 

Parszik, az ősi Zoroaster-valláshoz ragasz
kodó perzsák. 
< Párta, f. á fejet körülvevő sza'ag v. koszorú. 
Hajadonok viselték. — 2. Virágos növényeknél 
a többnyire színes és illatos szirmok. 

Parterre (franc.) a. m. földszint. 
Parthenogenesis (gör.: szűznemzés), peték ki

fejlődése termékenvités nélkül, kül. alacsony-
rendű állatoknál fordul elő (1. Méh). 

Parthenon, Athene Parthenos (a szűz) temp
loma az athéni Akropolison. Később keresz
tény templom lett. Ma csak K-i és Ny-i 
része áll. Domborművei a British Museum-
ban. A P. köroszlopos dór stilusu templom. 
Hossza 70; szélessége 31 m. 
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PARTHENOPE PASTORALE 

A Parthenon-friz lovasai 

Parthenope, Nápoly régi görög neve. P -i 
köztársaság, 1799. Napóleon létesítette. 

Parti (franc.) a. m. egy egésznek lezárt 
része; egy-egy játék; házasság. 

Participácíó (lat.) a. m. részesedés. 
Paríikularizmus (lat.), olyan irányzat, amely 

a részek v. csoportok érdekeit igyekszik 
előmozdítani a többség vagy a közösség ro
vására. 

Partitúra (ol.), vagy vezérkönyv, a zene
kar vagy énekkar összes· szólamainak átte
kinthető táblázata, amelyből a karmester a 
játékot vezényli. 

Partner (ang.) a. m. részes, társ. 
Pártos Gyula (1845—1916), építész; Lech

ner Ödönnel társulva, építette a szegedi város
házát, a bp.-i Iparmüv. Muzeumot. . * 

Partout (franc.) a. m. mindenütt; helytele
nül : mindenesetre. 

Parti! riunt montes et nascitur ridiculus mus 
(lat.) a. m. vajúdnak a hegyek és nevetséges 
egérke születik (Horatius). 

Parvenu (franc.) a. m. jött-ment, szeren
cséit. 

Parvus, igazi néven Alexander Hephand 
(1867—1924), orosz szocialista iró. 

Pasa, a legfőbb polgári és tábornoki rangú 
katonai hivatalnok Törökországban. 

Pasasér, pasas (franc: passager) a. m. utas, 
ismeretlen személy. 

Pascal, Blaise (1623—62), francia matemati
kus, fizikus és fi'ozófus. Csodagyermek volt, 
már 16 éves korában nagyszerű matematikai 
munkát irt a kúpszeletekről. Számológépeket 
talált föl (1642—45), a matematika számos 
alaptételét ő fejtette ki először, a barométert 
ő a'ka'ma^ta elsőnek (1648) a magasságok 
mérésére. Később filozófiai és vallást elmélke
désekbe mélyedt s megírta hires leveleit a 
jezsuiták ellen. 

Pas de Calais, a La Manche-csatorna leg
szűkebb része, Dover és Calais között, 42 
km. 

Pastes, Nikola (1816—1926), szerb államfér
fiú, mérnöknek készült. 1891. elsőizben minisz
terelnök. A balkánháboru kitörésekor már 
ötödször állt a kormány élére. 1913. újból 
miniszterelnök. A kormány élén maradt eg^sz 
1918 dec.-ig, amikor az újonnan megalakult 

SHS-királyság miniszterelnöke lett. 1924 aug. 
lemondott, de nov. újból őt bizták meg 
kormányalakítással. 1926. lemondott. A centra
lizmus és a szerb hegemónia fentartását kö
vetelte. 

Pasquill, valakinek meghurcolását célzó guny-
irat. Nevét egy Pasquino nevű, 16. sz.-ι ró
mai cipésztől kapta. 

Passage-müszer, távcső, amellyel a csilla
gok áthaladásának idejét figyelik meg az 
égbolt valamely helyén időmeghatározás cél
jából. 

Passau, város Alsó-Bajorországban, az oszt
rák határon, 24.000 1. A nagy gőzhajók 
P.-ig mennek fel a Dunán. 

Passepartout (franc), 1. bemenet joga min
denhová. — 2. Ezt biztosító jegy. — 3. Pa
pírból való képkeret. 

Passy, Frédéric (1822—1912), francia po
litikus, békebarát, akadémikus, szenátor, a 
Nobel-díj nyertese. Főműve: La guerre et la 
paix. 

Passzábilis (lat.) a. m. meglehetős, tűrhető. 
Passzarovic (Pozarevac). szerb város, 14.000 

1. 1718. békekötés III. Károly és III. Ahmed 
szultán között. 

Passzát-szelek, a sarkoktól az Egyenlítő felé 
fújó állandó száraz szelek. 

Passzázs (franc: passage) a. m. átjáró. 
Passzió (at.) a. m. szenvedés, szenvedély. 

P.-nak nevezik azokat az istentiszteleteket, ame
lyeken Jézus szenvedésének történetét recitál
ják el (13. sz.). A 16. sz.-ban keletkeznek 
a karénekre irt motetta-P.-k s e kettő ösz-
szeolvadásából a P. ujabb, oratóriutnszeirü 
alakja. 

Passzió-játékok, a Krisztus-tragédia színpadi 
megelevenitése. Híresek a bajor Oberammergau· 
ban tartott P. 

Passzív (lat.) a. m. szenvedőleges. P. re
zisztencia : c sak tűrésben megnyilvánuló ellen
állás. 

Passzíva (lat.) a. m. adósság. 
Passzivitás, (lat.) a. m. tétlenség. 
Passzus ('at., eredetileg lépés), 1. hely vala

mely irodalmi műben. — 2. Szabad járást biz
tosító irat, útlevél, marhajárlat. 

Pasteiner 1. Gyula (1846—1924), művészet
történész; a bp.-i egyet, tanára. Főműve: A 
művészetek tört. — 2. Iván, * 1887, az Orsz. 
Könyvforg. és Bibliográfiai központ és az 
Egyetemi Könyvtár igazgatója. 

Pástétom (nérn.), finomra morzsolt húsból 
készi'ett, tésztaszerü fűszeres étel. 

Pasteur, Louis (1822—1895), francia fizio-
lógus, a P.-intézet igazgatója, a bakteriolrg:a 
és az erjedés kémiájának a'apvető kutatója, 
a veszettségellenes oltás felfedezőié. 

Pasteur-intézet, veszett állatok által meg
mart emberek kezelésére szolgáló int. Nálunk 
Bp.-en IX. Rákos-u. 7/9. 

Pastor, Ludwig von (1854—1929), a római 
osztrák történelmi intézet igazgatója, vatikáni 
osztr. követ. Főműve: Geschichte der Päpste. 

Pastorale (lat.), általában szimfóniáknak, 
zenemüveknek idillikus hangulatú részletei. 
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PÄS2AB PAfRÍCtUSOft 

Paszab nagyk., Szabolcs vm., dadái felső j . , 
1245 1·» vasút, ut. és up. Tiszabercel. 

Pasziánsz (franc.) a. ni. kártyakirakás. 
Pászka-ünnep, a régi korbai a zsidóság ta

vaszi ünnepe volt, később az egyiptomi szolga
ságból való szabadulás ünnepe, a kovásztalan 
kenyér egy hétig tartó ünnepével. 

Paszkiévics, Ivan Fedorovics (1782—1856), 
orosz tábornagy, a Magyarország elleni orosz 
hadsereg fővezére. 

Paszománt (franc), arany-, ezüst- v. más 
fonalból készített diszitő zsinór. 

Paszta (lat.) a. m. gyúrt tészta, gyúrható 
tömeg. 

Paszte!', színes krétával festett kép; a 17. 
sz. óta ismeretes. 

Pasztilla (lat.) v. tabletta, korongokba sajtolt 
gyógyszer. 

Pásztó nag/K., Heves vm., hatvani j . , 5952 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Pásztói 1. Árpád, * 1877, ira és újságíró. 
Irt útleírásokat, verseket, regényeket, színmü
veket és irod. tanulmányokat. Regényei : New 
York, Kelemenek. Verskötetei: Színek, Őszi 
szántás stb. — 2. János, * 1881, szobrász; 
genre. — 3. József, * 1873, novellista. Ope
rettje: Tilos a csók. — Δ. Mihály, * 1876, író 
és hírlapíró. Közgazd. és várospolitikai kér
désekkel foglalkozik. — 5. Miksa, 1870, a 
Pénzintézeti Közp. vezérigazgatója. 

Pásztori kisk., Sopron vm., csornai j . , 461 
1., ut. és up. Szilsárkány. 

Pásztórlevéî, a püspök körlevele híveihez. 
Pasztörizálás, Pasteur ft. o.) módszere szerint 

italok (fóleg tej) sterilizálása 6o° C-ra való 
ismételt melegítés által. 

Pat kisk., Somogy vm., · csurgói j . , 59S 1., 
ut. Za'aszentjakab, up. Miháld. 

Pata kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 366 
1., ut. Szigetvár, up. Somogyapáti. 

Pa'a, a ló, szamár és más állatok lábának 
utolsó ujjize, melyet hatalmas szarutömeg véd, 
lényegében azonos a körömmel. 

Pa'.acs kisk., Baranya vm., pécsi j . , 802 1., 
vasút, ut. Pellérd, up. Rácváros. 

Patacsy Dénes, * 1887, kisgazda, ny. hadügym. 
államtitkár, országgy. képv. Költeménykötete 
jelent meg. 

Patagonia, D-Amerika D-i csücske. Sivár, 
hideg, műveletlen terület. Legnagyobb része 
legelő. Ny-on magas hegység borítja (An
dok), K-i partvidéke sík. Ny-i partvidéke 
Chiléé, a többi Argentínáé. 

Patai 1. József, * 1882, tanár, író, a Múlt 
és Jövő szerk. Verskötetei: Babylon vizein, 
Sulamit, látod a lángot? — 2. Sándor, * 1863, 
ügyvéd, iró. Munkái: Magyar szocializmus, 
Az élet tudománya. 

Patak kisk., Nógrád vm., balassagyarmati 
j . , 1484 1., ut. Dejtár, posta. 

Pataki József, * 1875, színész, a Nemz. 
Színház tagja, színészettört. iró. 

Pataky 1. Arnold, * 1882, teológus, a bp.-i 
egyet, az újszövetségi szentírás ny. r. tanara. 
— 2. László (1857—1912), festő; magyar nép
élet, kuruc katonai élet. 

Patalom kisk., Somogy vm., igali ) . , 313 1., 
ut. Répáspuszta, up. Magyaratád. 

Patay Tibor, * 1880, földbirtokos, Pest vm. 
főispánja 1917—8, országgy. képv. 

Patea kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 195 
!., ut. Kaposvár, up. Szenna. 

Patek Ferenc, * 1888, a bp.-i egyet, a 
későbbi középkor-történet m. tanára. 

Patens, (lat.) 1. szabadalmi okmány. (L. Sza
badalom). — 2. Alkotmányjogilag törvény
pótló _ rendelet (nyílt parancs), kül. az ab
szolutizmus korában. 

Pater, (lat.) 1. apa; 2. szerzetes pap. 
Pater, Walter Horatio (1839-1894), angoi 

iró. Nevezetesek essay-i. Magyarul: A renais
sance. 

Páter Béla, * i860, a kolozsvári gazdasági 
akad. volt igazg., egy. m. tan. A gyógynö
vényeket és termesztésüket propagálta. 

Paterfamilias, (lat.) a. m. családapa. 
Pater noster (lat.) a. m. Miatyánk. 
Paternostermü, lapátolható anyagoknak felfelé 

szállítására szolgáló emelőgép; folytonosan járó 
liít. 

Pater peccavi (lat.) a. m. atyám, vétkeztem. 
(Luk. 15, 21.) 

Paterson, város az Egyes. All. New Jersey 
államában 136.000 1. Selyemszövés, gépgyártás. 

Patetikus (gör.) a. m. szenvedélyes. 
Pathos (gör.) a. m. szenvedés, szenvedély, 

emelkedett kifejezés. 
Patina, (lat.) réz- és bronztárgyak felü

letén képződő kékes-zöldszinü réteg (rézoxid), 
amely nedves levegő v. föld hosszú ideig 
tartó hatására keletkezik. Mesterségesen is elő
állítják. 

Patka nagyk., Fejér vm., székesfehérvári j . , 
2376 1., vasút, távíró, posta, telefon. 

Patkány, az egérfélékhez tartozó rágcsáló ál
lat. A nálunk régebben elterjedt házi P.-t a 
vándor-P. csaknem teljesen kiszorította. 

Patkó Károly, * 1895, festő és gra ikus. 
Pa'.ogen (gör.) a. m. betegségokozó; P. 

baktériumok a. m. betegségokozó bakt. 
Patois (franc.) a. m. népnyelv, az alsóbb 

néposztály nyelvjárása. 
Patológia (gör.) a. ni. kórtan, a betegsé

gekről szóló tudomány. 
Patosfa kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 

714 1., ut. és up. Németlad. 
Pátosz 1. Pathos. 
Patrasz, görög kikötőváros az Ión-tenger 

partján. Moreában. 53.000 1. 
Pátria, (!at.) a. m. haza. 
Paíríarchák (gör.), 1. Izrael ősatyái (Áb

rahám, Izsák, Jákob). — 2. A zsidó szinhed-
rion elöljárói. — 3. Az 5. sz.-tól a konstanti
nápolyi, alexandriai, római stb. püspök. — 4. 
Ma a velencei és lisszaboni érsek és az ör
mény, kopt stb. egyházak fejei. 

Patríciusok (lat.), a régi Rómában & három 
ősi törzs fejeiből kikerült szenátorok (patres) 
utódai, később az ősi törzsekből származó 
született nemesek, az egyedüli teljesjogu pol
gárok. Csak ők viselhették a papi és pol
gári hivatalokat. 
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PATRICK PAYR 

Patrick, szt., * 389 körül, f 455 és 46 t kö
zött. Írország kat. hitre téritője és védszenljc. 

Patrióta (gör.) a. m. hazafi. 
Patrisztika vagy patrológia (gör.) a. m. 

az egyháztörténetnek az egyházatyákkal fog], 
ága. 

Pátroha nagyk., Szabolcs vm., kisvárdai j . , 
2735 L, vasút, távíró, telefon, posta. 

Patroklos, Homeros Iliasában Achilleus ba
rátja. 

Patron (fraie.) a. m. 1. töltény, 2. szoba
festésnél a kivágott minta. 

Patrona (lat.) a. m. úrnő, védőnő. P. Hun* 
gariae, Magyarország védasszonya. 

Patronázs (franc), jótékonysági intézmények 
neve, amelyek védelemre szoruló emberek 
(elhagyott gyermekek, volt fegyencek stb.) 
gyámolitásával fogl. 

Patrónus (lat.) a. m. 1. valamely hely 
védőszentje. — 2. Az egyház kegyura, kinek 
jogai közé tartozik a lelkész megerősítése, 
— 3. Általában: pártfogó. 

Patrubány Lukács (1861—1926), nyelvész, ;i 
bp.-i egyet, az örmény nyelv és irod. m. 
tanára. 

Patrul (franc, patrouille) a. m. katonai őr
járat. 

Patt, a sakkjátékban a királynak olyan 
helyzete, amelyben helyét nem hagyhatja el, 
mert különben mattot kap. 

Patti, Adelina (1843—1919), olasz opera
énekesnő, a belcanto egyik legragyogóbb kép
viselője a 19. sz.-ban. Olasz operák koloratur-
szerepeit énekelte. 

Patvare kisk., Nógrád vm., balassagyarmati 
]., 638 1., ut. és up. Balassagyarmat. 

Patvarista, régente joggyakornok, ügyvéd
jelölt. 

Páty nagyk., Test vm., biai ]., 2538 1., te
lefon, posta. 

Pátyod kisk., Szatmár vm., csengeri j . , 688 
1., vasút, ut. Qsenger, posta. 

Pátzay Pál, * 1896, szobrász. Régebbi mun
kái expresszionisztikus törekvést mutatnak, az 
ujabbak klasszicizálást. 

Pauer Imre, * 1845:, a bp.-i egyet, a filozó
fia nyűg. ny. r. tanára, a Tud. Akad. r. tagja. 
Müvei: Lélektan, Logika, Metafizika, Az etikai 
.determinizmus elmélete stb. 

Paul, Bruno, * 1874, német iparművész, a 
berlini iparmüv. muz. és iskola igazgatója. 

Paulay 1. Ede, (1836—1894), színművész. 
1878-tól a Nemzeti Színház igazgatója. — 2. 
Erzsi, * 1888, színművésznő, P. Ede leánya. 
1904-től a Nemzeti Színház tagja. 1923. kül
földre költözött; Cerutti olasz nagykövet 
felesége. 

Paul-Boncour, Joseph, * 1873, francia poli
tikus, ügyvéd, újságíró, munkaügyi min., 1924 
óta szoc. dem. képviselő. 

Pauler 1. Ákos, * 1876, filozófiai író, bp.-í 
egyet, tanár. Fontosabb müvei: Az etikai meg
ismerés természete, Logika, Grundlagen d. 
Philosophie. — 2. Gyula, (1841—1903), tör
ténetíró, ügyvéd, majd orsz. íőlevéltárnok. Fő-
müve: A magy. nemzet tört. az Árpádok ko

rában. — 3. Tivadar (1816—1886), 1848—71. a 
budapesti egyetemen az észjog tanára, 1871 —72· 
vall. és közokt. miniszter, 1872—75. és 1878- 86 
igazságügyminiszter volt. 

Paulini Béla, * 1881, újság- és rjusági író. 
Paulsen, Friedrich (1846—1908), német filo

zófus és pedagógus. Főműve: Az etika rend
szere. Bevezetés a filozófiába. 

Paunz Márk, * 1869, a bp.-i egyet, az 
orr-, torok és gégebetegségek c. rk. tanára. 

Paupera Ferenc, * 1876, a Földhitelbank 
elnökigazga'ója, országgy. képv. 

Pauperizmus (lat.) a. ' m. szegénység; tömeg
nyomor. 

Pausale (német-lat.) a. m. átalány-összeg. 
Pausanias, spártai király, Plataianál ő volt 

hadvezére a perzsákat legyőző görög seregnek 
(Kr. e. 479). 

Pauza (lat.) a. in. szünet. 
Páva, a tyúkok családjába tartozó madár. 

A himek tollazata nagyon díszes. Rosszul repül
nek, Közép- és D-Azsiában élnek, nálunk 
mint díszmadarat tenyésztik. 

Pávatoll 

Pávay Vájna Ferenc, * 1S86, geológus, fő-
bányatanácsos, a pénzügymin.-ban a mélyfúrá
sok irányitója. 

Pavia, város ft-Olaszországban, a Ticino 
torkolata fölött. 50.000 1. Régi egyetem (1300). 
Értékes műemlékek. 

Páviánok, kutyához hasonló fejű afrikai és 
ázsiai majmok, erős fogazattal. 

Pavillon (franc.) a. m. kerti ház; csarnok. 
Pavlova Anna, * 1888, orosz táncosnő, a 

klasszikus tánc egyik legnagyobb alakja. 
Pax vobiscum (lat.) a. m. béke veletek. 
Payer, Julius (1842—1915), osztrák sarkutazó. 

Az 1872—73-i osztrák-magyar expedíció élén 
ő fedezte fel a Ferenc József-földet. 

Payr 1. Hugó, * 1888, hírlapíró, főkép po
litikai és katonai szakirodalommal foglalkozik. 
— 2. Hugóné Elefánt Olga, * 1886, művészeti 
iró. - - 3. Sándor, * 1861, ev. lelkész, pécsi 
egy. r. tan., ev. egyháztörténész. 
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PAZAR PECSORA 

Pazar Zoltán, * 1865, kúriai biró. 
Pázdány kisk., Baranya vm., szentlőrinci 

, 85 )., ut. Pellérd, up. Nagybicsérd. 

Pázmánd nagyk., Fejér vm., válí j . , 2097 ]., 
ut. Kápolnásnyék, posta. 

Pázmándíalu kisk., Győr vm., pusztai j . , 
1009 },, ut. Győrszentmárton, posta. 

Pázmándhegy kisk., Győr vm., pusztai j . , 
662 1,, ut. Győrszentmárton, up. Pázmándfalu. 

Pázmándy Dénes, * 1848, politikus és pub
licista, függetlenségi képv. volt. A Mai Nap 
munkatársa. Munkája: Hongrie devant l'Europa. 

Pázmáneum, magyar papnevelő intézet Bécs
ben. Pázmány Péter alapította 1623. 

Pázmány 1. Péter (1570—1637), esztergomi 
érsek, a magy. ellenreformáció lelke. A prot. 
terjedésének meggátlására nevelőintézeteket ala
pított (Pázmáneum), ő vetette meg (1635) a 
nagyszombati egyetem alapjait, amely Buda
pestre került s 1921 óta P. nevét viseli. Fő-
müve a Hodegus, Isteni igazságra vezérlő 
kalauz (1613). — 2. Zoltán, * 1869, pécsi egy. 
r. tan., római jogász. 

p. C. (pour condolcr, franc.) a. m. részvét 
kifejezéséül. 

p. Chr. (post Christum natum) a. m. Krisztus 
születése után. 

Péage (franc. : utvám, hid vám), az a dij, 
amelyet valamely vasútvonal használatáért egy 
más vasut-vállalat fizet. 

Peary, Robert (1856—1920), amerikai sark
utazó. Több sikeres expedíció után 1909-ben Γ> 
érte el elsőnek az É.-i sarkot. 

Peccavi (lat.) a. m. vétkeztem. 
Pécel nagyk., Pest vm., gödöllői j . , 6083 1., 

vasút, távíró, telefon, posta. 
Pecér, régen a főurak kutyáinak ápolója, 

ma gyepmester. 
Pech (ném. a. m. szurok), tréfásan: bal

szerencse. 
Pechsteín, Max, * 1881, modern, német festő, 

grafikus és fametsző. 
Péchy 1. Erzsi, * 1890, énekesnő. Rövid ideig 

a bpesti Operaház tagja, majd operettszínhá
zakhoz szerződött. — 2. László, * 1897, Szat-
már, Ugocsa és Bereg vm.-k főispánja. — 
3. Simon (1565 kör.—1650 kör.), unitárius 

iskolamester, Erdély kancellárja, a zsidózó 
(szombatos) irány hive és vezetője. — 4. 
Tamás (1829—1897), politikus. A szabadságharc 
alatt honvéd, 1875-től a szabadelvű párt tagja, 
közmunka- és közlekedésügyi miniszter. Több 
mint egy évtizeden át a képviselőház elnöke. 

Pecöl kisk., Vas vm., sárvári j . , 1177 I., 
ut. Ikervár, posta. 

Pécs, a Dunántúl legnagyobb városa, Ba
ranya vm. székhelye a Mecsek D-i lábánál, 
47.556 1. 11. századból való, restaurált román· 
stilü székesegyház. R. k. püspökség. 1367— 
1526. és 1922 óta egyetem. Kath. főgimn. ciszt 
reálgimn., tanárképző int,, gyakorló reálisk., 
városi fiu- és női felsőkeresk. isk. Majolíka-
gyártmányai művészi szempontból is értékesek 
(Zsolnay-gyár). Pezsgője és kesztyűje országos 
hirü. Közelében szénbányák. 

Pécs: a Székesegyház 

Pécsaranyos, kisk., Baranya vm., pécsi j . , 
500 1„ ut. Görcsöny, up. Pellérd. 

Pécsbagota kisk., Baranya vm., szentlőrinci 
j . , 175 1., ut. Baksa, up. Szabadszentkirály. 

Pécsbudaía kisk., Baranya vm. hegyháti j . , 
386 1., ut. Komló, up. Magyarszék. 

Pécsdevecser kisk., Baranya vm., pécsi j . , 
291 1., ut. és up. Rácpetre. 

Pecsétőr, Angol-, Olasz- és Franciaország
ban az igazságügyminiszter címe. 

Pecséttan (sphragistika), a régi oklevelek pe
csétéinek ismerete. A magy. P. megalapítója 
Pray György (1. o.). 

Pecsétviasz (spanyolviasz), sel'ak, cinóber és 
ierpentin összeolvasztásából készült anyag, amely 
melegítésre könnyen olvad; levelek lezárására 
haszn. 

Pécsi 1. Albert, * 1882, geofizikus és ge
ográfus. Főművei: A földfelület erőltetési vo
nalai, A jégkorszakról, Les richesses naturelles 
du bassin du Danube moyen. — 2. Blanka, 
* 1894, színművésznő, Reinhardt társulatának 
tagja. — 3. Mária (Dobosiné), * 1885, regény
író. Munkái: Királyok, pásztorok (mesék), 
Persephone elrablása, Magyarok szimfóniája. 

Pecsora, Ε-oroszországi folyó, Az Ural kö-
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PEdsöVíCá PELLAGRA 

zepcn ered és deltával ömlik a Jeges-ten-
gerbe. 1500 km. 

Pecsovics, β gúnynévvel emlegettek a 67-es ki
egyezés előtt azokat a politikusokat, akik az 
Ausztriával való megegyezést hirdették. Az 
elnevezés egy Pecsovics Revü. aulikuspárti fő-
kortes neve. 67 után a szabadelvüpárt híveit 
nevezték Ρ .-oknak. 

Pécsudvard kisk., Baranya vm., pécsi j . , 
661 1., vasút, ut. Üszög, up. Kiskozár. 

Pécsvárad kisk., Baranya vm., pécsváradi 
]'., 2640 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Pecz 1. Samu (1854—1922), építész, mü-
egyet. tanár, a központi vásárcsarnok, az uj 
országos levél.ár, az uj Miiegyet. könyvtára 
építője. — 2. Vilmos (1854—1923), a bp.-i 
egyet, a gör. filológia tanára, szetk. az Gkori 
Lexikont. 

Pedagógia (gör.) a. m. neveléstudomány. 
Pedagógium (.'at.) a. m. magasabb taninté

zet; ná.unk P. a polgári iskolai tanítóképző. 
Pedagógus (lat.) a. m. oktatással foglalkozó 

nevelő. 
Pedál (franc), az orgonának lábbal megszó

laltatható billentyűzete, azonkívül a zongorának, 
cimbalomnak, hárfának és üsdobnak lábbal ke
zelhető szerkezete, amely a hurok, ill. a 
hártya továbbrezgését megakadályozza. 

Pedáns (franc. a. m. tanító, nevelő, udvar
mester), a formákhoz és szabályokhoz szigo
rúan ragaszkodó ember. 

Pedellus (gör.) a. m. iskolaszolga. 
Pederasztia (gör.), a homoszexualitás gyer

mekekkel. 
Pediatria (gör.) a. m. gyermekgyógyászat. 
Pedigré (ang.) a. m. családfa, kiü. lovaké, 

vagy kutyáké. 
Pedíow, James, * 1885, amerikai kapitány, 

a háború után az amerikai Vörös Kereszt 
megbízottja Magyarországon. 

Pedofiíia u. az, mint pederasztia (1, o.). 
Pedro (Dom P.), brazíliai császárok. I. P. 

(uraik. 1823—31) lemondott fia, II. P. (1825— 
189O javára (uraik. 1831—89), a köztárs. 
párt megerősödésével lemondott. 

Peel, Sir Robert (1788—1850), angol politikus, 
képviselő, ix államtitkár, majd miniszter, két-
izben miniszterelnök, a szabadkereskedelem 
híve. 

Peer» az angol lordokházának tag:a. Főne
mes, s rangfokozata van: herceg (duke), mar
quis, gróf (earl), algroí (\iscount) és báró 
(baron). 

Pegazus (gör.: forrásló), a görög mondában 
szárnyas Jó, a halhatatlan Zeus villámainak 
szállítója; a költészetben az ihlet szimbóluma. 

Péguy, Charles (1873—1914), francia író. 
Pehely, a madarak testét közvetlenül a bőr 

feleit fedő legfinomabb tollak, főleg a vízi 
madaraknál van kifejlődve. 

Peidl Gyula, * 1873, szocialista politikus és 
szakszervezeti vezető. 1919. munkaügyi és nép
jóléti miniszter a Berinkey-kormányban. A 
diktatúra bukásakor az u. n. szakszervezeti kor
mány miniszterelnöke, de az ellenforradalom 

lemondásra kényszeríti. Elnöke AZ Alt. Fogy. 
Szövőnek, országgy. képv. 

Peipusz-tő, Észt- és Oroszország határán, 
1500 km- . 

Peisner Ignác (1855-1924)- »ró, a N. Pester 
Journal munkatársa, ». szerkesztője. Munkái: 
A nyelv életéből, Képek a régi Pest-Budáról. 

Pej, a sárgásbarna ló-szin, többféle árnya
lattal. 

Pe>:sevich Tivadar gróf, * 1855, horvát po
litikus, főispán, országgyűlési képviselő, hor
vát bán, 1913. horvát miniszter. 

Pékár 1. Dezső, * 1873, fizikus, a geo
fizikai int. igazgatója. — 2. Gyula, * 1867, író 
és politikus, 1901-től kezdve képviselő. Számos 
regényt, novellás kötetet és drámát irt. A Pe-
tőti-Társ. elnöke. — 3. Károly (1869—1911), 
bp.-i egyet, m.-tan., filozófiai iró, esztétikus. 
Költeményeket is irt, Pekry K. néven. — 4. 
Mihá.y, * 1871, orvos, üziológus, a pécsi 
egyet, az élettan ny. r. tanára, felsőházi tag. 

Pekari, a sertésfélékhez tartozó emlős Ame
rika melegégövi tájain. 

Peking, Kina fővárosa, iV.i millió 1. Mandzsu 
(egykori császári), tatár és kinai városrészekre 
oszlik. Egyetem, obszervatórium, könyvtárak, 
gazdag gyűjtemények. Az eredeti kinai mű
vészet számos remeke. 

Pekunier (lat.) a. m. pénzre vonatkozó. 
Péadan, Josephin-Aimé (1859—1918), fran

cia iró; szertelenül csapongó pompázó re
gényciklust irt 19 kötetben (La décadence la
tine) . 

Peiagikus (gör.) a. m. tengeri. 
Pelargonium (lat.) a. m. muskátli. 
Pelasgok, Görögország őslakói. Kultúrájuk 

emlékei ciklopszépitésü városfalak. 
Pele, a mókusokhoz hasonló apró rágcsáló 

európai emlős. 
Péle-méle (franc.) a. m. össze-vissza. 
Pèlerin (franc.) a. m. ujjatlan köpönyeg. 
Pelikán, magyarul gödény, vizi madár. Nagy-

csőrének alsó részén hatalmas bőrzacskó van. 
Halakkal táplálkozik. Melegebb vidékeken él. 

Pellagra, tőként Ê-Olaszországban és Spa
nyolországban elterjedt kiütéses bőrbetegség, 
valószínűleg vitaminok hiánya okozza. 
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PELLEGRINI PÉNZÜGYŐRSÉG 

Pellegrini Albert, * i868, író (Diplomata 
álnéven), a közös külügymin., majd a ma
gyar külügymin. sajtóelőadója volt. 

Pellengér (német: Pranger), oszlop, amely
hez a középkorban a bűnösöket kötötték. 

Pellérd kisk., Baranya vm., pécsi j , , 1211 1., 
vasút, táviró, telefon, posta. 

Peílico, Silvio (1788—1854), olasz költő. Év
tizedes politikai fogságát megírta Le miéi 
prigioni c. m.-ben, ezenkívül irt lirai, drámai 
müveket. 

Pe'oponnesos (a középkor óta Morea). Gö
rögország D-i félszigete, amelyet csak a 
6 km. széles Korinthosi földszoros kapcsolt a 
kontinenshez; amióta ezt átvágták, P. szi
get. 22.000. km2, 1 millió 1. Állattenyész
tés, némi földmüvelés, hajózás. 

Peloponnesosi háború (Kr. e. 431—404). 
Küzdelem Görögországban Athén és Spárta 
közt a hegemóniáért. Spárta döntő győzelmet 
arat (405). Athén falait lerombolják, alkot
mányát megsemmisítik, a peloponnesosi szö
vetségbe kényszerítik. A P. történetirója Thu-
kydides. 

Pelota (franc), a sérvkötőnek az a Iabda-
szerü része, amely ráfekszik a sírvre. 

Pély nagyk., Heves vm., hevesi j . , 2894 1., 
posta, telefon. 

Pemberíon, Max, * 1863, népszerű angol 
regényíró. Magyarul; A kronstadti kém, s.b. 

Pemph'g'js feör.), hólyagos bőrbaj. 
Penang, szigetcsoport Hátsó-Indiában, 1479 

km3, 316.000 1. Székvárosa Georgetown. Fü-
szertermelés. 

Penc nagyk., Nógrád vm., hevesi j . , 1173 1., 
telefon, posta. ! 

Pence» az angol penny (pénznem) többes
száma. 

Pen club (Poets, Essayists, Novellisis kez
dőbetűi), az íróknak 1923. Angliában alakult 
nemzetközi egyesülete. 1926. megalakult a ma
gyar P. is. 

Pendant, 1. Pandan. 
Penduláciős elmélet (Simroth 1907), a Föld 

múltjában tapaszta'ható éghajlati ingadozásokát 
a földtengely lass 1 elmozdulásaival (penduláció) 
igyekszik megmagyarázni. 

Penelope, Odysseus felesége, aki férjének 
húszéves távolléte, alatt, is hü marad hozzá, 
9 áltatja nagy s.íámu kérőit mindaddig, mig 
Odysseus hazaér s bosszút áll rajtuk. 

Penész, finom gombafonalak tömege, mely 
rothadó, szerves anyagokon telepszik meg. 

Penészlelt nagyk., Szabolcs vm., nyírbátori 
j . , 1593 1., ut. Nyirbéltek, posta. 

Penetráns (lat.) a. m. átható (slagról). 
Pengő, az uj magyar pénzegység, 100 fillérre 

oszlik. 1927. jan. 1. lépett életbe. 
Penjnsula (lat.) a. m. félsziget. 
Penis (lat.) a. m. hímvessző. 
Penitencia (lat.), bűnbocsánat, szentség a 

kat. egyházban. Külső jele a gyónás. 
Penn, William (1644—1718), a quäker-szövet

ség apostola. Pennsylvania állam és Philadel
phia város a'apitója. 

Pennsylvania, az Ê-amerikai Unió állama. 

117.000 km2, 9.8 millió I. Gabona-, burgonya-
és pamuttermelés. Szén-, petroleum- és vasérc
bányászat. Jelentékeny ipar. Fővárosa Harris
burg. 

Penny, angol pénz, a shilling 12-ed része, 
kb. n.5 filiér. 

Penta . . . (gör.), összetételekben a. m öt, 
ötös. 

Peníagrairtma (gör.), ötszög, oldalaira raj
zolt (gyenlőszáru háromszögekkel. Bűvös jel. 

Pentameter, a distichonban a hexameterre 
következő ötlábú, ill. kétszer két ée feles 
daktylusi sor, középen caesuráva'. 

Pentateuch (gör.) a. m. öt könyv, Mózes 
öt könyve a bibliában. 

Pentatlon (ötös viadal), atlétikai verseny
forma, amelyben a legjobb át'ageredményt el
érő atléta győz. A kla szikus P. versenyszámai: 
futás, távo.ugrás, diszkoszdobás, gerelyhajítás 
és birkózás. A modern P. : távolugrás, gerely-
vetés^ 200 m síkfutás, diszkoszdobás és 1500 
m síkfutás. 

Péntek Pál, * 1885, földbirtokos, országgy. 
képviselő. 

Pentelei Molnár János, 1. Molnár. 
Penumbra (lat.) a. m. félárnyék, a napfoltok 

világosabb belső széle. 
Penyige kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati 

j . , 725 1., vasút, ut. Fehérgyarmat, posta. 
Pénz, a gazdasági javak értékmérője, fize

tési és csereeszköz. Rendesen nemesfémöntvéiyék 
alakjában fordul elő, amelyeknek alakja, súlya 
és· finomsága törvényileg van szabályozva. 
Ilyen nemesfémpénzeket először a sémi népek 
használtak. Az ujabbkori nagy forgalom ki
alakulásával a fémpénzek helyét mindinkább 
a papírpénz fog'a'ta el. 

I. Károly aranyforintja 

Pénzes Mihály, * 1886, ügyvéd, földbirtokos. 
Hajdúnánás polgármestere. 

Pénzintézeti Központ, alakult 1916, a pénz
ügyi kormány, a fővárosi nagybankok és a vi
déki pénzintézetek részesedéséből Ügykörei: 
postapénzek kezelése, visszleszámitolás, napi-
pénz, állami hitelügyletek lebonyolítása, bankok 
ellenőrzése stb. Elnöke Korányi Frigyes báró. 

Penzió (lat.'s a . m. nyugdíj. 
Penzum (lat.) a. m. isko'ai feladat. 
Pénzügy (financia), az álamháztartásra, hitel

szervezel re, pénzrendszerre vonatkozó intézke
dések, szabályok összessége; szűkebb értelem
ben az ál'am pénzügye, az állam vagyoni 
életének rendezése, igazgatása. 

Pénzügyőrség, az állami pénzügyi igazgatás 
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PÉNZVERÉS PERIKLES 

katonailag szervezett rendőri közege. Felügyel 
a pénzügyi törvények megtartására. 

Pénzverés, könyökemeltyüs verőgépben tör
ténik, amelyben két, a pénz felírásának és 
rajzának megfelelő vésetü acélfej sajtolja, nagy 
nyomá'-sal, a kis korongokat. 

Pépszín (gör.), a gyomor nyálkahártyájában 
lévő P.-mingyek által készített emésztőanyag. 
A se sav közreműködésével átalakítja pepto-
nokká. 

Peptonok (gör.), a fehérjék emésztés közben 
keletkező hasadástermékei. 

Per, i. Polgári P. olyan birói eljárás, 
amelynek célja valamely magánjogi vita el
döntése. A P.-ben hozott jogerős ítélet a fe
lekre kötelező erejű, 3 főszemély szerépéi 
benne: a biró, a felperes és az alperes. — 
2. Büntető P. olyan birói eljárás, amelynek 
célja a büntetőtörvény megsértőjének meg
büntetése. Főszereplői: biró, sértett, vádlott. 

Pér nagyk., Győr vm., pusztai j . , 2799 1., 
telefon, posta. ( 

Pera, Konstantinápoly egyik külvárosa. 
Per aspera ad asíra (lat.) a. m. göröngyös 

utakon a csillagokig (küzdelmeken át a győze
lemig). 

Perbál nagyk., Pest vm., biai ]'., 1909 1., 
ut. Tinnye, posta. 

Per capita (lat.) a. m. fejenkint. 
Per cassa (lat.) a. m. készpénz ellenében. 
Perecet (lat.) a. m. százalék. 
Percípiálni (lat.) a. m. megérteni, felfogni. 
Percy, Thomas (1729—-1811), angol iró, püs

pök, összegyűjtötte a régi angol (skót) köl
tészet maradványait. 

Perczel 1. Dezső (1848—1913Ί, politikus, 
Baranya megye alispánja, képviselő. 1895—99. 
a Bánffy-kabinet belügyminisztere, 1899. 
a képviselőház elnöke; 1903 nov. 18. éjjeli 
ülésen a házszabályok megsértésével elfoga
dottnak jelentette ki a Dániel-féle házszabály-
módüsitist. Egyik megalapítója volt a munka
pártnak. — 2. Miklós (1812—1904). A Szabad
ságharcban Móric bátyjával megszervezte a 
Zrínyi szabadcsapatot. A szabadságharc után 
Amerikába került. Résztvett az északiak olda
lán az amerikai polgárháborúban. — 3. Mór 
(1811—99), 1848—49-i honvédtábornok. Előtte 
tette le Ozoránál Roth és Philippovich táborno
kok horvát hadserege a fegyvert. 1849. jül. 
20. Túránál Tolsztoj orosz tábornok megverte. 
Λ szabadságharc után egy ideig emigráció
ban élt. 

Perdita (lat.) a. m. elveszett nő. 
Pere kisk., Abauj-Torna vm.. abaujszántói j . , 

771 1., ut. Abaujszántó, up. Gibárt. 
Pereát (lat.) a. m. vefszenl 
Perec, J. L. (1863—1917), orosz-jiddis iró. 

Novelláit és drámáit lefordították az összes 
európai nyelvekre. 

Perecse kisk., Abaiíj-Toma vm., encsi j , , 
246 1., ut. és up. Krasznokvajda. 

Pereg nagyk., Pest vm., ráckevei j . , 2622 
1., ut. Kiskunlacháza, posta. 

Peregrinus (lat.) a. m, külföldi bujdos), 
idegen. 

Pereked kisk., Baranya vm., pécsváradi j . , 
356 1., ut. Hosezuhetény, up. Berkesd. 

Père Lachaise, 1804. létesített párizsi te
mető. 

Perem, valaminek a kiemelkedő széle, 
kerete. 

Peremarton nagyk., Veszprém vm., veszprémi 
j . , 973 1., ut. és up. Berhida. 

Peremtórius (lat.) a. m. pusztító, végérvénye
sen döntő. 

Perennis (lat.) a. m. maradandó. 
Perenye kisk., Vas vm., kőszeg-felsőőri j . , 

9<2 1., ut. és up. Nagygencs. 
Perényl 1. József, * 1871, tanár, irodalom

történész; Szemere Miklós életrajza, Dugonics 
András színmüvei. — 2. Zsigmond báró, 
* 1870, képviselő, főispán, 1913-tól a Tisza
kormány bukásáig belügyi államtitkár. A Ma
gyar Nemzeti Szövetség megszervezője és 
elnöke. 

Peresznye kisk., Sopron vm., csepregi j . , 
816 1., ut. Csepreg, posta. 

Pereszteg kisk., Sopron vm., soproni j . , 
1196 1., ut. Nagycenk, posta. 

Per exemplum (lat.) a. m. például. 
Perfekt (lat.) a. m. tökéletes. 
Perfíd (lat.) a. m. hűtlen, álnok. 
Perforálás (lat.) a. m. átfúrás, lyukasztás. 
Pergament, szőrtelenített, nem cserzett állat

bőr (kutya-, szamár-, juh- stb. bőr). Régeb
ben a fontosabb okmányokat. P.-re irták : 
könyvek bekötésére is használták. Ujabban P.-
nek nevezik a papírból készített hasonló 
anyagot. 

Pergamon, ókori város Mysiában (Kisázsia), 
a P.-i birodalom fővárosa, melynek bőkezű 
uralkodói P.-t az óvilág egyik legpompásabb 
városává tették. Szőnyegeiről, himzéssíről s a 
pergament feltalálásáról is híres. Berlinben 
van egy P.-muzeum. 

Pergola (oh), nyitott oszlopos kerti pavillon, 
vagy oszlopokon nyugvó, növényekkel befutta
tott lugas. 

Pergolese, Giovanbattista (1710—36), olasz 
operaszerző, a vigopera-stilus megteremtője (La 
Serva Padrona). 

Perhorreszkálni (lat.) a. m. borzadni, bor
zadva visszautasítani. 

Perl (gör.), összetételekben a. m. körül, na
gyon Közel. 

Peri (perzsa) a. m. tündér. 
Periculum in mora (lat.) a. m. veszede

lem van a késlekedésben. 
Periféria (gör.) a. m. kerület; a központ

tól táv'o'eső. helyek. 
Perifrázis (gör.) a. m. körülírás. 
Perigeum (gör.) a. m. földközelség, a Hold 

pályájának az a pontja, ahol a Földhöz leg
közelebb van. 

Perihélium (gör.) a. m. napközelség, bolygó 
v. üstökös pályájának az a pontja, ahol a 
Naphoz legközelebb van. \ 

Perükles (Kr. e. 493—429), athéni államférfi 
és szónok. Athén hegemóniájának megalapítója. 
A peloponnesosi háború első szakaszában δ 
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ŐSLÉNYTAN II. 
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PÉRíM PERSEUS' 

irányította Athén politikáját. A pestis áldo
zata lett. 

Perim, Adcnhez tartozó sziget a Vörös-
tenger bejáratánál, 200 1., jó kikötő. 

Perint kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 786 
1., ut. és up. Szombathely. 

Periodicitás (gör.) a. m. időszakosság; pe
riodikus, a. ni. szabályosan ismétlődő. 

Periódus (gör·: periodos, a. m. körút), 1. 
valamely égitest körforgásának ideje. — 2. 
A mennyiségtanban bizonyos számcsoport, amely 
valamely szakaszos tizedestörtben végtelenül 
ismétlődik. — 3· A történelemben a. m. kor
szak. — 4. A retorikában a. m. körmondat. 
— 5. Az orvostudományban valamely betegség 
egy-egy szakasza, kül. a nők havi tisztiuása. 
— 6. A verstanban több verssorból alakuló 
nagyobb egység. — 7. Az elektrotechniká
ban a váltakozóáramnál az az időköz, mely
nek eltelte után az áram erősségének válto
zása ugyanolyan értelemben ismétlődik. ·— 
8. A zenében a lezárt tétel neve. 

Periódusos rendszer, a kémiai e'emeknek 
olyan táblázatos csoportosítása vízszintes és 
függőleges sorokban az atómsuly.ik (ill. helye
sebben rendszámuk) szerint, hogy az egy 
csoportban lévő elemek vegyi tulajdonságaikban 
egymással rokonok. A P.-t először Dimitnj 
Mendelejev és Lothar Meyer állították fel 
(1869); mai formájában Fajans alkotta meg. 
Λ Ρ. elnevezésnek az az értelme, hogy az 
elemek vegyi és fizikai tulajdonságai az atom« 
súlynak periodikusan visszatérő függvényei. L. 
Elem és Atom. 

Peripatetikusek, Aristoteles tanítványai és kö
vetői. Aristoteles Kr. e. 335. Lykeios szent 
ligetében kezdte meg filozófiai előadásait. Er
ről a sétahelyről (peripatos) vette nevét filo
zófiai iskolája. 

Peripetia (gör.) a. m. sorsfordulat (drá
mában). 

Peristyl (gör. : peristylon), a jobbmódu régi 
görögöli és rómaiak lakóházának oszlopos ud
vara, szobrokkal és szökőkutakkal díszített 
kertté alakítva. 

Periszkóp (gör.), olyan optikai készülék, 
amelyet tengeralattjáró hajók alámerülés után 
a viz felszíne fölé kidughatnak s vele a viz-
szin fölötti dolgokat megláthatják. 

Perisztaltika (gör.), a gyomornak és a be
leknek az éteít forgató, továbbító mozgása. 

Perkál (perzsa), vékonyszálú, sürü pamut
szövet. 

Perkáta nagyk., Fejér vm., adonyi j . , 4986 
1., távíró, telefon, posta. Nagyperkáta és 
Kisperkáta egyesültek e néven. 

Perkupa kisk., Abauj-Torna vm., bódva-
szilasi j . , 918 1., vasút, ut. és up. Szin. 

Perkusszió (lat.) a. m. kopogtatás, amelynél 
az ujjal megkopogtatott testrészek által adott 
hang segíti az orvost a diagnózisban. 

Perkvizició (lat.) a. m. nyomozás, ház
kutatás. 

Perlaky György, * 1885, mérnök és or-
szággy. képv. 

Perlmutter Izsák, * 1866, festő; dolgozott 

Párizsban és Hollandiában. Magyaros élet
képek. 

Perlrott-Csaba Vilmos, * 1880, festő. Henri 
Matisse tanítványa. A formák fölépítését ana
lizáló irány képviselője. 

Perm, orosz kormányzóság a Közép-Urai
ban, 332.000 km3, 4 millió 1. Földmüvelés, 
erdőgazdaság, állattenyésztés. Arany-, ezüst-, 
platina-, vas- és szénbányászat. Fővárosa P., 
a Kama mellett, 85.000 1. 

Perm, más néven diasi, a Föld ókorának 
legfiatalabb korszaka. 

Permanens (lat.) a. m. állandó. 
Permeabilis (lat.) a. m. áthatolható, átjár

ható (állati v. növényi hártya), 1. Ozmózis. 
Permeabilitás (lat.), átboesáló képesség. 
Per mille Oat.; a. m. ezrenként. 
Permise klsk., Vas vm., Szentgotthárd-mura

szombati j . , 176 1., ut. Szentgotthárd, up. 
Apátistvánfalva. 

Permutálni (lat.) a. m. változtatni. 
Pernambuco (Recife), Brazília egyik állama, 

128.000 km2, 2 millió 1. Cukornád, pamut, 
dohány. Fővárosa és kikötője P. az Atlanti
óceán partján, 240.000 1. 

Péró lázadása, Szegedinác Péró szerb ka
pitány áLtal vezetett katonai és parasztlázadás 
-735-

Peronospora, a szőlőn élősködő gombafaj. 
Szivókáit a levelekbe bocsátja be s a sejtek 
nedvét kiszívja, amitől a levél elpusztul. A 
70-es években hurcolták be Amerikából. Vé
dekezni lehet rézgálicoldattal. 

Perorálni (lat.) a. m. - szakadatlanul szó
nokolni. 

Perorvoslat, olyan eljárás, amelynek célja 
a sérelmezett birói határozatnak felsőbb bíró
ság által való meg változta :ása. 

Perosi, Lorenzo, * 1872, olasz egyházi zene
szerző. 

Perőcsény kisk., Hont vm., vámosmikolai j . , 
1175 1., ut. és up. Vámosmikola. 

Per pedes apostolorum (lat.) a. m. az 
apostolok lábain, gyalogosan. 

Perpetuum mobi.e (lat.) a. m. örökké mozgó 
(gép), a feltalálók egy naiv csoportjának 
rögeszméje, oly gép, amely egyszer megin
dítva, külső energia bevezetése nélkül állandóan 
járna, ami az energia megmaradásának elvével 
ellentétben áll, tehát képtelenség. 

Perplex (lat.) a. m. meglepett, megdöbbent. 
Per procura (ol.) a. m. meghatalmazás

ból. L. Cégvezető. 
Perrault, Charles (1628—1703), francia iró. 

Maradandó becsű mesegyűjteménye: Libaanyám 
meséi. 

Perron (franc.) a. m. alacsony terrasz, vasút 
beszállóhelye. 

Per saldo (ol.) a. m. egyenlegül, kiegyen
lítésül. 

Persepoiis, a Kr. e. 6. sz. óta Perzsia 
fővárosa, I. Dareios, Xerxes s a többi per
zsa királyok palotáival. Hatalmas romjai ma 
is állanak. 

Perseus, a görög mitológiában Danaé fia. 
Megölte Medusát és megmentette Andromcdát. 
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Persian Adam, * 1887, kat. pap volt, ki
lépett, hírlapíró, a Károlyi-korm. a'att az 
egyházi ügyek kormánybiztosa. 

Persius, Flaccus Aulus (Kr. u. 3^—62), ró
mai költő. Hat szatírájában erkö.'csi kér
déseket feszeget. 

Persona grata (íat.) a. m. 
Perspektíva 

lattan. 
Perspiraciö 
IPersze'kuciő 
Perszifíálni 

gúnyolni. 
Perszisztens 

(uj-lat.) 
(lat.") a. 
(Iat.1 a. 
(fran~.) 

(lat.) 

kedvelt s «mély. 
táv.at. L. Táv-

kipárolgás; izzadás. 
ü dözts. 

m. burkoltan ki

rn, kitartó, megmaradó. 
Perszóna (lat.) a. m. személy. 
Perszonáliák, személyi adatok, körülmények. 
Perszonálunio (:at.), két vagy több államnak 

az uralkodó személye által fentartott kap
csolata. 

Perszonifikáciő (lat.) a. m. elvont fogal
mak v. élettelen tárgyak megszemélyesítése. 

Perszvadeálni ('at.) a. m. rábeszélni. 
Per tangentem (lat.) a. m, érintve a dol

got, mellesleg megjegyezve. 
Perlik Ottó (1852—1913), bakteriológus és 

kórboncnok, a bp.-i egyet, tanára. 
Per tot discrimina rerutn (lat.) a. m. annyi 

baj után (Vergilius: Aeneis). 
Pertraktál ('at.) a. m. megbeszél, tárgyal. 
Perturbáció (lat.) a. m. háborgatás, égitestek 

egymásra gyakorolt gravitációs hatása zavarja 
egymás pályáját. 

). szamárköhögés. 
Peru, köztársaság D-

Amerikában, a Nagy
óceán partján, I Í / 3 mil
lió km2, 5.5 millió ].( 
nagyrészt müveit in
dián. A föídmivelés 

"Pertussis (la<\) 

fő
ként tengerpar'.on vi-

fôterményei a 
cukornád és a pamut. 
A magaslatokon juhte-
tenyésztés. Bányászata 
gazdag. Petróleum, 
szén, ezüst, arany, réz. 
Fővárosa Lima. 

Perubalzsam, dé'amerikai fa barnavöri's 
gyantája, sebek kezelésire és rüh ellen hasz

nálják. 
Perugia, város Közép-Olaszországban, 8i.oco 

1. Régi egyetem (1276). Textilipar. Kénes 
források. 

Perugino, Pietro (Vannucci, 1446—1523), olasz 
festő; az umbriai isio'a feje, Rafí'ael ta
nítója. 

Perújítás, olyan eljárás, amelyet felperes 
vagy alperes a peres eljárás ujrafelvétele, 
az ítélet hatálytalanítása és az ügy újból 
való tárgyalása végett indit. 

Perverzió (lat.), a nemi ösztön megnyilvá
nulásának . a normálistól való eltérése. Egyes 
alakjaira nézve 1. Homoszekszualitás, Exhibi
cionizmus, Fetlsizmus, Pederasztia, Szadizmus, 
Mazochizmus. 

Perzsa irodalom. E.'slí nagy alakja Firduszi 
(10. sz.), nemsokára föllép Nizámi (1141 — 
1202), a romantikus epika képvisalője. Az 
epigramma-költészetben kiválik Omár Khaj-
jam (f 1123), a didaktikus- költészetben Szádi 
(γ i29i), a misztikus költészet legnagyobb 
alakja Dzselád-ed-Din Rumi (f 1230). Jelentős 
Háfiz (f 1399) és Dsimi (f 1492) működése. 
A próza novellás és mesegyűjteményeket ter
mel. Igen gazdag a történeti irodalom. 

Perzsa művészet. Építészete legrégibb em
lékeit a lépcsőzetes síremlékek (Cyrus), az 
uralkodók terraszcs, laposfedelü, sokoszlopu 
palotái (Persepolis) őrzik; jellemzőjük a két 
bikafejes v. s:arvas-oroszlánfejes oszlopfő. 
Fénykora a S/a szanidák uralmára esik, ami
kor az asszír hatás bővül hellenisztikus, sőt 
római elemekkel. Szobrászata asszír hatás 
alatt fejlődött és kedveli az állat- és ember
alakos domborművet, főleg mázas téglákból 
összeaJkolya, mint a IL Artaxerxes palotáján 
vonuló íjászok sora. Festészete keletázsiai, 
majd kinai hatás alatt; a 16. sz.-ban Behzade, 
Dzsumi, Bokhari festők fellendítik az arc-, 
a táj- s a virágképeket. Mindig kiváló 
volt ötvö;s5ge és máig legnevesebb szőnyeg-
művészete. 

Perzsa nyelv, az indogermán nyelvtörzs iráni 
csoportjához tartozik; három korszakra osz
lik« az ó-perzsa, a közép-iráni vagy pehlevi 
s a mai uj-perzsa nyelv. 

Perzsa-öböl, az Indiai-óceán öble Perzsia 
és Arábia közt. Beléje ömlik a Sat el Arab 
(Eufrates és Tigris). Gyöngyhalászat. 

Perzsia, császárság az Iráni felföld Ny-i 
felében, i2 /3 millió km2, 10 millió 1. Magas 
(50CO m) hegységeinek völgyei és a tenger
partok termékenyek; a belső medence szá

raz sivatag. Terményei a 
búza, árpa, rizs, gyümöl
csök, selyem. Nagy juh
nyájak tenyésznek, amelyek 
finom gyapjából készül a 
világhírű perzsa szőnyeg. 

)J Szén-, vas-, réz-és ólom -
telepei gazdagok. Dus pet-
roleumforrásait angolok ak
názzák ki. A lakosság túl
nyomó része sii'.a moha
medánperzsa. Csi művelt

sége évszázadok óta nem fejlődött. Fővárosa 
Teherán. — Története. Az árjafaju (iráni) 
perzsák a Kr. e. 6. sz.-ban felszabadulva 
a méd ura'ora a'ól, hatalmas nemzetiségi biro
dalmat a'kottak. Dareios és Xerxes 499— 
449. tartó háborús bonyodalomba keveredtek 
a görög ál'amokkal a kisáísiai perzsa uralom 
alatt állott görög városok miatt, melyeket 
elveszítettek. Nagy Sándor (336—323) után a 
Seleucidák, majd a parthus Arsacidák (256) 
uralma alá kerül és 64. egy része római 
provincia lesz. A Kr. u. 226. a Sassanidák 
által újjáteremtett ujperzsa nemzeti birodal
mat sikerült a hanyatló római birodalommal 
szemben megvédelmezni; 625—1258. az arab 
kalifátus uralma alatt állt. 1449—1736. a Saf-
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favida dinasztia főként a törökök támadásai 
ellen védelmezte és átmeneti zavarok után 
Aga Mohammed sah Ny-Iránban megalapí
totta a ma 'is uralkodó türk síita Kadzsar-
dinasztia uralmát. 182.8. azonban már kényte
len volt átengedni a birod. egy részét az 
oroszoknak, mig a Pensa-oböl felől az angol 
befolyás: kezdett érvényesülni és e két hata
lom "közt felmorzsolódtak P. nemzeti törek
vései. A 20. SÍ. óta az ifju-perzsa mozgalom 
törekszik Irán megújítására és 1906. alkot
mányt erőszakolt ki Musaffer-Ed-Dintől, me
lyet utóda, Mohammed Ali Mirza orosz be
folyásra nem is nert el, mire letették (1909) 
és helyébe fiát, Achmed Mirzát ültették. Az 
1907. angol-orosz egyezmény érdekszférákra 
oszto'ta P.-t, az 1919. szerződés angol pro
tektorátus a'á helyezte. 1921. szerződést kötött 
Oroszországgal, amely lemondott jogairól É-P.-
ban. 1925 ola Riza Sah Pahleví uraik. 

Pesaro, Urbino olasí tartomány székvárosa, 
30x00 1, Sok műemlék. 

Pesavar, határváros, Afganisztán felé Brit-
K- Indiában, 104.0CO 1. 

Peseta, spanyol pénzegység (kb. 93 fillér), 
íoo centimos-bóí áll. 

Pesíke Géza, * 1859, festő; genre-képek, 
kivált a gyermekéletből. 

Peso, a spanyol-amerikai államok pénzegy
sége. 1 P. Argentínában kb. 5.60 P, Me
xikóban 2.80 P, Chilében 0.70 P. 

Pesszárium (lat.), gyürü az anyaméhnek 
normális helyzetben való tartására. 

Pesszimizmus, az az álláspont, hogy a 
lét, a világ rossz és annak nemlétezése 
kívánatos volna. Pesszimista á! tálában, aki 
fekete színben lát mindent. A P. filozófiájá
nak főképviselői Schopenhauer és Ed. Hart
mann. 

Pest (szláv szó, a. m. kemence, mészégető, 
kőszikla; ered. a Gellérthegy neve), Budapest 
székesfőváros Duna-balpartí része, IV—X. kerü
lete, bár Kőbánya nem minden tekintetben 
számitható hozzá. Területe (90 km2) és uccái-
nak száma (760) ugyan kisíbb, mint a jobb
parté, de lakosainak száma csaknem négyszer 
akkora. A kültelek azonban itt is· sokszoro
san nagyobb, mint a beépített terület. Erdeje 
nincs, ι sak ligetei vannak, de jelentékeny 
a konyhakertészet, főleg a Rákos völgyében. 
Az ipar és- az üzleti élet székhelye régóta P., 
ujabban a hivatali és s:ellemi élet súlypontja 
is ide terelődött. 

Pestalozzi, Heinrich (1746—1827), svájci pe
dagógus·, a modern pedagógia egyik meg
alapítója. 

Pester Lloyd, németnyelvű bp.-i napilap, 
1854. a Pesti Lloyd Társu'at alapította. Vészi 
József szerk. 

Pesterzsébet, r. t. város, Pest vm. a fő
város tőszomszédságában, a soroksári Dunaág 
mellett, _ 40.545 1. AH. reálgimn. 

Pesthidegkut nagyk., Pest vm., központi j . 
3263 1., telefon, távíró, posta. 

Pesthy Pál, * 1873, földbirtokos, volt tör
vényszéki elnök, igazságügyminiszter 1924—29. 

Pesti Gábor, a 16. sz. első felében élt és 
lefordította az Uj Testaraentum-ot. 

Pesti Hazai Első Takarékpénztáregyesület, 
1839. a'akult, Bp.-en 11 fiókja, a vidéken 
kiterjedt affiliációs- há'ózata működik. Fontcsabb 
érdekeltségei : Hazai Bank, Földhitelbank és 
nagyszámú vidéki takarék és pénzintézet. 

Pesti Hírlap, 1. politikai lap, 1841—49; 
1841—44. Kossuth. Lajos szerkesztette. — 2. 
Napilap, 1878. indult meg, nemzeti liberális 
irányú, főszerk. Légrády Ottó, felelős szerk. 
Lenkey Gusztáv. 

Pestilencia (at.) a. m. dögvc'sz, pusztító 
járvány. 

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, alakult. 
1841. Bp.-en 19, vidéken 12 fiókja működik. 
Hatalmas érdekeltséggel a malom- és textil
iparban és közlekedési vállalatokban. 

Pesti Napló, liberális politikai napilap, 1850. 
Császár Ferenc alapította. 1920. a lap rész
vénytöbbségét Az Est r.-t. vásárolta meg. 
Mester Sándor s.^erk. 

Pestis (lat., dögvész, fekete halál), járvá
nyos fertőző betegség, Indiából terjedt el 
Kina és Európa felé, a középkorban óriási 
pusztítást okozott. 

Pest-Pilis-Solt-Kisfcun vm., 12.101 km2, 
r,i52.oco 1. 

Pestszentlőrinc nagyk., Pest vm., központi j . , 
11.777 1., telefon, távíró, posta. 

Pestújhely nagyk., Pest vm., központi j . , 
7896 1. Kat. fiu-í'elsőkeresk. isk.; telefon, táv
író, posta. 

Peszach (heb.), a zsidók húsvétja. 
Peszéradacs nagyk., Pest vm., kunszentmiklósi 

j . , 1256 L, telefon, posta. 
Pétain, Henri-Philippe, * 1856, francia tábor

nagy. 1917. a francia hadsereg főparancsnoka, 
1922. a hadsereg főfelügyelője. 

Petárda (franc.) a. m. robbanó mozsár 
(régi hadiszer). 

Pete, a szülők utján történő szaporodásnál 
a nőstény ivarmirigyében keletkezett szapo
rodási sejt, melyből megtermékenyítéssel v. 
anélkül (1. Parthenogenesis) fejlődik ki az 
utód. Ha a P. az anyatestben fejlődik ki, 
akkor parányi (embernél !/5 mm). Az anya
testen kívül fejlődő P.-k sokkal nagyobbajk 
(madártojás), mert az utód testének felépíté
séhez szükséges anyagok (szik v. szék) is fel 
vannak benne halmozva. A P.-ből néha mind
járt az anyához hasonló állat fejlődik ki (át
alakulás nélküli fejlődés), néha egészen más 
alakú lény, melyből később lesz a végleges 
alak (áta'akuláisal való fejlődés, pl. rova
roknál). 

Pete Lajos· (1863—1924), nótaszerző. Vár
megyei tisztvisî-ΐΰ volt Somogyban. 

Petefésze'k (lat.: ovarium), a ncstény emlős
állatoknak az a szerve a hasüregben, amely 
a petéket termeli. 

Petelei István (1852—1910), erdélyi újság
író és író; novellákat és regényeket adott ki. 

Petényi Salamon (1799—1855), a magyar 
' tudományos madártan első müvelője. Előbb 
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réf. lelkész volt, majd a Nemz. Múzeum kon-
zcrvátora. 

Péter apostol, eredeti nevén Simon, Jézus 
bizalmasai közé tartozott. A róm. kat. egy
ház szerint Jézus őt tette meg egyháza fejé
nek, a pápák az ő jogán uralkodnak az egy
házban. Rómában halt mártírhalált. 

Péter magyar király (iooo—1046), 1038— 
1046-ig uraik. 1041. elűzték és Aba Sá
muelt választották helyébe. III. Henrik né
met császár segélyével 1044. visszakapta trónját, 
de alattvalói 1046. letették, elfogták és meg
vakították. 

Péter, orosz cárok. I. P. (Nagy, 1672—1725), 
1682-től uraik, nénje gyámsága alatt, 1689-től 
egyedül. Hadsereget és fiottát szervezett, 1696. 
elfoglalta Azovot, 1697—8. beutazta Ny-Euró-
pát, 1703. alapította Szentpétervárt, 1709. 
leverte az ellene egyideig szerencsésen harcoló 
XII. Károly svéd királyt, 1721. megszerezte 
a Balti tartományokat és fölvette a cári 
timet. Unokája II. P. (uraik. 1727—30) a'att 
a kalandor Mencsikov uralkodott. Másik uno
kája III. P. (1762), N. Péter reformjai
nak és N. Frigyesnek hive, akivel békét 
és szövetséget kötött, számos szabadelvű ren
deletet adott ki, azonban neje (II. Katalin) 
megbuktatta és néhány nappal késSbb meg
fojtották. 

Péter szerb király (1844—1921), Karagyor-
gyevics Sándor sjerb fejedelem legidősebb 
tia. 1903· Obrenovícs Sándor király meggyil
koltatása után a szkupstina őt választotta meg 
királynak. 1914 jul. a kormányhatalmat Sán
dor trónörökösnek engedte át. 1919. lemondott. 

Peterd kisk., Baranya vm., pécsi j . , 552 1., 
ut. és up. Rácpetre. 

Peterdi 1. Andor, * 1881, szocia'ista lírikus, 
több kötet verse jelent meg (Szivem, Éneklő 
zarándoicok stb.). — 2. Sándor, * 1868, iró 
és hírlapíró, postaigazgató, a Posta c. lap 
szerkesztője. 

Péterfi Tibor, * 1883, biológus, a mikro-
manipulátor feltalálója, jelenleg a dahlemi Kai-
ser Wilhelm-Institut tagja; szövettannal és 
kísérleti biológiával fogl. 

Péterfillérek, a pápának szánt önkénytes ado
mányok. 

Péterfy Jenő (1850—99), egyet, magántanár, 
esztétikus. Ibsenről, Danteről, Taineről, Eöt-
vösró'?, Keme'nyró'i irt ragyogó essayket 

Péterhida kisk., Somogy vm., barcsi j . , 600 
1., ut. és up. Babócsa. 

Péteri nagyk., Pest vm., gyömrői j . , 1597 1., 
vasút, telefon, posta. 

Péteri Ignác, * 1878, a bp.-i egyet, a cse
csemőkor betegsége! m.. tanára. 

Petermann, August (1822—1878), kartográfus 
és geográfus, a »Petermann's Mitteilungen 
földrajzi folyóirat alapitója. 

Pétermonostora kisk., Pálmonostora kisk.-gel 
egyesítve (1. o.). 

Peters, Karl (1856—1918), Afrika-kutató, a 
Német Keletafrikai Társaság megalapítója. 

Péter templom, Rómában szt. Péter apostol 
sir ja fölé emelt bazilika helyén épült (1506— 

1626) Bramante tervei alapjá.i Giul. da San-
gallo, Raífaello, Ant. da Sangallo, Michelan
gelo, Giac. della Porta, C Maderna és I.. Ber
nini vezetése alatt. Alapterülete 15.160 m3, 
magassága a kereszt csúcsáig 132.5 m. 

Pétervárad, község Verőce vm., Újvidékkel 
szemben, 6300 1. Trianon óta Jugoszláviáé 
Perrovaradin néven. 

Pétervására kisk., Heves vm., pétervásári ]., 
2107 1,, telefon, táviró, posta. 

Petevezeték, az a csatorna, melyen át az 
érett pete a petefészekből a méhbe jut. 

Petheő Attila, * 1891, sziné«, a Nemz. SZÚK 
ház tagja. 

Pethes 1. Imre (1864—1924), jellemszinész, 
a Nemzeti Színház tagja és a Színművészeti 
Akadémia tanára. — 2. Sándor, * 1899, szí
nész, a Nemz. Színház tagja. 

Pethő Sándor, * 1885, történetíró, publicista, 
a Magyarság munkatársa. Müvei: Politikai 
arcképek, A szabadságharc eszméi és tanul
ságai, Világostól Trianonig, Gr. Apponyi Al
bert. 

Petíció (lat.) a. m. kérelem, állampolgárok
nak az alkotmányos joga, hogy kívánságaik
kal a kormány vagy a törvényhozó testület 
elé járulhatnak. P.-nak nevezik még azt az 
eljárást, amikor a megválasztott képviselő 
mandátuma ellen valamilyen jogcímen panaszt 
emelnek. A P.-perekben jelenleg a Kúria az 
illetékes főrum. 

Petit (franc. a. m. kicsiny), betiifajta (I. o.). 
Petition of rights (ang.) a. m. jog iránti 

kérvény, amelyet 1. Károly 1628. elfogadott. 
A P. biztosítja az angol polgárok személyes 
szabadságát és hogy csak a parlament vethet 
ki adót. A P. az angol alkotmányosság egyik 
alapja. 

Petitio principii (lat.) a. m. az ok kikerü
lése, az okoskodásnak az a hibás módja, 
amikor hallgatólag bizonyítottnak vesszük azt, 
ami bizonyítandó. 

Petljura, Simon (1877—1926), ukrán tábor
nok, harcolt a bolsevikok ellen, majd Párizsba 
emigrált, ahol merénylet áldozata lett. 

Petneháza kisk., Szabolcs és Ung egyes, vm., 
nyirb aktái j . , 1365 1., vasút, táviró, telefon, 
posta. 

Petőfi 1. István (1825—1880), P. Sándor 
öccse. Előbb mészáros, majd gazdatiszt. Részt
vett a szabadságharcban. Költeményeket is irt. 
— 2. Sándor * Kiskőrös 1823, jan. 1., f a 
Segesvár melletti fehéregyházai ütközetben 
1849 jul. 31, a 19. sz. legnagyobb magyar 
lírikusa. Iskoláit otthagyva katonának, szí
nésznek, stb. megy. Pestre kerül. Vörösmarty 
segítségével megjelennek versei. Hamarosan 
rendkívüli népszerűségre tesz szert. 1847. fele
ségül veszi Szendrey Júliát. A márciusi ifjú
ság egyik vezére. 1849. Bem seregével részt 
vesz a segesvári csatában, ahol nyomavész. 
— Uj utat tör, költészete egy szabadságra és 
függetlenségre törekvő aktív lélek őszinte, 
nyers kifejezője. Hazafias verseinek mozgatója 
a haladás és demokrácia eszméje. Kemény 
szatírákkal és véres politikai versekkel harcol 
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nemcsak az idegen elnyomás, zsarnoki uralom, 
hanem a konzervatív magyarság típusai ellen 
is a dolgozó nép érdekéiben. Társadalmi ide
álja a demokrata köztársaság, amely a világ
szabadság gondolatáig tágul. — 3. Zoltán 
(1848—1870), P. Sándor és Szendrey Julia 
fia. Vidéki színész volt. 

Petőfi-ház és ereklyemuzeum, 1909, alapította 
a Petőfi-Társaság. Petőfi kéziratai, könyvei. Pe
tőfi-kiadások, ereklyék, Jókai szoba. 

Petőfiné Szendrey Julia (1828—1868), 1847. 
ment nőül Petőfi Sándorhoz. A költő halála 
után Horvát Árpád egyetemi ta'iár felesége 
lett (1850). Irt verseket és elbeszéléseket. 
Nemrég előkerült hagyatékát 1930. kiadta 
Mikes Lajos. 

Petőfi-Társaság, Petó'fi emlékére s a nem
zeti irodalom fejlődésének előmozdítására ala
kult írod. társaság. (1876.) Első elnöke Jókai 
Mór, majd ILerczeg Ferenc, jelenleg Pékár 
Gyula. 

PeWháza kisk., Sopron vm., kapuvári j . , 
719 L, ut. és up. Petőhází cukorgyár. 

Pető henye kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
428 j . , ut. és up. Zalaszentiván. 

Pefömiháíyfa kisk., Vas vm., vasvári /., 552 
1., ut. és up. Győrvár. 

Petrarca, Francesco (1304—1374), olasz költő 
és humanisía. Eletét Franciaországban és Olasz
ország különböző fejedelmi udvaraiban töltötte. 
Laurához irt szerelmes verseivel (Canzoniere) 
a petrarkizmus megteremtője. Nagy tudományos 
munkásságot fejtett ki. 

Petráss Sári, * 1888, operetténekesnő. A Ki
rály Színház primadonnája volt, évekig kül
földön, főleg Angliában vendégszerepelt. 

Petrefactum (lat.) a. m. kövület. 
Petri 1. Elek (1852—1921), ref. püspök 

Bp.-en, tanulmányokat irt s résztvett a brit 
bibliatársulat által kiadott bibliafordítás készí
tésében. — 2. Mór, * 1863, tanfelügyelő. 
Szonetteket, tört. és irodalomtört. tanulmányokat 

,irt. — 3. Piál, * 1881, országgy. képv., a kul
tuszmin. politikai államtitkára. 

Petri, Olaus (1493—1552), Svédország re
formátora. 

Petrich András (1765—1842), festő, katonai 
mérnök, 1809-ben vezérkari főnök a Napóleon 
elleni hadjáratban. 

Petrichevich Horváth 1. Emil báró, * 1881, 
író és politikus, 1921—6. népjóléti államtitkár. 
Több politikai munkát, két kötet verset és 
egy drámát (Mikes) irt. — 2. Lázár (1807—51), 
iró, megindította és szerk. a Honderű c. szép
irodalmi folyóiratot 1843—48. 

Petrifikáció (gör.-lat.) a. m. megkövülés. 
Petrik Géza (1845—1925), magyar biblio

gráfus. Müvei: Magyarország bibliográfiája 
1712—1860, Magyar könyvészet 1860—75 és 
1886—1910. 

Petrikeresztur kisk., Zala vm., novai j . , 
465 1., ut. Nova, up. Nagylengyel. 

Petri-Pick Lajos, 1. Pick. 
Petrivente kisk., Zala vm., letenyei j . , 622 

1., ut. Szepetnek, up. Tótszentmárton. 
Petrograd, 1. Leningrad. 

Petrográfia (gör.) a. m. kőzettan. 
Petroleum (lat.) a. m. kőolaj, 1. Ásvány

olaj. 
Petroleum-motor, olyan motor, amelyet le

vegővel kevert petrolcumgáz robbanása hajt. 
Petronius Arbiter, Nero császár bizalmasa, 

az udvari szórakozások s a finom izlés mes
tere. Satyrico.1 c. társadalmi erkölcsrajzából ma
radtak ránk töredékek, köztük a hires Trimal-
clüo lakomája, a római parvenü mesteri rajza. 

Petropavlovszk, kamcsatkai orosz város, 37 
ezer 1. 

Petrovácz Gyula, * 1877, mérnök, föv. biz. 
tag, országgy. képv. 

Petrovics 1. Demeter (1799—1862), szobrász, 
Kisfaludy Sándor emlék a Nemz. Múzeum 
kertjében. — 2. Eíek» * 1873, a Szépm. Muz. 
főigazgatója. Könyvei:. Ferenczy Károly, Ujak
ról és régiekről. — 3. György, * 1878, Makó 
nyűg. polgármestere, országgy. képv. Munkája: 
Az okt. forradalom és az idegen megszállás 
Makón. — 4. Velyko, * 1884, szerb költő és 
novellaíró. 

Petrozsény, község Hunyad vm., a Magyar 
Zsil völgyében, 12.000 1. Jelentékeny szénbá
nyászai·. Trianon óta Romániáé Petroseni néven. 

Petrőczi Kata Szidónia (1658—1708), gr. 
Pekry Lőrinc felesége, vallásos könyvek fordí
tója és verselő. 

Petschauer Attila, * 1904, vivóbajnok. 
Peítend kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 301 

1., ut. és up. Gyöngyösmellék. 
Pettenkofen, August von (1882—1889), osztrák 

festő, aki a szabadságharc számos jelenetét 
és az Alföld népéletét megörökítette. 

Petz 1. Gedeon, * 1863, a bp.-i egyet, a 
német nyelv és irod. r. tanára, a Tud. Akad. 
r. tagja, felsőházi tag. — 2. Lajos, * 1854, 
orvos, felsőházi tag. 

Petzval József (1807—1891), magyar szár
mazású matematikus és fizikus; a pesti, aztán 
a bécsi egyetemen volt tanár. Megszerkesztette 
az első modern fotográfiai objektívet. 

Peyer Károly, * 1881, szociáldem. országgy. 
képv. A Peidl kormányban belügyminiszter, a 
Qlerk-tárgyalások alapján létesült koncentrációs 
kormányban népjóléti min. lett. A Szakszerve
zeti Tanács főtitkára. 

Pezsgőborok, cukor hozzáadásával borból 
erjesztett, erősen szénsavtartalmu borok. A 17. 
sz. végén Franciaországban kezdték gyártani. 

Pezsgőpor, szódabikarbóna és borkősav, ame
lyeket lia együtt föloldanak, erős szénsavfejlő
dés indul meg. 

Pfalz, 1. Ober-P, bajor tartomány a Duna 
melleit. 9657 km3, 600.000 1. — 2. Unter-P. 
Rhein-P, vagy egyszerűen P. Bajorországnak 
a Rajna baipartján fekvő, az anyaországgal 
össze nem függő része. 5928 km3, 1 millió 1. 

Pfeffer József, * 1873, magyar származású 
szobrász; Párizsban működik. 

Pfeiffer 1. Ignác, * 1867, vegyész, ny. mü-
egyet. tan. Sokat fogl. a hazai tüzelőanyagok 
célszerű kihasználásával, világitógáz-előállitással 
'és a földgáz kérdéssel. — 2. Péter, a szegedi 
egyet, a gyak. fizika és elektrotechnika ny. 
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r. tanára. — 3. Zsigmond, * 1889, orvos,, 
pszichoanalitikus. Müve: Hipnózis és szug-
gesziió. 

Pfitzner, Hans, * 1F69, német zeneszerző 
cs dirigens. Irt operákat, kamarazenét, voká
lis müveket. 

Pffanzer-Baltin, Ivari, báró (1855—1925), v e" 
zérezr., 1916-ban a bukovinai front, 1918. az 
albán front főparancsnoka. 

Pflugk-Harttung, Julius ν. (1848—1919), ne
met történetíró. Főként középkori tárgyakat 
dolgozott fel és okmánytárakat adott ki. 

Pforzheim, város Baden német szabadá'lam-
ban, Karlsruhetól K-re, 80.000 1. Ékszer-ipar. 

Ph a'att nem talá t szavak F alatt kere
sendők. 

Phaedrus, római meseköltő, Augustus csá
szár felszabadított rabszolgája, a Kr. u. 1. 
sz.-baji adta ki Ezópusi mesék c. gyűjteményét. 

Phaeton (gör.) a. m. ragyogó, 1. a görög 
Napisten, aki kocsijával oly közel jött a 
Földhöz, hogy azt lángbaboritotta, mire Zeus 
villámmal lesújtotta. — 2. Könnyű kocsi. 

Pharmakolőgia (gör.) a. m. gyógyszertan. 
Pharmakopea (gör.) a. m. gyógyszerkönyv, 

hivatalos előírás gyógyszerek készítésére. 
Pharos, kis sziget Alexandria előtt, ahol Kr. 

e. 285-ben Ptolemaios az első világító tornyot 
építtette, fehér márványból 135 m. magasra. 

Pharsalos, thessaliai város, ahol Kr. e. 48. 
Caesar legyőzte Pompeiust. 

Pheidias, (Kr. e. V. sz.) a görög szobrászat 
legnagyobb mestere; athé.ii működése Perikies 
idejébe esik, száműzetvén, Elisben telepedett 
meg, elkészítve az olympiai Zeus, Aphrodite 
Urania s Anadyomene szobrát. 

Philadelphia, az Egyes. All. harmadik nagy 
városa a Delaware torkolata fölött, 2 millió 
1. Egyetem, könyvtárak, tudományos intézetek. 
Sokoldalú ipar. 

Phüae, a Nílus szigete Felső-Egyiptomban, 
írisz-templom romjai. 

Philemon és Bauc's, szeretetben, hűségben és 
jóságban együtt megöregedett mondabeli phry-
giai házaspár. 

Philippi (Philippoi), Fülöp makedón király 
alapította város Makedo,niában. 

Philippovich, Joseph, báró (1819—1889), osz
trák tábornok, aki a szabadságharcba! a ma
gyarok ellen harcolt. 1878. a boszniai okku
pációs hadsereg főparancsnoka volt. 

Philo Judaeus (Kr. e. 20. — Kr. u. 54.), 
alexandriai származású zsidó görög tudós. A 
psidó hit s a görög filozófia összeegyeztetésén 
dolgozott. 

Phlogiston (gör.), a 18. sz.-ban föltételezett 
anyag, amely égéskor elhagyja a testeket. A 
P.-elméletet Lavoisier cáfolta meg. 

Phobia, (gör.) a. m. iszony, bizonyos tár
gyakhoz vagy helyhez kötött, logikusan meg 
nem magyarázható szorongás. Pl. agoraphobia : 
tériszony, claustrophobia: zárt helyiségbei va'ó 
szorongás, továbbá infekcióktól, állatoktól való 
szorongó félelem. 

Photogravür (franc.) 1. Heliogravür. 
Phönicia 1. Fönícia. 

Phryne, hires szépségű görög hetéra Kr. 
e. a 4. sz.-ban, aki Praxitelesnek a knidosi 
Aphrodité-szobrához szolgált modellül. 

Pi, Tí Luriolf-féle szám == 3-I4I-59-
Piacenza, város É-Olaszországban, a Po mel

lett, 62.000 1. Gép- és textilipar. 
Pia fraus ('at.) a. m. jámboir csalás. 
Pianino (ο!.), a piano, ill. pianoforte kicsi

nyítése, olyan zongora, amelynek húrjai függő
legesen futnak. 

Pia™ (ol..), zenei műszó: halkan. Mezzo-P. 
középha'kan, pianissimo: nagyon halkan. 

Piaristák, 1. Kegyesrendiek. 
Piaszter (ol. : vékony ezüst lemez, piastra), 

török és egyiptoini pénzegység, kb. 28 fi 1er. 
Píasztok, lengyel uralkodócsalád, 1025—1370. 

uraik. 
Piave, folyó Ë-Olaszországban, A Kami Al-

pokbai erei é; az Adriába ömlik. 1918. jun. 
15—23 az osztr.-magy. haderő súlyos veresége 
az olaszokkal szemben. 

Piazza, (ol.) 1. a. m. piac, tér; 2. város 
Szirmán, 38.000 1. 

Picardia, egykori tartomány É-Franciaország
ban. Főhelye: Amiens, Termékeny síkság, 
búza-, len- és cukorrépa-termeléssel. 

Picasso, Pablo, * 1881, spanyol származású 
francia festő, a kubista festőcsoport vezéralakja. 
Képeinek f őtémája : emberi alakok és húros 
hangszerek. 

Piccadilly, London egyik legíorgalmasabb 
uccája. 

Piccolomini, Ottavij, hg. fi 599—1656}, oszt
rák hadvezér, aki résztvett a fehérhegyi — és 
mint Wallenstein alvezére a lützeni-csatában. 
Wallenstein ellensége volt. 

Pichon, Stephen, * 1853, francia politikus, 
újságíró, Clemenceau híve, diplomata, 19c6—09, 
1913. és 1917—20. külügyminiszter. 

Pick 1. \Ernő, * 1873, operaénekes, 1918 óta 
a mi'anói Sonzogno-zenemükiadó igazgatója. — 
2. Lajos (Petri-P.), *i884, szobrász, 1904 óta 
Brüsszelben dolgozik. — 3. Lupu, * 1889, né
met filmrendező, az első feliratnélküli filmnek 
(Scherben) irója és rendezője. — 4. Rudolf 
(1866—1915), osztrák festő és grafikus. 

Pick-pocket (ang.) a. 111. zsebmetsző. 
Pico, Giovanni, (1462 — 1495), Miraudola 

grófja, Concordia hercege, kiváló humanista, 
aki kora egé|sz tudását egységes világaézetté 
hordta össze. 

Pictet, Ravul, (1846—1929), a genfi egyet, 
a fizika tanára, az oxigén, hidrogén és nitrogén 
első cseppfolyósitója. 

Pidgin English, a Csendes-óceán partjain 
lakó benszülöttek (kínaiak, japánok, malájok) 
által elrontott angol nyelv, amely a fehérekkel 
való érintkezés nyelve. 

Pièce(franc) a. m. darab. P. de résistance, 
va'aminek a csattanója. 

Piédestal (franc.) a. m. talapzat. 
Piémont, egykor hercegség, később Savoyával 

és Szárdiniával együtt a Szard királyság, i860 
óta Olaszország egyik tartománya a Felső-Po 
síkságán, 29.000 km3, 3 1 ^ millió 1. Főhelye 
Torino. 
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Pierrot (Péterke), a korai francia színdarabok 
állandó alakja, a commedia dell' arte együgyű 
szolgaalakjábóí keletkezett. Női alakja a Pier
rette. 

Pietà (ol.) a. m. jámborság, szánalom. A 
képzőművészetben Krisztus holttestének Mária 
ölében való ábrázo'ása. 

Pietás (lat.) a. ni. kegyelet. 
Pietisták, a 17. sz. végén Németországban 

keletkezett szekta, akik az Istenhez való viszo
nyukat személyes élménynek fogták föl. 

Pigalle, Jean Baptiste (1714—1785), francia 
szobrász. 

Pigler Ando,r, * 1899, a Szépmüv. Múzeum 
őre, mütörténelmi iró, bp.-i egyet. m. tanár. 

Pigment (at.) a. m. festékanyag, főleg az 
állati bőrben lerakódott. 

Pigmeusok (pygmaioi), görög mondabeli tör
pék. Ujabban kiderült, hogy Közép-Afrikában 
élnek törpe népek, termetük átlag 130—140 
cm. 

Pihe, u. az mint pehely (1. o.). 
Piheszőr, az emlősöknél a durvább felső 

szőr ala'.ti finom szőr. 
Píka, (franc.) a középkorban, használt 4—5 

m. hosszú lándzsa. 
Pikáns (franc.) a. m. csípős, érzéket ingerlő. 
Pikareszk-regény (spanyol picaro a. m. kópé, 

gazfickó), hőse az alsó osztályból származó 
kópé, aki mindenféle kalandokon megy keresz
tül. A P. Spanyolországból terjedt el (Le 
Sage: Gil Blas; Grimmeishausen: Simplicissi-
mus). 
' Pikét (franc), kártyajáték 32 kártyával két 
játékos közt. 

Pikírt (franc.-ném.) a. m. csípős. 
Pikkely, megkeményedett bőrképletek az ál

latoknál, amelyek zsindelyszerüen fedik egy
mást; lehetnek csontból, szaruból, kitinből. 

Pikkelyes szárnyuak, a lepkék állattani cso
portjának neve, mert szárnyaikat finom pik-

' kelyek födik. 
Pikkoló (ol.) a. m. kicsiny; pincérfiú; kis 

csésze feketekávé. 
Pikier 1. Blank^, * 1883, a Fővárosi Könyv

tárban volt főtisztv., bibliográfus, szerk. a Ma
gyar Könyvkereskedők Évkönyvét 1914—24. — 
2. Gyula, * 1864, bp.-i egyet, tanár ι88ς— 
1919. Főbb müvei: Ricardo jelentősége. A jog 
keletkezéséről, A büntetőjog bölcselete, A lé
lektan alapelvei, Sinnesphysiologische Unter
suchungen, Schriften zur Anpassungstiheorie 
des Empfindungsvorganges. — 3. J. Gyula, * 
1864, orvos, a főv. statiszt. hiv. aligazgatója. 
1919—1924. a telekérték nyilvántartó hivatal 
igazg. Nevezetesek lakás-, halálozási stat. mü
vei. Megteremtője a telekértékadónak Bp.-en 
és más városokban is. A georgeizmussal, a 
telekértékadóval és pénzelmélettel fogl. 

Piknik, (franc.) olyaa lakoma a szabadban, 
amelyhez a .résztvevők maguk hozzák az enni
valót. 

Piknométer, (gör.) apró testek fajsulyának 
mérésére szolgáló kis üvegedény. 

Pikrinsav, sárga lemezekből álló eres sav, 
amelyet salétromsavból * állítanak elő. Festékül, 

különösen gyapot, selyem és bőrfestésre, sóit 
robbantószerekül haszn. 

Pikszis (gör.) a. m. szelence, doboz. 
Piktor (lat.) a. m. festő. 
Piktúra (lat.) a. m. festmény. 
Piláf (török) a. m. rizsből, vajból és birka

húsból készült étel. 
Pilaszter (olasz) a. m. pillér (1. o.). 
Pilatus, a Svájci Alpok egyik előhegye a 

Viexwaldstätti tó partján, 2133 m. magas. 
Fogaskerekü-vasut. 

Pilatus, Pontius, Tudaea római helytartója, 
aki Krisztus felett 'bíráskodott (Kr. u. 33). 

Piich r. Dez,ső, * 1888, festő, a Képzőművé
szeti Főiskola főtitkára. — 2. Jenő, * 1872, 
ny. ezredes, katonai iró, a hadtört, levéltár 
könyvtárának igazgatója. 
• Piliny kisk., Nógrád vm., szécsényi ]., 793 

1., nt. Ludány, up. Endreíalva. 
Pilis nagyk., Pest vm., monori j . , 6185 1., 

vasút, távíró, telefon, posta. 
Pilisborosjenő kisk., Pest vm., pomázi j . , 

1409 1., ut. Üröm, posta. 
Piliscsaba nagyk., Pest vm., pomázi j . , 2765 

1., vasút, távíró, telefon, posta. Katonai tábor. 
Pilis-hegység, a Dunántúli Magyar Közép

hegység ÉK-i tagja. Legmagasabb hegye a 
Dobogókő (700 m.). Nagy területeit erdő 
borítja. Szénbányáinak jelentőségét Budapest 
közelsége adja meg. 

Pilismarót nagyk., Esztergom vm., eszter
gomi j . , 1928 1., telefon, posta. 

Pilisszántó kisk., Pest vm., pomázi j . , 168S 
1., telefon, posta. 

Pilisszentiván nagyk., Pest. vm., pomázi j , , 
2173 !., ut. és up. Pilisvörösvár. 

Piiisszentkereszt kisk., Pest vm., pomázi j . , 
π 74 1., telefon, posta. 

Pillér : a drezdai Zwingerről. 
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Pi isszentlászló nagyk., Pest vm., pomázi j " . , 
747 1., ut . Szentendre, posta. 

Pilisszentlélek kisk., Esz tergom vm., eszter
gomi ]'., 365 1., ut. Dorog , up . Kesztölc. 

Pilisvörösvár nagyk., Pest vm., pomázi j . , 
6069 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Piljnjak, Boris , * 1894, orosz elbeszélő. Mü
vei: A meztelen év, Pétervár i elbeszélések és 
Regény tárgyak. 

Pilla, szemhéj, a szemgolyót el takaró két 
b-Srredő. 

t*iilér, négy- vagy sokszögű, oszlopszerü 
támasztó építészeti elem. Tagozása hasonló az 
oszlopéhoz (1. ο.). Α falhoz állított egy fél, 
egy negyed vagy egy nyolcad P.-nek pilaszter 
a neve. 

Piiokarpin, (gör.) növényi eredetű, erősen 
izzasztó hatású alkaloida, gyógyszer. 

Pilóta (ol.) a. m. 1. révkalauz, — 2. léghajó-
vezetőj — 3. cölöp alapozásnál. 

Püoty, Kar i von (1826—1886), német festő, 
a müncheni művészeti akadémia igazgatója, 
drámai hatású, realisztikus históriai képek. 

Pilsen (Plzen), cseh város, 88.000 1. Világ-
\rü terméke a sör és a Skoda-müvek ágyúi . 
Pilsudski József, * 1867, lengyel áüamtérf i , 

1893. a lengyel munkáspár t egyik vezére, 19S4. 
harcolt a központi hatalmak oldalán. 1918. 
nov. lengyel hadügyminiszter, 1920—1922. a 
lengyel köztársaság elnöke, majd a lengyel ve
zérkar főnöke lett. 1926—28. miniszterelnök, 
majd hadügyminiszter . 

Pinakotheka (gör . ) , a görögöknél az istenek
nek felajánlott képek helyisége, ma nyilvános 
képiárnak a neve. 

Pincehely nagyk., Tolna vm., tamási ]'., 2786 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Pince-nez (franc.) a. m. orrcsiptető. 
Pincetta (franc.) a. m. finom csipesz. 
Pinceváltó, váltó nem létező v. fizetésképtelen 

személyre. « 
Pincio, Monte, Róma hét halma közül a leg-

Ë-ibb. Rajta van a Villa Borghese . 
Pindaros (Kr. e. 522—445), a görögség leg

nagyobb lírikusa, a kardalköltészet minden 
faját művelte, de legkiválóbb volt a nemzeti 
játékok győzteseire irt dicsőítő köl teményben. 

Pinero, Ar thur Wing , * 1855, angol drámaíró 
és színművész. Darabja i realisztikus! irányúak. 

Ping-pong, szobasport (asztali tennisz), ame
lyet alacsony hálócskával ellátott asztalokon 
könnyű ütővel és celluloid labdával játszanak 
a tenniszjátékhoz hasonló módon. 

Pingvinek, a sarkvidék körül élő, 1 m. 
magasságot is elérő madarak . Szárnyaik úszókká 
alakultak át, repülni nem tudnak. Egyenes 
testtartással járnak. 

Pinkamindszent kisk., Vas vm., körmend-
németujvári ]'., 70ό 1., vasút, távíró, posta. 

Pinnye kisk., Sopron vm., soproni j . , 618 1., 
vasút, távíró, posta. 

Pinnyéd kisk., Győr vm., tósziget-csilizközi j . , 
422 1., ut. és up . Győr. 

Pint, 1. angol folyadékmérték, 0.568 liter. — 
2. Nálunk használatos régi űrmérték, 1.415 1. 

Pingvinek 

Pintér 1. Jenő, * 1881, irodalomtörténész, 
a bp.-i tankerület főigazgatója. Müvei: A 
magy. írod. tört . kézikönyve és A magy. írod. 
t t i r [ i _ 2. László, * 1884, plébános, orsz.-
gyül. képv. 

Pinterits Károly, * 1869, tanár, írásszakértő, 
a tudományos irásvizsgálat meghonosítója. 

Pinluricchio (Bernardino di Betto Biagio, 
1455?—1513), oals-z festő; umbriui isko'a. 

Pinxit (lat. rövidítve: pinx) a. m. festette. 
Pinzgau, a Felső Sa'zach vizvidéke Salzburg 

osztrák tar tományban. Lova és vörös- tarka 
szarvasmarhája hires. 

Piócaféíék, lapostestü, gyűrűs férgek; édes 
állóvizekben élnek. Halak és em'.ősjk testéből 
vért szívnak. Orvosi célokra haszu. az u. n. 
orvosi pióca. 

Pióca 
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Piombo, Sebastiano del (di Francesco Lu-
ciani, 1485?—1547), olasz festő; legfontosab
bak arcképei. (Férfiarckép Szépművészeti Mu
zeumunkban.) 

Pipetta (franc), magy. lopó, folyadék 'eme
lésére szolgáló, közepén tágabb üvegcső. 

Pippin, a Karoling-dinasztia megalapítóinak 
neve, akik egyesitették az austrasiai, neustriai 
és burgundi rnajordomusi méltóságot és ezt 
az általuk a'apilott frank hercegi családban 
örökössé tették (687—714). Kis P. Zachariás 
pápa hozzájárulásával a frank királyi székbe 
emeltette magát (751—768). Megalapította az 
egyházi államot. Több hadjáratban kiterjesz
tette kir. határait és azt fiai, Karlmann és 
(Nagy) Károly közt fölosztotta. 

Piraeus, Görögország kikötője az Eginai-
öböl partján, Athéntől 7 km-re, 136.000 1. 

Piramis (gúla), az egyiptomi fáraók által 
építtetett óriás méretű síremlék. A legmagasabb 
Khufué 145 m. Belsejében vo't a sírkamra. 

Pirandello, Luigi, * 1867, modern olasz 
iró. 55 éves koráig regényeket irt, akkor áttért 
a színpadra. (Hat szereplő keres egy szerzőt, 
A becsületesség gyönyöre.) 

Pirenei íélsziget, Európa DNy-i nagy fél
szigete. 600.000 km2. Magában fogla'ja Spa
nyolországot és Portugáliát. 

Pireneusok, magas hegység Spanyol- és Fran
ciaország határán, a Bizcaya-öböl és a Föld
közi-tenger közt. Legmagasabb csúcsa 3404 m. 
Két vasút vezet át rai'ta. Pomnás tenger
szemek, hévforrások, fürdők, üdülőhelyek. 

Piricse kisk., Szabolcs vm., nyírbátori j . , 
1727 1., ut. Nyírbátor, posta. 

Pirit (gör.), aranyos-barnáss^inü ásvány, vas 
és kén vegyülete. Igen s^ép kristályokat alkot. 
Kénvegyületek előállítására használják. 

Pirna, város Szászországban, az Elba mell., 
31.000 1. 

Pirofór (gör.), a. m. szikrázó, tüzet adó. 
Pirog, a D-amerikai és polinéziai ős'akók 

fatörzsből készült csónakja. 
Pirománia fg'ir.) a. m. gyujtogatási kény

szerképzet. 
Pirométer (gör.), magas hőfokok mérésire 

szo'gáló készülék. 
Piros és fehér rózsa harca (1455—1485), a 

Lancaster- és a York-család harca az angol 
királyi trónért. Nevét onnan kapta, hogv a 
Lancaster-család hivei piros és a York-család 
emberei fehér rózsát tűztek sisakjukra. VII. 
Henrik vetett veget a harcnak. 

Piroska (1088—1133), Szt. László leánya és 
11. János g'^rög császár felesége. 

Pirot, szerb város, 11.000 1. Szőnyegszövcs. 
Pirszén 1. Koksz. 
Piruett (franc.) a. m. gyors körfordulás 

féllábon. 
Pisa, város Olaszországban az Arno torko

lata fölött, 77.000 1. Régi egyetem (1338). 
12. ^sz.-beíi ferde tornya hires. 

Pisano, 1. Niccolo (1220?—1278?), olasz 
szobrász, a pisai iskola mega'apitója ; szö
szeitek (Pisa, Siena), márványkut (Perugia). — 
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2. Giovanni (1245?—1320?), szobrász; építette 
a pisai Campo Santo-t. 

Piski (Colonia Pis"hi), község Hunyad vm., 
a Maros mellett, 3000 1. 1849 február 9. Bem 
győzelme. Trianon óta Romániáé. 

Piskő kisk., Baranya vm., szentlőrinci j„ 
411 l., ut. és up. Vajszlő. 

Pislogóhártya, a madaraknak a szem elé 
húzható hártyája. 

Pissarro, Camille (1830—1903), francia festő, 
imprerszionista. Corot, majd Monet hatása 
erősen meglátszik művészetén. 

Pissoir (franc.) a. m. vizelde. 
Pistoja, város Közép-Olaszországban, 76.000 

1., Finom ipar. Közép- és renesszánszkori em
lékek. 

Piszlte nagyk., Esztergom vm., esztergomi 
]'·, 1438 1., hajóáll., vasút, távíró telefon, 
posta. 

Pitaval, Francois Gayot de (1673—1743Ί, 
húszkötetes munkában gyűjtötte össze' a világ 
legérdekesebb bűneseteit. 

Pithecanthropus erectus, egyenesen járó ma
jomember; Jáva szigetén 1892. talált csont-
maradványok, amelyekbó'í a mai ember és 
ma;om között álló Wnyre következtetnek. 

Pitt, ι. William id. (1708—1778), angol 
államférfiú, 17^—1761. külügyi államtitkár, 
1766—1768. «liniszterelnö'k. A ' hétéves hábo
rúban n- Frigyest támogatta és megszerezte 
A^gíiának Kanadát. — 2. William nj. ti/sy— 
1806), az előbbi fia. 1783—1801. és 1804—iPo'-. 
miniszterelnök. Ö egyesítette Írországot Angliá
val és szervezte az európai koalíciókat Na
poleon ellen. 

Pittakos, a hét görög bölcs egyike a Kr. 
e. 7—6. sz.-ban. Az »Ismerd meg tenmagadat« 
mondás állítólagos szerzője. 

Pitíi-paíota, Firenzébenj Brunelleschi alkotása; 
korai renecS7ánsz épület a 15. sz. közepéről. 

Pittoreszfe (franc.1) a. m. festői. 
Pittsburg, város az Egyes. Ali. Pennsylvania 

államában, 600.000 1. Egyetem, csillagvizs
gáló. Itt vannak a földkerekség legnagyobb 
va?müvei. Üvegipar. 

Pitvar, előszoba, előcsarnok magyaros neve. 
Pitvaros nagyk., Csa'iád vm., nagylaki j . , 

3091 1., vasút, távíró, telefon, pcsta. 
Pium desiderium (lat.) a. m. jámbor (nem 

teliesülő) óhaj. 
Pius pápák. — II. P. (1405—1464), 1458 óta 

pápa, költő, főcélja a törökök kiűzése Euró
pából. — VI. P. (1717—1799), 1775 óta pápa, 
óvatos, ügves taktikus a felvilágosodás ural
kodóival (Nagv Frigyes, II. József) szemben. 
Napoleon feg^ágba hurcoltatta. — VII. P. 
(1740—1823), iSco óta pápa, megbékült, majd 
szakított Napóleonra', aki őt elfogatta. — 
IX. P. (1792—1878), 1846 óta pána, a sza
badságharcban elvesztette az Egyházi Államot 
és ezért a Vatikán fog'ya sorsára kárhoztatta 
magát. Alatta történt a szeplőtelen fogan
tatás és a pápai csalhatatlanság dogmájának 
megállapítása. — X. P. (1835—1914), 1903 óta 
pápa, reformok, konfliktusok (a vegyes házas
ságok ügye, a bíróságok illetékessége a pa-
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pókra nézve) ; Franciaországban a'atta választ
ják el az egyházat az államtól. — XI. P., 
* 1857, lengyelországi nunci. s 1918., Milanóban 
érsek és bíboros 1920., pápa 1922 febr. 
6. óta. Történetkutató és bibliog.afus 

Pixavon, folyékony, kátránytartalmu szappan, 
amelyet fejmosásra haszná'nak. 

Pizang, a banánt termő pálma neve. 
Pizarro, Francisco (1478—1541), spanyol ka

tona, Peru fölfedezője és- meghódítója. 
Pizzicato (ol.), a vonós hangszereknél a 

hüvelyk- v. mutatóujjal pengetett, hárfaszerü 
hangok neve. 

Placenta {'a'.) a. m. méhlepény, emlősöknél 
a méhmagat táplá'ására szolgáló vérdus szövet, 
melyet a köldökzsinór köt össze a magzattal. 
Embernél 15—20 cm. átmérőjű korong, amely 
röviddel a mag at megszii'csï után mint utó-
szü'és, távozik el a méhből. 

Placetum regium (lat.), közjogunk szerint a ki
rálynak az a joga, hogy a pápának minden 
rendelete csak a király engedelmével hirdet
hető ki és hajtható végre. 

Piafőn (franc, p'afond), mennyezet. 
Plagiator (iroda'mi tolvaj), az, aki más-

írói vagy művészi müvét sa'át-'a gyanánt adja ki. 
Plagium (at.) a. m. itodalmi lopás. 
Plakát (a 'a!. pla-are a. m. kiabálni szóból), 

hatósági, po'iiikat ν. magánjeíWü nyüváncs 
hirdetés, falragasz Lehet szöveges v. képes. 

r-iatvcu rí ránc.) a. m. domborművű leiín». ; 
testvére az éremnek; mig az érem kerek, kis-
ifelü'etü s'ké'o'.dalu, addig a P. sokszögű, na
gyobb 9 többnyire egyoldalú. 

Plánok, Max, * 1856, fizikus, ber'ini egyet, 
tan. Főkép a termodinamika és a s -gárzások 
terén vizsgálódik. Megalkotta (1900.) a quan-
tum-elméletet (I. o.). 

Planéta (gör.) a. ni. bolygó (I. o.). 
Planetárium ('a'.), az égitestek mozgásának 

bemutatására s -o'gáló készülék. 
Planetoidok, a Mars és Jupiter között ke

ringő apró bolygók (kb. ezer). 
Planiméter (!a\) a. m. területmérő műszer. 
Planirozni (franc.) a. m. kiegyengetni. 
Plankonkav (lat.), o'yan optikai lencse, amely 

egyik oldalán sík, másikon homorú; plánkon
vex = u. az, de domború. 

Plankton (gör.), a vízben lebegő apró ál
latok és növények összessége. A saját moz
gással biró szervezetek összességét nektonnak, 
a fenéken élő v. ott mászkálókét benthesnak 
nevezik. A P. különösen az édesvizekben a 
halgazdaság szempontjából fontos, mert a hal-
livadéknak a P. a legfőbb tápláléka. 

Planquette, Robert (1840—19031, francia ze
neszerző. Operettjei : A corneviUei harangok 
és Rip van Winkle. 

Plantage (franc.) a. m. ültetvény. 
Plantagenef, francia (Anjou) származás .1 an

gol -uralkodócsalád 1154—1399. 
Planté, Gustave (1834—1889), francia fizikus 

és kémikus, az elektromos akkumu'átorok fel
fedezője (i860). 

Plantin, Christophe (1514—1589), kiváló ant
werpeni m'omdász. 
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Plánum (îat.) a. m. terv. 
»•laszirozni (franc.) a. m. elhelyezni. 
Plasztika (gör.). szobrászat. 
Plasztikus műtétek, a szépítés, hiányzó test

részek pótlási v. torzulások eltávolítása céljá
ból végzett operációk. 

Plasztikus stilus, a. m. tömör, kifejező stilus. 
Plasztilin (franc), mintázásra szo'gáló, nem 

száradó anvag. 
Plasztron (franc.) a. m. páncél; vívásnál mell

védő párna; ingmell. 
Platánfa, magyarul boglárfa, a mérsékelt 

égöv egyik legszebb fája, karéjos levelekkel. 
Nálunk igen gvakori. 

Platen, August (1796—1835), német költő; 
müvei ódák és egyéb Urai alkotások; drámák. 
. Platform (ang.) a. m. terrasz, lapos tetőzet, 

pódium; átvitt értelemben politikai program. 
Platina (spanyol), smrkés-fehér, szívós, na

gyon nehezen olvadó nemes fém. Kolumbiában 
és az Urai-hegységben ta'álják. Főként kémiai 
eszközök készítésére használják. 

Plató (franc, p'ateau) a. m. fensik. 
Platon (Plato, Kr. e. 427—347), görög filo

zófus, Sokrates tanítványa. Bejárta Egyiptomot, 
Itáliát. Szkí'iában kísérletet tett egy ideális 
ál'amrend megvalósítására. Filozófiai müveinek 
formája a dialógus, am;lyekben Sokrates a 
főszereplő. 42 dialógusa maradt ránk. 

Platonikus (Platon tanai szerinti) szerelem, 
minden érzékiségtől ment, eszményi szerelem. 

Plattdeutsch v. alnémet nyelv; Németország 
északi részén beszélt nyelvjárások, külön iro
dalma is van; leg's nertebb irója Fritz Reuter. 

Platthy György, * 1864, ügyvéd, Bp. törvény
hat. bUotts. tag'a. 1913 óta országgy. képv. 

Platz Bonifác (1848—-1919), egyházi és ter
mészettudományi iró. 

Plauen, város- Szászországban, 111.000 1. 
Textil-ipar. 

Plautus, T ins Maccius (Kr. e. 254—184), la
tin vjgíátékiró. Görög minták után do'gozott. 
Hus-z komédiája ismeretes. 

Plauzibilis (!at.) a. m. nyilvánvalóan igaz. 
Play (ang.) a. m. játék. 
Plazma, 1. Protop'azma. 
Plebisritum ÍV.), 1. Népszavazás. 
Plebs, a régi Rómának bevándorlókból ala

kult szabad, de jogtalan lakossága, tag ai 
a plebejusok. Politikai egyenjogúságukat csak 
kétszáz évig tartó küzdelem árán (Kr. e. 
494—286! sikerült kivívniuk. 

Pléd (ang. plaid), durva gyapjúból készült 
takaró. 

Plein-air (franc), a szabad ég alatti fes
tés neve, amely az angol Constable és Tur
ner művészetében kezdődött. Lényege, hogy 
erősen megfigyeli a világítást, a légköri 
viszonyokat. 

Plein pouvoir (franc.) a. m. tejhatalom. 
Plejádok (gör.), magyarul Fiastyúk, csil

laghalmaz a Bika csillagképben; a halmazból 
7 csill. szabad szemmel is látható. 

Plenáris (lat.) a. m. teljesszámu (ülés). 
Plenipotenc'a (lat. a. m. teljhatalom), teljes 

meghatalmazás valamely ügylet elintézésére. 
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PLENUM POETA NON FIT 

Plénum (lat.) a. m. teljes (testület vagy 
ülés). 

Plenus venter non studet libenter (lat.) a. 
m. teli hassal nem jól esik a tanulás. 

Pleonazmus (gör.) a. m. szófölösleg. 
Plesch János, * 1878, magyar orvos, a 

berlini egyet, a belgyógyászat tanára, a ber
lini Chari'.é igazgató-főorvosa. 

Plcsiosaurus (gör.), jura- és kréta-kor
szaki nagy tengeri gyik, apró fejjel és 
hosszú nyakkal. 

Plevna, város Bulgáriában, 29.000 1. 1877. 
török várát csak hosszas ostrom után fogl. 
el az oroszok. 

Plihál Viktor, * 1Γ61, földbirtokos, felső
házi tag. 

Plinius, 1. Qaius P. Secundus Maior (Kr. 
u. 231-79), római hadtudományi, retorikai, 
természettudományi és történetíró, akinek csu
pán természeti ajza maradt ránk. P. a Ve
zúv kitörésekor lelte halálát. — 2 Gains P. 
Qteciliv.s Secundus Minor (Kr. u. 62—114), 
az előbbinek unokaöccse és fogadott fia. 
9 könyvben fenmaradt levelei kora társa
dalmi, irodalmi, politikai, művészeti és tu
dományos életére vonatk. értékes források. 

PJiocén (gör.), a Föld harmadkorának leg
fiatalabb korszaka. 

Plissé (franc.) a. m. redőzet. 
Ploesti, román város, 60.000 1. Petróleum-

finomitás, gyapjukeresk. 
Plomba (franc.) a. m. ólompecsét, fogtömés. 
PIósz Sándor (1846—1925), jogtudós! és po

litikus, bp.-i egyet, tanár, 1899—1905. igaz-
ságügyminiszter. A magyar polgári perrend
tartás megalkotója. 

Plumpudding (ang.), 1. Pudding. 
Plurális (lat.) a. m. többes. 
Plurális választói jog v. többes szavazati 

jog, oly választói rendszer, ahol a válasz
tók egy részének két vagy három szavazata 
van. 

Plusz (lat.; a. m. több, összeadás (jele -)-), 
többlet. 

Plutarchos (Plutarchus, 50—120), görög tör
ténetíró és l'ilozófus, aki életét Rómában, 
magas állami hivatalokban töltötte. 83 ki
sebb iratán kivül rá:ik maradt 46 párhuza
mos életrajza, amelyekben egy-egy híres gö
rög és romai hadvezér, államférfi, szónok 
vagy uralkodó életrajzát állítja párhuzamba. 

Pluto (Hades), a görög mitológiában az 
alvilág istene. 

Plútói kőzetek, mélységi kőzetek, amelyek 
a Föld belsejében a folyékony magma meg
merevedéséből keletkeztek (gránit, diorit stb.). 

Plutokrácia (gör.) a. m. a pénzarisztokrá;ia, 
a nagyvagyonu emberek uralma. 

Plümó (franc, plumeau), a. m. lábdunyha. 
Plus (franc, peluche), bársonyfajta szövet, 

hosszú szállal. 
Plymouth, hadi és kereskedelmi kikötő DNy-

Angliában, 187.000 1. 
P. m. (lat.·), i. pro memoria: emlékeztetőül; 

2. pro miUe: czrenkint; 3. post meridiem 
délután. 

Pneuma (gör.) a. m. lehellet, lélek. 
Pneumatik (gör.), légabroncs, jármüvek ke

rekeire alkalmazóit, levegővel telt gumitömlő, 
rázkódás csökkentésére. A gumitömlőt szilár
dabb külső burkolat fedi. Feltalálója 1846. 
Thomson angol gyáros, akitől függetlenül 
Dunlop ir fogorvos 1890. mégegyszer fel
találta. 

Pneumonia (gör.) a. m. tüdőgyulladás. 
Pneumothorax (gör.), levegő meggyülemlése 

a mellüregben. Mesterségesen is létrehozzák a 
tuberkulózis gyógyítására. 

Po, Olaszország legnagyobb folyója. A 
Monte Viso oldalábai ered és az Adriába 
ömlik. 675 km. 

Pócsa kisk., Baranya vm., mohácsi ]'., 426 
1., ut. és up. Borjád. 

Pocsaj nagyk., Bihar vm., derecskéi ]., 
3209 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Pőcsmegyer nagyk., Pest vm., pomázi j . , 
1325 1., hajóáll., telefon, távíró, posta. 

Pócspetrí nagyk., Szabolcs vm., nyírbátori 
j . , 1851 1., ut. Máriapócs, posta. 

Podagra (gör.) a. m. lábköszvény. 
Podesta (ol.) a. m. polgármester. 
Podgorica, Montenegro legnagyobb városa, 

10.000 1. 
Podhradszky György, * 1889, kulturgeo-

grafus, cseh és szlovák irodalmi és kultúr
politikai problémákkal is fogl. 

Pódium (lat.) a. m. emelvény. 
Podjebrád, György (1420—1471), 1458-tól cseh 

király. Huszita érzelmei miatt II. Pál pápa 
kiközösítette. Leánya, Katalin, Mátyás király 
első felesége volt. 

Podkarpatska Rus (Ruszkakrajna), a trianoni 
béke értelmében Magyarországtól Csehszlová
kiához csatolt terület: Ung, Bereg, Ugocsa 
és Mjáramaros vármegyék legnagyobb része. 
12.640 km2, 600.000 1. Sovány földmivelés, 
állattenyésztés, erdőgazdaság, sóbányák. 

Podmaniczky 1. Endre báró, * 1858, föld
birtokos, országgy. képv. Tevékeny részt vesz 
mezőgazdasági mozgalmakban. — 2. Frigyes 
báró (1824—1907), po'.itikus, a szabadelvüpárt 
elnöke, résztvett a szabadságharcban, 1875— 
85. az Operaház és a Nemzeti Színház in
tendánsa, 1861-től szabadelvüpárti képv. — 3. 
Pál báró, * 1885, a vallástört., vallásbölcs; 
és ker. neveléstud. ny. r. tanára a pécsi 
egyetemen. 

Podolia, t. 200—400 m. magas fensik a Szár-
mata-sikság DNy-i határán.— 2. P. volt orosz 
tartomány, 4200 km2, 4 millió 1. Gabona, do
hány, cukorrépa; ló, szarvasmarha. Ny-i széle 
Lengyelországé, a többi Ukrajnáé. 

Poe, Edgar Allan (1809—1849), amerikai 
költő. Fantasztikus bizarr novellákat irt és 
misztikus, zenei fölépitésü verseket. Legis
mertebb költeménye A holló. 

Poéma (gör.) a. m. költemény. 
Poén (franc, pointe), él, csattanó. 
Poéta (lat.) a. m. költő, P. laureatus a. m. 

koszorús költő. 
Poéta non fit, sed nasdtur (lat.) a. m. a 

költő nem lesz, hanem születik. 

1173 1174 



POETICA LICENTIA 

Poetica licentia (lat.) a. m. költői szabad
ság (a szabályoktól való eltérésre.) 

Poétika (lat.) a. m. költészettan. 
Poézis (gör.) a. m. költészet. 
Poga kisk., Borsod vm., mezőcsáti ]., 521 

1., ut. és up. Onod. 
Pogány kisk., Baraiya vm., pécsi j . , 917 Î., 

ut. és up. Szalánta. 
Pogány 1. Béla, * 1882, újságíró. Belletrisz-

tikai munkái is jel. meg. — 2. Béla, * 1887, a 
bp.-i műegyetemen a fizika ny. r. tanára. 
Müvei: A fény, Az elektromágneses tér. 
— 3. Frigyes, * 1874, h. államtitkár, a kul
tuszminisztériumban a népművelés-politikai ügy
osztály élén, 1926. orszgy. képviselő. Fő mun
kája: A magy. szent korona országai népok
tatásügyének fejlődése, A magyar népoktatás 
története. — 4. József, * 18Í6, hírlapíró és jró, 
a Népszava munkatársa volt. A Károlyi-forra
dalomban a katonatanácsok kormánybiztosa, a 
kommunista forradalomban hadügyi népbiztos. 
A diktatúra leveretése után külföldre mene
kült. — 5. Kálmán, * 1882, művészeti író, 
az Ars Una c. művészeti folyóirat szerkesz
tője. — 6. László, * 1901, erdélyi novella- és 
színműíró, a Temesvári Hírlap főszerkesztője. 
— 7. Móric, * 1880, építész; nagyképzeletü 
újítások (fejedelmi sírbolt, krematórium), ar-
tisztikus stilusérzék (Adria biztosító palotája, 
Batthyány-örökmécs), monumentális arányok 
(Nemzeti Színház terve) a jellemzői. — 8. 
Pau'a, * 1884, a Nőtisztviselők Orsz. Egyes, 
alelnöke volt s a Feministák Egyes, titkára. 
1919. ó'a New* Yorkban él. — 9. Sándor, 
gépészmérnök, a Dura-Száva-Adria vasút h. 
vezérigazgatója; kiváló mozdonyszerkesztő. — 

' ro. Vilmos (Willy), * 1882, festő; könyv-
illusztrációival kivált Angliában világhírre tett 
szert. New Yorkban él. 

Pogányok (lat. paganus, a. m. falusi szóból), 
a kereszténység első idejében a (főként fa
lusi) nemkeresztények . szemben a (városi) 
keresztényekkel. Ma ált. a nemkeresztények. 

Pogányszentpéíer kisk., Somogy vm., csur
gói j . , 750 1., ut. és up. lharosberény. 

Pogony kisk., Nógrád vm., salgótarjáni j . , 
721 1., ut. Salgótarján, posta. 

Pogrom (orosz. a. m. pusztítás), a zsidók 
ellen irányuló, hirtelen tömegtámadás. 

Pohánka, Közép-Ázsiából származó gabona-
és takarmánynövény. Sovány talajon is ter
meszthető. Termése lisztes, dara v. kása ké
szül belőle. 

Poilu (franc. a. m. szőrös), erős vagy bá
tor ember; a világháborúban résztvett ka
tona. 

Poincaré, 1. Henri (1854—1912), francia ma
tematikus és fizikus. 1905. a Magy. Ί . Akad. 
neki Ítélte a Bolyai-dijat. Tudomány és fölte
vés és A tudomány értéke c. munkái magy. 
is megjelentek. ~ 2. Raymond, * ií.öa, fran
cia államférfiú. Ügyvéd, 18S7. képviselő, 1893. 
közoktatásügyi miniszter, 1912. miniszterelnök, 
1913—20. közíársasági elnök, 1922—24. mi-
niszt.-elnök, 1929. újra miniszterelnök. 
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POLARIS 

Point d'honneur (franc.) a. m. becsületbeli 
dolog. 

Poiníüizmus (franc), az a festői irányzat, 
amely fehér alapon élénk, keveretlen festék-
pettyekkel fejezi ki szin- és fénylátomásait. 

Pőkafa kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
366 1., ut. és up. jäzepetk. 

Poker (ang.), hazárdjáték, whistkártyával. 
Pckfélék, az ízeltlábú állatok egyik nagy 

osztálya, több ezer fajjal. Csápjaik nincse
nek, a fej és tor egybe vannak olvadva, két 
pár erős állkapcsuk van és mindig 4 pár 
lábuk. A szorosabb értelemben vett pókok
nak szövőmirigyeik is vannak. Különböző fa-

Pók és hálója 

jaík az egész Földön el vannak terjedve, fő
leg a trópusokon. Ide tartoznak a tu'ajdon-
képpeni pókok, skorpiók és atkák. 

Poklosi kisk., Somogy vm., szigetvári }., 
358 1., ut. Szigetvár, up. Somogyapátí. 

Pokol, a vallások tanítása szerint az a 
hely, ahol az elkárhozott lelkek szenvednek. 
A zsidóknál neve: gyehenna. 

Pokolgép, robbanó anyaggal töltött test, 
sokszor óramüvei, bűnös célokra. 

Pokolkő, 1. Lapis. 
Pokoly József, * 1866, történetíró, a deb

receni egyet, az egyháztörténet tatára. Főbb 
müvei: Az erdélyi ref. egyház története. 
A vármegyei intézmény története. 

Pola, kikötőváros Isztria D-i partján, 
54.000 i. Már a rómaiak hadikikötőnek hasz
nálták, 1797—1919. osztrák hadikikötő, azóta 
olasz. 

Póla kisk., Zala vm., Jetenyei j . , 1133 
)., ut. Letenye, up. Becsehely. 

Polány kisk., Somogy vm., igali j . , 851 1., 
ut. Felsőmocsolád, posta. 

Po lányi Mjhály, * 1889, fizikus-vegyész, a 
berlin-dahlemi Kaiser Wilhelm-Institut tagja 

Poláris (lat.) a. m. sarki. 
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POLARIZÁCIÓ POLTAVÁ 

Polarizáció (!at.) a. m. sarkitás, a fény
sugárnak olyan sajátságos megváltqzása, mely
nél a rezgések csak bizonyos meghatározott 
síkban történnek. Ezt elérhetjük pl. ugy, 
hogy a fénysugarat 570 szög alatt üveg
lapra vetítjük, a visszaverődő fénysugár po
larizált lesz. 

Poldini Ede, * 1869, Svájcban élő ma
gyar zeneszerző. Zongoradarabokon kivül irt 
3 gyermekoperát (Hamupipőke, Hófehérke, 
Vasorrú bába), balletet: Északi fény, két 
operát: Csavargó és királyleány és Far
sangi lakodalom. 

Polémia (gör. polemosz: harc), a. m. vita. 
Polenta (ol.) a. m. kukoricamálé, puliszka. 
Potenz, Wilhelm, * 1861, német natura

lista regényíró. 
Polgár nagyk., Szabolcs és Ung egyes, 

vm., dadái alsó j . , 11.414 1., vasút, táviró, 
telefon, posta. 

Polgárdi nagyk., Fejér vm., székesfehér
vári ]'., 4017 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Polgári házasság, olyan házasság, amelyet 
nem egyházi személyek, hanem a.z állam ál
tal ο célra kirendelt polgári tisztviselő előtt 
kötnek. Nálunk a kötelező P.-ot az 1894:31. 
t.-c. hozta be 1895 okt. i-ével kezdődő ha
tállyal. 

Polgári törvénykönyv, az összes magánjogi 
szabályokat magában foglaló törvénykönyv. 
Nálunk a P. javaslata elkészült ugyan, de 
törvénnyé még nem vált. Külföldön az 1804. 
•évi Code Napoleon és a német birod. P, 
.nevezetesebbek. 

P o l i . . . (gör.), összetételekben a. m. sok, 
Poliandria (gör.), többférjüség, az állat-

•világban több him együttélése egy nős
ténnyel. 

Police (franc.) a. m. biztosítási kötvény. 
Polifónia (gör.) a. m. többszólamuság; ze

nei tétel, amelynél az egyes szólamok rit
mikus és melodikus önállóságukat megtartva 
fonódnak egymásba. 

PoIigám!a (gör.) a. m. többtagú házasság, 
szemben a kéttagúval (monogámia). 1. Cso
portos házasság. 2. Többnejűség (poliginia). 
j . Többférjüség (poliandria). 

Po'íglott (gör.) a. m. többnyelvű. 
Polignac, Jules, gróf, utóbb herceg (Ί780 

—1847), francia államférfiú. X. Károly alatt 
1829—30. miniszterelnök. Az ő előterjeszté
sére adattak ki azok az alkotmányellenes ren-
•deletek, amelyek a júliusi forradalmat elő
idézték. 

Poligonális (gör.) a. m. sokszögletű. 
Polihisztor (gör.) a. m. sokoldalú tudós. 
Poliklinika (gör. polisz, a. m. város), vá

rosi klinika, ingyenes orvosi rendelőintézet. 
Polikrom (gör.), sokszínű, szemben az egy

színűvel, a monokrómmal. 
Polimorfizmus (gör.) a. m. sokalakuság. 
Polinézia, a Nagy-óceán szigetvilágának D-i 

része. Nevezetesebb szigetcsoportjai: Havaii-, 
Tonga-, Számoa-szígetek. Vulkánikus és ko-
raliszigetek, tropikus tengeri éghajlat, termé
keny földek. 

Polipok, lábasfejű, puhatestű vízi állatok. 
Legismertebbek a nyolckarú P. 

Poiirozni (lat.) a. m. fényezni. 
Polit Mihály (1833—1920), szerb nemzeti

ségű magyar politikus. 1873-tól képviselő. 
Politechnika (gör.) a. m. műegyetem. 
Politeizmus (gör.) a. m. több istenben való 

hit, pl. a görögök vallása. 
Politika (gör.), az állam céljairól és ezek 

megvalósításának legjobb eszközeiről szóló tu
domány. 

Politikai büntettek, az állam és közegei el
len irányuló büntettek: felségsértés, hűtlenség, 
lázadás, a törvény és hatóságok elleni izga
tás, hatóságok és a törvényhozó testület tag
jai elleni erőszak, választási visszaélések. 

Politikai jogok, azok a jogok, amelyek ál
tal az egyén az állami hatalomban részesül. 
Ilyenek: az aktiv és passzív választójog és 
az esküdtszéki tagság. 

Politische Korrespondenz, az osztrák hivatalos 
kőnyomatos. 

Politura (lat.) a. m. fényes felület. 
Polje (szerb) a. m. mező; széles, zárt üst-

szerü völgy a Karszt-hegységekben. 
Poll Hugó, * 1867, festő; genre (A vizsga, 

Sátor előtt, Űrnapkor). 
Pollack Mihály (1773—1855), bécsi születésű 

klasszicista építész, 1800. telepedett le Pesten, 
amelynek újjáépítésében igen nagy része volt. 
Nevezetesebb müvei: a Deák-téri ev. templom, 
Ludovika Akadémia, Nemzeti Múzeum, Wurm-
ház stb. 

Pollák 1. Antal, * 1865, feltaláló, a Tollák-
Virág-féle gyorsielegráf egyik szerzője. — 2. 
Illés, * 1852, jogtudós, védőügyvéd és újságíró. 
Büntetőjogi tanulmányain kivül számos filozó
fiai és szociológ'ai munkát irt. 

Políatschek Elemér, * 1875, bp.-i egyet. m. 
tan., kórh. főorv., ,gégespecialista. 

Polner Ödön, * 1865, a szegedi egyet, a 
magyar közjog ny. r. tanára. 

Polo, indiai eredetű labdajáték, amelyet lo
von, biciklin vagy vízben játszanak. 

Po!o, Miarco (1254—1323), középkori föld
rajzi utazó. Hazája Velence. Átutazott Ázsián, 
Mongolián keresztül Kínába és Szumatrán át 
jött haza. 

Polonium, radioaktiv elem, a rádium bom
lási terméke. Atómsulya 210. 

Polönyi 1. Dezső (Géza fia), * 1875, ügyvéd 
és függetlenségi politikus. — 2. Elemér, * 
1871, zongoraművész, a Nemzeti Zenede ta
nára. — 3. Géza (1848—1920), ügyvéd és 
politikus. 1881. óta majdnem állandóan kép
viselő és a függetlenségi párt tagja. A koalí
ciós kormány igazságügyi minisztere. 1918. a 
közmunkafat:ács elnöke. 

Poloskák, a félfedeliesszárnyuakhoz tartozó ro
varok. Szúró és szivó szájrészeik vannak. 
Minden fajnak jellemző szagot terjesztő büz-
mirigyei vannak. Az agyi' poloska szárnyai 
visszafejlődtek s az emberen élősködik, a 
többiek növényi nedvekkel táplálkoznak (pl. a 
gyűmölcspoloska). 

Poiíava, orosz (ukrajnai) kormányzóság a 
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POLTRON POOR 

Dnyeper mellékén, 50.000 Jem2, 4 millió 1. Fő
helye P., 92.000 ]. 

Poltron (franc.) a. m. gyáva. 
Pólus (lat.) a. jn. sark. 
Pólya 1. György, * 1887, matematikus, zü

richi egyet. tan. — 2. Iván, * 1889, festő, 
Főműve: A szolnoki vártemplom oltárképe. 
— 3. Jakab (1844—1897), ügyvéd, egyet. m. 
tan., közgazdasági iró. Agrárpolitikával fogl. 
— 4. Jenő;, * 1876, a bp.-i egyet, a sebészeti 
anatómia c. rk. tanára, kórh. főorvos. — 5. 
Tibor, * i8£6, festő és grafikus. 

Polybios (Kr. e, 205—123), történetíró, aki 
görög létére is lelkes hive volt a római világ
birodalom gondolatának. Mjegirta 40 könyvben 
Róma történetét Kr. e. 220—146. 

Polyhymnia, a görög mitológiában a himni-
kus költészet múzsája. 

Polykleitos, 1. (idősebb), sikvoni görög szob
rász a Kr. e. 5. sz.-ban,; kánoni jelentőségű 
atlétaszobrok (Doryphoros. Diadumenos). — 2. 
P. (ifj.), görög műrész a Kr. e. 4. sz. elsé 
felében; hires szobra volt fegyveres Aphrodi
téja. 

Polykrates, Samos-sziget tirannusa (Kr. e. 
537—523). Páratlan szerencséje legendákat font 
köré (Schiller: Der Ring des P.). 

Polyphemos, az Odysseus által orvul megva
kított óriás. 

Piomádé (franc.) a. m. zsiros anyag, illat
vagy gyógyszerrel keverve. 

Pomáz nagyk., Pest vm., ponnázl j . , 4920 
1., vasút, táviró, telefon, poeta. 

Pommeránia, német tartomány az Alsó-Odera 
két partján. 30.000 km3, 2 mi.lió 1. Nehéz 
igáslovai híresek. 

Pomolőgus (lat.) a. m. gyümöksszakértő-
Fompadour, Jeanette Antoinette Poisson, 

marquise de (1721 —1764), XV. Lajos francia 
király kedvese ; a francia államügyekre döntő 
befolyást gyakorolt. 

Pompeji, ókori város a Vezúv tövében. Kr. 
e. 80 ó'.a római kolónia, kereskedő- és ipar
város, kedvelt ókori nyaralóhely, mintegy 

Pompeji: a Maellum 

30.000 lakossal. A Vezúv Kr. u. 63. erősen 
megrongálta. 79. pedig eltemette. Ásatások 
által nagyobb része napfényre került a hamu
réteg alól. 

Ppmpejus, Gnaeus, Magnus (Kr. e. 106—48), 
római hadv., sikerrel harcolt Itáliában s Afri
kában, majd Hispániában és oonsullá válasz
tatta magát (70). Mivel az optimata senatus 
félt túlságos népszerűségétől, Caesarral és 
Crassus-szal megkötötte az u. n. triumvirátust. 
Crassus ha'ála után Ca?.sar galliai s germániai 
sikerei felkeltették P. féltékenységét s most 
megint az optimatákhoz csatlakozott. Görög
országban Caesartól vereséget szenvedve, 
Egviptomba menekült, ahol orgyilkosok meg
ölték. 

Pompéry Elemér, 1856, mérnök, a szaba
dalmi bíróság ny. elnöke. 

Pompes funèbres (franc.) a. m. temetési 
pompa. 

Poncelet, Jean Victor (1788—1867), francia 
mérnök, a projektiv geometria megalapítója, 
kiváló mechanikus. 

Poncolás, ötvösműveknél és metszeteknél s:o-
kásos eljárás, hegyes szerszámmal pontok vagy 
vona/fcáfc verése áftal készíteni rajzot. 

Ponderabiiis (lat.) a. m. mérhető. 
Pondkhéry, kis teriilet, a franciák elő-indíai 

gyarmata, à DK-i parton. 513 km2, 273.000 
1., ebből 47.000 P. városban. 

Pongrácz 1. Káfoly, * 1872, festő, a szolnoki 
művésztelep egyik a'apitója. — 2. László 
(1824—1890), 1848—9. honvédezredes. Buda 
ostrománál és a csornai csatában tűnt ki. — 
3. Sándor, * 1888, zoológus. A Nemzeti Mú
zeum állattani osztályának tisztviselője. — 4. 
Szigfrid, * 1872, szobrász; Margó Edével tár
sulva készítette az aradi és a debreceni Kos
suth-szobrot. 

Póni (ang.), kisfajtáju ló. 
Poniatowski, József Antal herceg (1762— 

1813), lengyel hadvezér. 1809. Ausztria, 1812. 
Oroszország ellen küzd. A lipcsei csatában 
Napoleon oldalán való visszavonulása közben 
az Elsterbe fulladt. 

Ponson du Terrail, Pierre Alexis de (1829— 
1871), francia elbeszélő. Fantasztikus bűnügyi 
regények szerzője. 

Pontifex Maximus, az ókori rómat papi 
testület feje. M(a a pápa P.-nak nevezi magát. 

Pontini. mocsarak. Róma partvidékének kb. 
ezer km2 területű része, a Via Appia két 
oldalián. Az ókorba! termékeny vidék volt, 
de elmocsarasodott. 

Pontius Pilatus, l. Pilatus. 
Ponton (franc.) a. m. hajóhíd, csónak, amely 

ily célra szolgál. 
Pontus Euxinus, a Fekete-tenger ókori gö

rög neve. 
Pontoppidan, Hendrik, * 1857, dán iró. Szo

ciális problémákkal fogl. regényeiben és el
beszéléseiben. 1917. Nobel-dij. 

Pontyfélék, édesvízi csontos halak, D-
Amerika és Ausztrália kivételével mindenütt 
el vannak terjedve. Kb. 1500 fajuk ismeretes. 
Több fajtáját jóizü húsuk miatt tenyésztik. 

Ponyvairodalom, vásári ponyván árusított 
legalsóbbrendü iroda'om. 

Poor Ferenc, * 1871., a -szegedi egyet, a 
bőr- és bujakórlan ny. r. tanára. 
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PÖPA PORT-AU-PRINCE 

Pópa, a görög (kel. és kat.) lelkészek 
népies elnevezése. 

Pope, Alexander (1688—1744), angol költő. 
Tankölteményeket, szatirikus müveket irt. 

Popiri Albert, * 1Í64, irodaktmtörténéfz, iró 
és műfordító, kiil. finn nyelvből. 

PopokatepetI, 55°° m · magas vulkán Mexikó 
belsejében. 

Popovics 1. Sándor, * 1F62, közgazdász, a 
Magyar Nemzeti Bank elnöke. 1909. az Osztr.-
Magy. Bank kormányzója, 1918. pénzügyminisz
ter. _ 2. Vazul István (1844—1918), iró, 
képviselő, a- bp.-i Thökölyanum igazgatója. 

Popper Dávid (1846—1913), prágai születésű 
csellómüvész, a pesti Zeneakadémián tanár. 
Kiváló csellószerzetményeket irt. 

Poprád, 1. a Magas Tátra D-i le'tőjén lenedő 
folyó, a Dtirajecbe ömlik. — 2. Üdülőhely a 
P. folyó melleit Szepes vm. 2300 1. A tátrai 
vasutak főállomása. . 

Populáció (lat.) a. m. népesség, népesedés. 
Populáris (lat.) a. m. népszerű. 
P6r 1. Antal (1834—1914), esztergomi prel. 

kanonok, egyház-, vi.'ág-, magy. történelmet 
és életrajzi munkákat irt. — 2. Bertalan, * 
1878, festő, a Nyolcak csoportjának egyik 
tagja. Mpnumentális stílusra törekszik. 1919 
óta Németországban él. — 3. Ödön, * 1883, 
hírlapíró és iró. Olaszországban él. 

Porc, rugalmas állati szövet. Egyes hal
fajok egész váza csupán porcból, áll, cson-
tosvázu állatoknál a csontok izületi végét 
vonja be, s a fül cs orr vázát alkotta. 

Porcelíán, a legfinomabb, fehér, áttetsző 
agyagáru, földpáíból, kvarcból és P.-földből 
(kaolinból) készül, kétszeres égetéssel. A kí
naiak rég ismerték. Európába^ 1709. állította 
elő Böttger. 

Porció (lat.) a. m. rész, adag. 
Porcsalma nagyk., Szatmár vm., csengeri j . , 

2204 1., vasút, távíró, telefon, posta. 
Pordenone (Giov. Ant. de Cortirelli v. de 

Sacchi, 1483—1539) olasz festő; Giorgione s 
Tiziano hatása alatt fejlődött. 

Póré, laposlevelii, termesztett hagymaraj. 
Porfir (gör.), vörösbarna, erupciós kőzet. 
Porkoláb, régebben várpa· ancsnok, ma bör

tönőr. 
Pőrládony, kisk., Sopron vm., csepregi j . , 

419 1., vasút, ut. Sajtoskál, posta. 
Pornóapáti kisk., Vas vm., szombathelyi ]'., 

700 1., ut. Ják, posta. 
Pornográfia (gör.), szennyirodalom, olyan 

nyomdatermék, amely a szemérmet sérti. 
Porosz-francia háború (1870—71), Porosz

ország és a délnémet államok háborúja Fran
ciaország ellen. Oka: a Hohenzollera-család 
egyik tagjának a spanyol trónra való kijelölése, 
ami ellen III. Napóleon tiltakozott. A háború 
a németek győzelmével, a versaillesi ideiglenes 
(1871 febr. 26.) és a frankfurti bekével ért 
véget. Belpolitikai eredmény: francia részről a 
császárság bukása és a köztársaság kikiál
tása,^ német részről a császárság kikiáltása, az 
egységes Németország megalakulása lett. Fran

ciaország lemondott Elszászról és Lotharingiáról, 
50000 millió frank hadisarcot fizetett. 

Poroszkálás, a lónak olyan járása, hogy 
egyoldalon levő első és hátsó lábával egy
szerre lép. 

Poroszló nagyk., Heves vm., tiszafüredi j . , 
5116 L, vasút, távíró, telefon, posta. 

Poroszló (lat. pristaldus), a régi magyar 
jogban a rendőr szerepét betöltő közeg. 

Poroszország, a Német birodalom vezérál
lama, annak csaknem kétharmad része: 295.000 
km2. 39 millió 1. A versaillesi szerződés két 
összefüggéstelen részre 
szaki1 otta: az eredeti 
P.-ot Lengyelországnak 
egy nyúlványa el-
vá'asztja a törzstől. P. 
a biroc'alom tengerpart-
járak tu'nyomó részét 
bir'a. D-i V4"e a Né
met Középhegységre 
esik, a többi alföld. 
Főfolyói: a Rajna, We
ser, Elbe, Odera, Visz
tula. Mezőgazdasága 

igen fejlett. Főtermékei a rozs, burgonya, cu
korrépa. Állatállománya jelentékeny. Szene 
több van, mint bármely európai államnak. 
Vas, cink, ólom, réz és sóbányái jelentékenyek. 
Iválisótelepei a leggazdagabbak Európában. 
Ipara nagy és sokoldalú. Vegyészeti és vas
ipara első Európában; gép-, textil-, hajó- és 
papirosipara is számottevő. Ut- és még inkább 
vasúthálózata elsőrangú, hajózható folyói is 
vannak, de csatornarendszere hiányos, tengeri 
hajózáát pedig főleg Hamburg és Hollandia 
kikötői bonyolítják le. Fővárosa Berlin. A bi
rodalom területveszteségci túlnyomóan P. rová
sára történtek. 

Porózus (gör.) a. m. likacsos. 
Porpác kisk., Vas vm., sárvári j . , 26S I., 

vasút, táviró, posta. 
Porrog kisk., Somogy vm., csurgói ]., 670 

1., ut. Csurgó, posta. 
Porrogszentkirály kisk., Somogy vm., csurgói 

j . , 756 1., vasút, ut. Csurgó, up. Ponog. 
Porrogszentpál kisk., Somogy vm., csurgói j . , 

233 1., ut. Gyékényes, up. Porrog. 
Pórszalók és Nemesszalók kisk., egyesültek 

Nemesszalók néven (1. o.). 
Porszivógépek, gyárakban a szerszámgépek 

mellől a rrul'adékok (forgácsok stb.) elszívására 
és lakások (szőnyegek, függönyök) portalaní
tására szolgá'ó gépek. 

Pórszomtat kisk., Za'a vm., a'sólendvai j . , 
655 L, ut. Za'abaksa, posta. 

Porta ("at.) a. m. kapu. Fényes P., a török 
nagyvezér) és miniszterelnöki épület. 

Portál (lat.) a. m. kapuzat, díszes kirakat. 
Portálni (lat.) a. m. hordozni, támogatni. 
Port Arthur (Ryojunko), japán hadikikötő a 

Sárga-tenger partján, 23.000 1. A mandzsúriai 
vasút végállomása. 1898. Oroszország bérbe 
vette Kínától. 1905. Japái elfoglalta. 

Port-au-Prince, Haiti köztársaság fővárosa 
és kikötője. 125.000 I. 
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PORTEFEUILLE POSTA 

Portefeuille (iraic.ï a. m. i. levéltárca; 2. 
miniszteri tár a. ügykör. 

Porten, Henny, * 1890, német filmszinésznő. 
Portentum ('at.) a. m. csoda. 
Portepé (franc), eredetileg kardszij, ma 

kardbojt. 
Porter, barna angol sör. 
Porticus (lat.) a. m. bejáratot övező, külső 

osz'opcsarnok. 
Portland, 1. angol kikötőváros a La Manche-

csatorna mellett, 13.000 1. — 2. Amerikai kikö
tőváros Oregon al'amban 261.000 1; — 3. 
Város az Egyes. All. Main államában, 61.0001. 

Port'andcement, 1. Cement. 
Port Louis, Mauritius sziget fővárosa, 53 

ezer 1. 
Porto, portugál vá'os, I. Oporto. 
Portó (ol.) a. m. (postai) viteldíj. 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul brazíliai 

állam fővárosa az Atlanti-óceán mellett, 180.000 
1., köztük sok német. Kávé- és vanília-kivitel. 

Porto-bor, a Ducro völgyéből származó erős 
spanyol bor. 

Portoré (Kraljevica), község, Modrus-Fïume 
vm., a Buccari-öböl partján, 1100 I. Elhanya
golt kikötő. Zrinyi-vár. 

Porto-Riche, Georges, * 1849, francia dráma
író. Hatásos színmüvei: L'infidèle, Le vieil 
homme. 

Porto Rico, a Nagy Antillák legkisebb szi
gete, 8900Í km2, 1 és fél millió 1. (egvnegyed 
rész mulatt, 40/0 néger.) Kávé, cukornád, do
hány, pamut, déligyümölcsök. Fővárosa San 
Juan 70.000 1. 1898 óta az Egyes. All.-é. 

Portré (franc.) a. m. arckép. 
Portsmouth, Anglia legerősebb hadi kikötője 

a Portsee szigetén. 232.000 1. 
Port Szaid, kikötőváros Egyiptomban, a Szu

ezi csatorna É-i bejáratánál, 103.000 1. 
Portugália, 1910 óta köztársaság, a Pirénei-

félsziget Ny-i szélén, az Atlanti-óceán part
ján. 92.000 km2, 6 millió 1. A tengerpart és 
a széles folyóvölgyek laposak; a K-i rész he
gyes. Éghajlata meleg. Földje termékeny, de 

kevéssé mivelik. 17% 
erdő, 430/0 miveletlen. 
Fő'erméke' a búza, ku
korica, rizs; bora és 
o'aja híres, füge, na
rancs, burgonya s*b. 
Alla'a! a juh és kecske. 
Szene alig van; neve
zetes pirit (vas-), és 
wolfram-, ón- és ólom
bányászata. Halászata 
és halkonzervgyártása 
(szardínia) nevezetes. 

Ipara csekély. Egész gazdasági életén Anglia 
uralkodik. Hajózása jelentékeny. A lakosság 
680/0 analfabéta. Gyarmatbirodalmának mostani 
romjai is számottevők, területük 2 millió km2, 
83/<t millió 1. — Története. P. római terület volt, 
majd az araboké lett, akiket a 11. sz.-ban el
űztek. P. eleinte kasztiliai fenhatóság alatt 
állt, de függetlenítette magát és I. Alfonz 
lett első királya 1143. A régi főváros Coimbra, 

az u] Lisszabon. A 15. sz.-ban kezdődik a 
gyarmatosítás. Emanuel (1495 — 1521 uraik.) 
alatt van P. virágkora; Brazília és indiai gyar
matok megszerzése, 1580—1649. spanvol fenható
ság a!att, 1640—56. Braganzai IV. Jámn uraik., 
hosszas harcok Spanyolországgal, amely 1668. a 
lisszaboni békében elismeri P. függetlenségét, 
1826. portugál alkotmány. 1889—1908. I. Ká
roly uraik, "alatt köztársasági mozgalom, a ki
rályt megölik, 1910 okt. 4. kikiáltják a 
köztársaságot. A világháborúban P. az entente 
oldalán, azóta több forradalom. 

Portugál-India, Portugáliának Elő-Indiában 
fekvő gyarmata a Malabar-parton, 4245 km2, 
579.000 1. Kókuszdió, fűszerek. 

Portugál irodalom, a 12., 13. sz.-ban pro-
vanszi, a 14., 15. sz.-ban spanyol befolyás 
alatt fejlődik, kiválnak Faloao, Sa de Miranda, 
Riberio, Gil Vicente; A 16. sz.-ban fellép a 
klasszicizmus, nemsokára megjelenik Camoes 
Os Lusiadas c. eposzával. Azután egész a 16. 
sz. végéig ismét spanyol hatás érvényesül. A 
19. sz. elején megindul a romanticizmus (Al
meida Garrett), a század végén pedig a natu
ralizmus (Eca de Queiroz) és szimbnii/mus 
(Eugenio de Castro). Az ujabb költészet 
képviselői : Érmes. Camara, D.anta, Lopes de 
Mendonca. Mesquita, Arnoldo Ganca stb. 

Portugál nyelv, a román nyelveknek egyik 
ága: legközelebbi Jokona a spanyol. 

Pórus (gör.) a. m. likacs. 
Porva kisk., Veszprém vm., zirci j . , 755 1., 

ut. és up. Zirc. 
Porző, a virág him ivarszerve. 
Porzsolt Kálmán, * i860, publicista és iró. 

Több éven át a Népszínház igazgatója, 1907 
óta a Pesti Hírlap munkatársa. írói neve: 
Zsolt. 

Pósa Lajos (1850—1914), iró, újságíró és 
költő. 1889-től Az Én Újságom szerkesztője, 
hazafias- és gyermekverseivel, meséivel a 
gyermekvilág népszerű a'akja lett. 

Posch Jenő (1859—1923), filozófus: irt az 
idő elméletéről és a képzetről, mint mozdulat
ról. Főműve: Le'ki jelenségeink és termé
szetük. 

Poseidon (Neptunust, a tenger és a vizek 
görög istene, a földrengések előidézője. Jelvé
nye a háromágú szigony. 

Posen (Poznan), Lengyelország Ny-i tar
tománya, 26.600 km2, 2 millió 1. Termékeny 
és jól müveit s:kság. Rozs-, burgonya-, cu
korrépatermelés; állattenyésztés; szesz- és cu
koripar. Fővárosa P. a Warthe mellett, 
185.000 1. Uj egyetem. 

Pósfa k'sk., Vas vm., sárvári j . , 402 1., 
va~ut, ut. és up. Hegyfalu. 

Posilipo, vulkanikus hegyhát és hegyfok a 
Nápolyi-öböl mellett. 

Posszibilis ('at.) a. m. lehető. 
Post (lat.) a. m. után, mögött. 
Posta, Magyarors :ágon és Ausztriában sza

badalmazott magánvá'lalkozása 1526. a Tax;s-
és 1558. a Paar-családnak. 1772. III. Károly 
áUami kezelésbe veszi, 1867. átveszi a magyar 
kormány. 1887. egyesitik a távirdával. 
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POSTA POZITIVIZMUS 

Poseidon. 

Posta ι. Bêla* (1862—1919)., régész, résztvett 
gr. Zichy Jenő ázsiai expedíciójában. 1899. 
kolozsvári egyet, tanár. — 2. Sándor, * 1888, 
v. tanársegéd, az 1924. évi párizsi Olimpiászon 
a kardvívás vi'ágbajnoka. 

Postai értékjegy, az állani által a szállítás 
ellenértékeként járó dijakért kiadott frankó
jegyek (levélbélyegek, levelezőlapok, postautal
ványok stb.). A P. kezdeményezője az angol 
R. Hill (1840). Az első magyar levélbélyeg 
1871-ből va'ó. 

Postai megbízás, pénzbehajtás posta utján. 
Postatakarékpénztár (m. kir.), alakult az 

1885: IX. t.-c. a'apján kisebb (50 kr.—100 
frt.) betétösszegek kamatoztatására. Központja 
Budapest; fiókjaiként az egyes postahivatalok 
működnek. A takaréküzleten kivül csekk- és 
értékpapírüzlettel is fogl. 1924 október else
jétől kezdve átvette az állami készpénzbevé
telek és kiadások kezelését. Ujabban átvette 
a zálogházi üzletet is. 

Postautalvány, pénzkü'désre szolgáló postai 
üríap. 

Post Christum natum (lat.) a. m. Krisztus 
születése után. 

Postdatálni (lat.) a. m. későbbre keltezni. 
Post equitem sédet atra cura (lat.) a. m. 

a lovas mögött ott ül a sötét gond. 
Poste restante (franc.) a. m. postán ma

radó (küldemény). 
Post testa (lai.) a. m. ünnepek után, el

késve. 
Post hoc, ergo propter hoc (lat.) a. m. ez 

után, tehát em:att; hibás következtetési forma, 
amely az egymásutánt okozati viszonynak te
kinti. 

Posthumus (laf.) a. m. az apa halála utáni 
(gyermek) v. a szerző halála után nyil
vánosságra hozott (mü). 

Postillon (franc.) a. m. postakocsis; P. 
d'amour, szerelmi követ. ι 

Posztamentum (lat.) a. m. alapzat. 

Posztulátum faO a. m. knve'.elménv. 
Potapenko, Nikolájevics Ignátij, * 1856, orosz 

regényíró, sok regényt és novellát irt, külö
nösen a k spolgári és a papi élet köréből. 

Potemkin, Gregor, herceg (1739—91), orosz 
államférfi és hadvezér, II. Katalin kegyence. 
Amikor II. Katalin 1787. az uj hódításo
kat meg'ekintette, P. állítólag messziről szín
házi díszletekből készített falvakat és városo
kai: mutatott volna be (P.-faîvakl a cárnőnek. 

Potencia (lat.) a. m. teljesítőképesség, na-
ta'om. 

Potenciál, az az energiakészlet, amellyel 
egy elektromos v. gravitációs térbe került 
pont rendelkezik. 

Potentát (lat.) a. m. hatalmafsíg. 
Potifár, Mózes I. könyve szerint egyip

tomi hivatalnok, akiiek felesége Józsefet el 
akarta csábítani, majd börtönbe juttatta. 

Potiorek, Oscar, * 1852, osztr.-magy. tá
borszernagy, Bosznia tartományi főnöke volt. 
1914. a déli harctéren működő osztrák-ma
gyar hadsereg főparancsnoka, kudarca miatt 
1914 dec. nyugdíjazták. 

Potony kisk., Somogy vm., barcsi j . , 743 
1., ut. Kastélyosrlombó, up. Lakócsa. 

Potovszky András, * 1880, kúriai bíró. 
Potpourri (franc.) a. m. hulladékokkal teli 

fazék; (kül. zenei) egyveleg. 
Potsdam, város Berlin mellett, 64.000 1. 

Királyi mauzóleum, parkok, kastélyok. Geo
déziai intézet. 

Potter, Paulus (1625—54), hollandi festő; 
jellemzően festett állatok. 

Potyond kisk., Sopron vm., csornai ]., 342 I., 
ut. Szil-Sopronnémeti, up. Bogyoszló. 

Poulsen, Va'demar, * 1869, dán fizikus; 1903. 
sikerült mego'dama a csillapítatlan elektromos 
hullámok előállítását. Ez volt az első lépés 
a drótnélküli te'efon felé. Másik nevezetes 
ta'álmánya a telegrafon (1900). Ez mágne
sezett acéldrót, amely beszéd, zene felvéte
lére és visszaadására képes (telefonüzenetek 
megőrzésére a telefonkészülékben). 

Pour le mérite (franc.) a. m. az érdemért, 
N. Frigyes által 1740. a'apitott érdemrend. 

Pourparler (franc.) a. m. csevegés, megbe
szélés. 

Pourtalès, Friedrich, gróf (1858—1928), né
met politikus, 1908—14. pétervári követ. Meg
írta em'ékiratait a vi'ágháboruból. 

Poussin, Nico'as (1593—1665), francia festő; 
a klasszikus festés mestere, aki nagyszámú 
müvében az antik művészet emlékeire támasz
kodva, megteremtette sajátos antikizáló stílusát. 

Pouvoir (franc"! a. m. hatalom, erőszak. 
Pőz (franc.) a. m. (mesterkélt) testtar

tás, szinészkedés. 
Pozíció (la·-.) a. m. állás. 
Pozitív (la^.) a m - határozott, biztos, igenlő. 

Ellentéte: negatív. 
Pozitivizmus, a bölcsészet és tudomány azon 

ága, amely a ténylegesből, »adottból« indul ki 
és csak épnek pontos leírásában látja a 
tudomány hivatását. Elvet minden érzékfeletti, 
metafizikai elemet. A pozitív bölcsészet tk. 
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a természettudomány módszerét akarja kiter
jeszteni minden kutatásra. Mint rendszert A. 
Comte a'apitotta meg. 

Pozitúra (lat.) a. ni. helyzet, testtartás. 
Pozör (franc.) a. m. színészkedő, nagyképű. 
Pozsarevac, 1. Passzarovic. 

Pozsega (Pozega). város, P. vm. szék
helye, 6000 1. 

Pozsega vm., Szlavóniában, 4929 km2, 
265.0CO 1. 

Pozsogár Rezs">, * 1884, ügyvéd, országgy. 
képv. 

Pozsony (Bratis'ava), város a Duna bal
partján, 93.000 1. A török hódoltság kez
detétől 1848-ig koronázó város- és az ország-
g) ülés s;ékheiye volt. Történelmi emlékekben 
gazdag. Ipar:' dinamit-, kábel-, konzervgyár
tás-, petroleumfiromitó. Trianon óta Csehszlo
vákiáé. Magyar egyeteme Pécsre költözött. 

Pozsony: a koronázási templom 

Pozsony vm., 4295 km2, 300.000 1. Trianon 
óta Csehszlovákiáé, Magyarországnak 47 km2 

maradt, 1359 1. 
Pózva kisk., Za'a vm., zalaegerszegi j . , 288 

h, vasút, up. és ut. Zalaegerszeg. 
Pozzuoli, o'asz kikötőváros a Nápolyi-öböl

ben, 25.000 1. Értékes római műemlékek. 
Pölöske kisk., Za'a vm., pacsai j . , 1394 1. ; 

ut. Bucstiszentlászló, posta. 
Pölöskefő kisk., Za'a vm., nagykanizsai j . , 

867 1., ut. és up. Ge*S2. 
Pöltenberg Ernő (1813—49), 1848—49-i hon

védtábornok. 1849 okt. 6. Aradon kötél által 
kivégezték. 

Pönale (lat.) a. m. bírság. 
Pöppehnann, Mathias Daniel (1662—1736), né

met építész. Legnevezetesebb müvei a drezdai 
Zwinger és Japánpalota. 

Pördefölde kisk., Za'a vm., novai j . , 419 l , 
ut. és up. Páka. 

Pörge Gergely (1858—1930), festő; jelenetek a 
vásári életből és illusztrációk. 

Pörgettyű, 1. Gyroskop. 
Pöröly,* a. m. nagy ka'apács. 
Pörtschach, fürdőhely Karinthiábaii, a 

Wörthi-tó mellett, 2000 1. 
PöschI Imre, * 1871, gépészmérnök, a mü-

egyet. az elektrotechnika r. tanára. Indukciós 
motorok. 

Pöstyén, közs., a Vág mellett, 7000 1. 
Kénes· ('s iszapfürdője hires. Trianon óta 
Csel s i'ovákiáé Piestany néven. 

Pötréte kisk., Za'a vm., pacs υ j . , 837 I., 
ut. és up. Fe'sörajk. 

pp. (ol.) a. m. pianissimo, nagyon ha'kan. 
Prack László, * 1887, gazdasági iró, a Mező-

gazd. Üzemi Intézet h. igazgatója. 
TPrado (spanvol: liget), nemzeti múzeum és 

képtár Madridban, az El P.-parkban. 
Praecox (lat.) a. m. korai, időelőtti. 
Praeputium (lat.) a. m. fityma, a hím-

ve s'őn a makkot boritó bőr. 
Praetium affection!; (!at.) a. m. előszeretet! 

érték. 
Praetor, a régi római igazságszolgáltatás

ban Kr. e. 367 óta a polgári és büntetőbiró. 
Praetorianusok, a régi rómaiaknál a had

vezér testőiségének katonái. 
Prága (Praha), a Csehszlovák köztársaság 

fővárosa a Vltava (Moldau) két partján, 
677.OCO 1. Számos történelmi emléke művé
szileg is becses (Hradzsin). Német és cseh 
egyetem, német és cs;h műegyetem. Cukor
piac. 

Prágai Magyar Hírlap. Prágában 1922. ót ι 
megjelenő sz'ovenszkói magyar napilap. Szerk. 
Dzuranyi László és Forgách Géza. 

Pragmatica Sanctio, az a császári rendelet, 
illetőleg törvény, mely III. (VI.) Károly 
után a Habsburg-ház nőágának is biztosítja a 
trónörökösödést mind az osztrák örökös tarto
mányokban, mind Szent István koronájának 
országaiban. A P. elnevezés a szokáson a'ap-
szik, a törvényben nem fordul elő. Valóságos 
végrehajtása a külállamokkal szemben is csak 
az 1740—48. osztrák örökösödési háború után 
volt biztositható. 

Pragmatika (gör.) a. m. rend, szolgálati 
szabályzat. 

Pragmatizmus (gör.), W. James (1. o.) filo
zófiai rendszere. A P. szerint minden meg
ismerés csak a gyakorlati eredményen mér
hető. 

Praha, 1. Prága. 
Praktikus (gör.) a. m. gyakorlati, célszerű. 
Praliné (franc.) a. m. cukorka, csokoládéval 

leöntött pörkölt mandula. 
Pravaz-féle fecskendő, Ch. G. Pravaz (1791 — 

1853^ lyoni sebész által feltalált eszköz gyógy
szereknek a bőr alá va'ó fecskendezésére. 

Pravoszláv (orrsz) a. m. görögkeleti. 
Pravotinszky Lajos, * 1880, festő és grafikus. 
Praxis (gör.) a. m. gyakorlat, orvosi gya-

kor'at. 
Praxiteles, athéni szobrász a Kr. e. 4. 

sz.-ban: híresebb müvei: a knidosi Aphro
dite, Dionysost tartó Hermes, gyikölő Apollo. 

Pray György (1723—1801), történetíró, je-
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zsuiía, egyetemi könyvtárőr. Latinnyelvü, nagy
számú munkáibai a magyar történelmet c's kat. 
egyháztörténelmet dolgozta fel. 

Pray-codex, a Nemzeti Múzeum latin kó
dexe (13. sz.), melyben fenmaradt az es'5 
magyar nyelvemlék, a Halotti Beszéd. 

Praznovszky Iván, * 1883, diplomata, volt 
követ és meghatalmazott miniszter, 1923-ig 
párizsi követ. 

Precedens ('at.) a. m. zsinórmértékül szol
gáló előzetes eset. 

Precesszió (uj-lat.) a. m. előnyomulás; csil
lagászatban az álló csillagoknak kelet felé 
haladó előmozdulása. 

Precíz (franc.) a. m. pontos·; rövid és vi
lágos. 

Predesztináció (lat.) teológiai tan, amely 
szerint Is'en az embereket előre kiválasztja, 
ill. üdvösségre v. kárhozatra rendeli. 

Predikátum (lat.) a. m. előnév. 
Prediszponált ('a'.) a. m. hajlamos. 
Predomináliii ('at.) a. m. uralkodni, kiemel

kedni. 
Prefektus, Franciaországban préfet, Romániá-

bari prefect, a kormány által kinevezett megye-
főnök. 

Pregnáns (lat.) a. m. terhes, nyomós. 
Prehisztória (lat.) a. m. őstörténet. 
Preininger Tamás, * 1893, orvos a debreceni 

egyet, a bőr- és bujakórtan m. tanára. 
Preisich Kornél, * 1869, bp.-i egyet. η \ 

tanár, kórh. főorvos, gyermskgyógyász. 
Preisz Hugó, * i860, orvos, bp.-i egyet. 

a bakteriológia ny. r. tanára. 
Prejudicium (lat.) a. m. előítélet. 
Prelátus ('at.), az a pap, aki, noha nem 

püspök, a'ája rendelt területen püspöki jo
gokat gyakorol. Ilyen P. nálunk a pannon-
Ha'rni bencés apát. 

Prelekció (lat.) a. m. felolvasás, előadás. 
Preüminán's (at.) a. m. előzetes. 
Prém József (1850—1912), költő, iroda'om-

és> művészettörténész. 
Premier (franc.) a. m, első; színdarab első 

előadása; miniszterelnök. 
Premier-plan, igy nevezik a filmfelvételek

nél a géphez legközelebb eső e'sä sikot, amely
ben erős nagyításban mutatják be a kép ré
szeit: a szereplő arcát, testének egy részét. 

Premissza (lat.) a. m. előzmény, a logikában 
előzetes állítás, amelyből következtetünk. 

Prémium (lat.) a. m. jutalom, dij. 
Prémium-ügylet v. dijügylet, a tőzsde-ügy

leteknek az a fajtája, amelynél az egyik 
üzletfél bizonyos díjfizetés ellenében jogot sze
rez arra, hogy valamilyen tőzsdeértéket előre 
kikötött árfolyamon a másik féltől a kiszabott 
időpontban megvehess m v. eladás esetén neki 
szállíthasson. P. az árfolyamingadozásokból elő
álló nagyobb veszteség ellen biztosítja a 
szerződő felek egyikét. 

Premontrei kanonokrend és tanitórend. 1121. 
alapította Norbert Franciaországban. Ausztriá
ban, Magyar- és Lengyelországban vannak 
kolostoraik. II. József eltörölte, I. Ferenc 

visszaállította a P.-et. Számos gimnáziumot 
tart fenn. 

Prenumerálni ('at.) a. m. előfizetni. 
Preokkupált (at.) a. m. elfogult. 
Preparálni ('at.) a. m. előkészíteni. 
Preparandia (lat.) a. m. tanítóképezde. 
Preparátum ( ah.) a. ni. (bonctani, szövettani 

stb.) készítmény. 
Prépost, 1. a káptalanok elöljárója, a rang

ban első kanonok. — 2. Szerzetesrendekben 
egyes rendházak v. az egész rend elöljárói. 

Prepotens (lat.) a. m. hatalmaskodó. 
Preraffaeliták, modern angol festőkből 1846 

—47. alakult csoport Pre-Raphaelita Brother
hood (P. R. B.) névvel. Nevezetesebb tag
jai: Ro~S3tti, Mil'ais, Holman Hunt, Felix 
Brown. Esztétikusuk és propagálójuk John 
Ruskin. Céljuk visszaállítani a művészetiben 
a Raffael előtti idők egyszerűségét, tisztaságát 
és áhítatát. 

Préri (franc: prairie, mezőség), fátlan fü
ves puszta-ág a Egyes. All.-ban, a Missouri 
vidékén. Területe kb. 1 millió km2. 

Prerogativa (lat.) a. m. előjogok. 
Presbiop:a (glir.) a. m. távollátás. 
Presbiter (gór.) a. m. öregebb, prot.s'.án-

soknál az egyháztanács vi'ági tagja. 
Presbiterianusok, angol, skót és amerikai 

prot.-ok gyűjtőneve, akik demokratikus alapon 
presbiterek és zsinatok által kormányoztatták 
magukat. 

Presszió (lat.) a. m. nyomás. 
Presto (ol.), zenei műszó: gyorsan, elevenen. 

Prestissimo : igen gyorsan. 
Preszly Elemér, * 1877, ügyvéd, 1920 óta 

'Pest vm. főispánja. 
Presztízs (franc), fény, varázslat, kül. ezen 

a'apuló tekintély. 
Pretendens (lat.) a. m. követelő, trónkövetelő. 
Pretereálni (at.) a. m. megelőzni, elébe 

kerülni. 
Pretoria, Transvaal és a D-afrikai Unió 

fővárosa, 74.000 1. Egyetem. A gyémántbá
nyászat központja. 

Preventív (lat.) a. m. megelőző. 
Prévost, Marcel, * 1862, francia író. A társ. 

regény müvelője, különösen a modern női 
leiket tükrözi finom szatírával, erotikt:s ízzel 
(A félszüzek, A titkos kert, A párizsi nők, 
Don Juan estéje stb.). 

Prévost d'Exihs, Ant. François (1697—1763), 
fr. író. Szerzetes, majd Conti herceg tikára. 
Százszámra menő írásai közül maradandó sze
relmi regénye: Hist, du Cheva'ier des Grieux 
et de Manon Lescaut (magy. is). 

Preysz Kornél, * 1859, orvos, közeg, főfel
ügyelő volt, főként balneológiával fogl. 

Prezencia (lat.) a. m. jelenlét. 
Prezentálni ( a . ) a. m. bemutatni. 
Prezervativum (lat.) a. m. óvszer. 
Prézes (lat.) a. m. elnök. 
Prezidium (at.) a. m. e'nökség. 
Prezumpció (lat.) a. m. vélelem. 
Prezumptiv (at .) , sejthető, feltételezett, való

színűleg bekövetkező. 
Priamos, trójai király, az Ilias egyik je-
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lenetének hőse, amikor személyesen megy el 
Achilleshez kiváltani elesett fia, Hektor holt
testét. 

Priapos, Dionysos és Aphrodite fia, a kertek, 
szőlők, a termékenvs'g istene. 

Prielle Kornélia (/826-1906), kiváló magyar 
színművésznő. 1844-től a Nemzeti Színház 
tagja. 

Priessnitz, Vinzenz (1799—1851), földbirtokos 
C-räfenbergben, a vizgyógyitás és a, gräfenbergi 
hidegvizgyógyint. megalapítója. 

Priestley, Joseph (1733—1804), angol termé-
szettudés, fölfedezte az oxigént, a növények 
lélegzését slb. 

Prima (lat., a. m. első, e'sőrendü. 
Primadonna (ol.) a. m. első énekesnő. 
Primás (lat.), 1. a nemzeti egyházak élén 

álló érsekek cime. — 2. Az esztergomi P. 
a magyarországi kat. egyház feje, ő koronázza 
a nádorral együtt a királyt. — 3. Cigányzene
karok vezetője. 

Prima vista (ol., valamely zenedarabot a 
kottából) első látásra (lejátszani). 

Primer (franc.) a. m. elsődleges. 
Primic'a (lat.) a. m. felszentelt pap első 

miséje. 
Primitiv ('at.) a. m. eredeti, kezdetleges. 
Primitiv népek művészete, három nagy kör

zetre osztják: Óceánia, Afrika, Amerika. Alta
lános jellemvonása, hogy vagy tisztán a val
lás szolgá'atában áll, vagy legalább is igen erős 
kapcsolatot mutat valamilyen vallási kultusz-
szal. Legalat sonyabb színvonalon állanak val
lási szempontból az ausztráliai négerek és 
a művészetük is a legalacsonyabb szinvonalat 
mulatja. Barlangok falára karcolt gyerekrajz-
szerű ábrázolásaik vannak. Szobrászati alkotást 
igen keveset ismerünk tőlük. Annál fejlettebb 
vallási és művészi életet találunk Polinéziá
ban és Uj-Zealandban a maoriknál és a pá
puáknál. Öskultisszal kapcsolatos bálványaik 
igen érdekes és nagyon groteszk dekorativ 
modorban vannak feldolgozva. Általában véve 
dekorativ érzékük igen erős, ami építészeti 
rendszerükben is igen erősen érvényesül. Az 
afrikai népművészet legfejlettebb eredményeit 
északi és észak-nyugati Afrikában taljáljuk. 
Az óceániai és afrikai művészet erős kapcsola
tokat mutat a totemizrnussal, azonban az al
kotások legfejlettebb része az őskultusszal áll 
szón. s összefüggésben. A totemisztikus művé
szet legtisztább példáit az amerikai indián
törzseknél találjuk meg, mert a totemizmi s 
19 ezeknél maradt meg legtisztább formában. 
Az indián művészet állatábrázolásai művészi 
szempontból egészen elsőranguak. Az eszki
mók művészetében kevés vallásos elemet talá
lunk. Művészetüknek legjelentékenyebb része 
kőre és csontra karcolt rajzok, rendkívül 
leegyszerűsített modorban; fóka- és bálna
vadászatok, rénszarvas-fogatok és hasonló té
mák. A primitiv népek művészetéhez tartoz
nak az ember- v. állatképü álarcok, amelyeket 
táncokhoz használnak. 

Primo de Rivera (1871—1930), 1917—21. 
szenátor, a tiszti junták vezetője, majd tá

bornok Barcelonában. 1923 szept. a katonai 
forradalom élére áll, elkergeti a parlamentáris-
kormányt és katonai kormányt állit helyére. 
A marokkói háború befejezésekor 1925. Ajdir 
hercege cimet kapta a királytól. 1925 dec. 
tábornokokból álló direktóriumát miniszteri ka
binetté szervezte át. 1930 jan. kénytelen volt 
lemondani és pár hét múlva meghalt. 

Primogeniture (lat.), 1. Elsőszülöttségi jog. 
Primőr (franc.) a. m. újdonság, kül. korai 

gyümölcs v. főzelék. 
Primum vivere» deinde philosophari (lat.) a. 

m. előbb megélni, aztán filozofálni. 
Primus inter pares (lat.) a. m. első az 

egyenlők között. 
Prince Edward, Kanadához tartozó sziget a 

Szent Lőrinc-öbölben, 5650 km2, 90.000 1. 
FővároFa Charlottetown. 

Princip, Gavrilo, (1895—1918), l ő t t e l e 

1914 jun. 28. Sarajevóban Ferenc Ferdinánd 
trónörököst és feleségét. A sarajevói tör
vényszék 1914. 20 évi várfogságra Ítélte. 
TheresicEStadfba vitték és ott tüdővészben, 
meghalt. 

Principális ('at.) a. m. főnök. 
Principiális (at.) a. m. elvi. 
Princípium ('at.) a. m. elv. 
Prinz Gyula, * 1882, geográfus, a pé< sí 

egyet, a földrajz ny. r. tanára. 1906—9. 
három felfedező utazást végzett BelsS-Azsiában. 

Prior ('at.) a. m. perjel, kolostorokban 
első az apát után. 

Priorálni ('at.) a. m. előző ügyiratokkal 
ellátni. 

Prioritás ('at.) a. m. elsőbbség; 1. még 
Elsőbbségi kötvény. 

Pripet, a Dnyeper legnagyobb jobbpairti 
mellékfolyója Lengyel- és Oroszországban. 

Priskos Rhetor (Kr. u. 470 táján), görög 
történetíró; 8 könyvben megírta a bizánci 
birodalom 5. sz.-beli történetet, főképpen az 
Attilával vívott harcokat. II. Theodosius 448. 
követségbe küldte Attilához s P.-rak erről az 
útjáról a császárhoz intézett jelentése forrás-
müértékü a hun történelem szempontjából. 

Privát (lat.) a. m. magán. 
Privátdocens ('at.) a. m. magántanár. 
Privilégium ('al.) a. m. kiváltság, előjog, 

egyes személyeknek v. társadalmi rétegeknek az 
állampolgárok többségénél kedvezőbb jogi hely
zete. 1848. előtti jogrendszerünkben a nemesek 
több P.-ot élveztek, amennyiben adót nem 
fizettek, nem katonáskodtak személyesen, po
litikai jogokkal csak ők bírtak. 

Privorszky A'ajos, * 1873, matematikus, bp.-i 
egyet. m. tan. Müve: Az abszolút geometria 
elemei. 

Prix fixe (franc.) a. m. szabott ár. 
Prizma (gör.) a. m. hasáb; optikailag az 

a háromoldalú hasáb, amellyel a fényt szí
neire bontják. 

Prizrend, délszerbiai város, 16.000 1. Kéz
műves ipar. 

Probabiiizmus (lat.), az az erkölcsi fel
fogás, amely kipróbált tekintélyek által aján
lott utakon jár. 
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PRÓBAKŐ PRŐNAV 

Próbakő v. Hdiai kő, fekete kovapala, 
amelyhez az aranyötvényeket dörzsölik, hogy 
finomságukat szinösszehasonlitással megállapítsák. 

Probatum est (lat.) a. m. be van bizonyítva. 
Probléma (gör.) a. m. megoldatlan kérdés. 
Probstner Artúr, * i8£6, orvos, a debreceni 

egyet, a nőgyógyászati diagnosztika m. tanára. 
Probus, Marcus Aurelius, róm. császár, 276— 

282, akit a légiók emeltek trónra 9 ugyan
csak a katonák öltek meg. Ö telepitette 
be a szőlőt Pannoniába. 

Procedura (lat.) a. m. eljárás, műtét. 
Precesszió (lat.) a. m. egyházi körmenet. 
Processzus (lat.) a. m. folyamat. 
Procul negotiis (lat.) a. m. távol az ügyektől 

(Horatius). 
Proder Lajos, * 1896, festő; naturalista irányú 

tájképek. 
Pro domo ('at.) a. m. saját maga ügyében. 
Produkálni ('at.) a. m. előhozni, termelni. 
Produktiv (al.) a. m. termékeny, hasznot 

hajtó. 
Produktum ('at.) a. m. termék, áru. 
Pro eccles'a (lat.) a. m. az egyházért. 
Pro és kontra (lat.) a. m. mellette és 

ellene (érvek). 
Profán (lat.; a. m, nem szent, tehát: vi

lági, közönséges. 
Professzió ('at.) a. m. vallomás; fogada

lom ; hivatás. 
Professzionalizmus, a sportüzés azon faja, 

amikor a sportot nem csupán testedzési célzat
tal passzióból, hanem anyagi előnyökért űzik. 
Főleg a futballban megszokott dolog. 

Professzionátus ('at.; a. m. hivatásszerű. 
Professzionista, 1. Professzionalizmus. 
Próféták, a zsidó nép vallási vezetői, akik 

isteni sugallat folytán a zsidóság élő lelki
ismeretének a szerepét töltötték be. 

Profil (franc), a fejnek oldalról nézett 
arcéle; az építészetben az épület szelvénye. 

Profilaxis (gör.) a. m. betegségek megelő
zése. 

Profit ("at.; a. m. haszon. 1 
Pro forma (lat.) a. m. forma kedvéért. 
Pro foro interno (lat.) a. m. belső hasz

nálatra. 
Profósz ('at.-német) a. m. börtönfelügyelő. 
Pro future ('at.) a. m. a jövőre. 
Progenïtura (lat.) a. m. utódok, sarjadék. 
Prognát (gör.), az embertanban koponya,, 

előreáiló arccsontokkal. 
Prognosztikon (gör.) a. m. jóslat. 
Program (gör.) a. m. műsor. 
Programzene, az az irány, amely a zene

müvek megalkotása közben nemcsak a belső 
zenei gondolatokat veszi figyelembe, hanem 
a _ zenével, mint eszközzel egy megadott köl
tői témát, történetet, érzésfolyamatot akar meg
érzékeltetni. Első kezdeményezőjének Berliozt 
tartják. A P. egyik legnagyobb alakja Liszt 
Ferenc. 

Prognózis (göf.) a. m. jóslás. 
Progresszív ('at.) a. m. haladó. 
Progresszív adó, az adózásnak az a módja, 

hogy a kisebb jövedelmek és vagyonok ala

csonyabb adókulccsal adóznak, mint a nagyobb 
jövedelmek és vagyonok. A P. gyakorlatilag 
r.gy érvényesül, hogy az adókulcs a jövedelem 
és vagyon emelkedésének arányában fokozódik. 

Progresszív paralizis (lat.-gör.) a. m. a 
testi és szellemi erők fokozódó megbénulása. 

Prohászka Ottokár (1858—1927), 1905 óta 
székesfehérvári püspök, kiváló egyházi szónok. 
Modernista nézetei miatt megrendszabályozták, 
mire ő alávetette magát az egyház tekinté
lyének. Müvei: Isten és a világ, Diadalmas 
világnézet, Modern katholicizmus, Föld és Ég, 
Az intel'ektua'izmus kinövései. ; 

Prohibició ('at.) a. m. tilalom, szesztilalom, 
1. Antialkoholizmus. 

Projekció (at.) a. m. vetítés. 
Projektor (lat.) a. m. vetítő. 
Projiciálni ('at.) a. m. vetíteni. 
Proklamáció (lat.) a. m. kiáltvány. 
Prokonzulok, a régi rómaiaknál a konzulok 

helyettesei, különösen a provinciákban. 
Prokrustes, a görög mitológiában kegyetlen 

óriás, aki Elersisben" az országúton megfogta 
az arrajárókat és ágyába kényszeritetie őket 
ugy, hogy tagjaikat kinyújtotta vagy meg
csonkította, aszerint, hogy kicsinyek vagy na
gyok voltak-e hozzá. (P.-ágy.) 

Prokura (lat.) a. m. cégvezetésre való 
meghatalmazás. 

Prolegomena (gör.) a. m. előzetes tudni
valók, bevezetés-. 

Proletárdiktatúra, a proletariátusnak a kom
munisták által tervezett föltétlen uralma, mint 
átmeneti intézkedés a kapitalista rendből az 
osztálymentes népuralomra. 

Proletárok, a római államban az adófizetés 
és katonai sco'gá'at alól szegénységük miatt 
fölmentettek, akik csak ivadékukkal (proies) 
járullak az állam föntartásához. Ma P.' a 
vagyontalanok, akik csakis munkájukból élnek 
és ily érte'emben a munkásosztályt képviselik. 

Prológ (gör.), az antik drámában bevezető 
beszéd. Ma általában: ünnepi előadásokat m g-
nyitó szavalat vagy játék. 

Prolongálni ('at.) a. m. meghosszabbítani. 
Pro memoria ('at.) a. m. emlékeztetőül. 
Prometheu«, titán, aki a tüzet adta az 

emberiségnek. Zeis ezért büntetésül az alvilág
ban sziklához láncoltatta s rgy sassal tépette 
a máját. 

Promille (lat.) a. m. ezrelék. 
Prominens (lat.) a. m. kiváló. 
Promiszkuitás ('at.) a. m. összekeveredés, 

kül. a nemek közt. 
Promóció ('at.) a. m. előléptetés, doktorrá

avatás. 
Prompt ('at.) a. m. pontos. 
Prónay 1. Gábar báró (1812—1875), politi

kus, publicista, a szabadságharc alatt főrendi
házi tag, az önkényuralom alatt a prot. egy
házak ellenállásának egyik főszervezője. — 2. 
György báró, * 1887, földbirt, földmüv. ál
lamtitkár, országgy. képv. — 3. Sándor báró 
(1760—1839), ev. egyházi főfelügyelő, a fő
rendiház tagja, ' tudósok és irók mecénása. 

1193 1194 



PRôNAYFALVA PROVIANT 

Prőnayfalva nagyk., Pest vm., kiskőrösi j . , 
3241 1., ut. és up. Soîtvadkert. 

Prononszirozott (franc.-német) a. m. kifeje
zett, hangsúlyozott. 

Pronunciálni (lat.) a. m. kihirdetni. 
Pronunciamento (spanyol) a. m. lázító kiált

vány a kormány ellen. 
Propagálni (lat.) a. m. terjeszteni. 
Propaganda (lat.) a. m. terjesztés. 
Pro patria (lat.) a. m. a hazáért. 
Propedeutika (gör.) a. m. előkészítés, a 

tudományba bevezető előzetes oktatás. 
Propeller (lat. propellere: tovahajtani), csa

var vizi és légi jármüvek hajtására. P.-nek 
nevezik a Dunán közlekedő csavarral hajtott 
gőzhajókat is. 

Propertius, Sextus (Kr. e. 50—15), római 
elégia-költő. 

Proponálni (lat.) a. m. előterjeszteni, ja-
va-olni. 

Proporció (lat.) a. m, arány. 
Propozició (lat.) a. m. javaslat. 
Propper Sándor, * 1877, szocialista politi

kus és szakszervezeti vezető, országgy. képv. 
Propria rnanu (lat.) a. m. sajátkezüleg. 
Pro primo (lat.) a. m. először. 
Propylaeák (Propylaia), az athéni Akropolis 

Ny-i oldalának oszlopcsarnokos, lépcsőzetes, 
művészi kapuzata, amelyet Perikies építtetett 
Mnesikles építésszel (Kr. e. 437—432). 

Pro rata (lat.) a. m. valamire eső rísz: 
P. temporis, az erre az időre es!) kamat. 

Prorektor (lat.), az egyetemen a rektor he
lyettese, az előző évi rek'.or. 

Proskripciö (lat.) a. m. száműzés v. meg
gyilkolás céljából való összeírás. 

Prospektus (lat.) a. m. tervezet. 
Prosperálni (lat.) a. m. virágzani, boldogulni. 
Prostata (lat.) a. m. dülmirigy, a húgycső 

tövénél alul elhelyezett 3—4 cm. átmérőjű 
mirigy, amely az ondót hígító folyadékot 
termeli. 

Prostituálni ('at.) a. m. anyagi előnyért el
adni magát. 

Prostitúció (lat.), a nemi kéje'gcs kereset-
szerű ÜzéSi. 

Proszcenium, a modern színháznál a szín
pad és a zenekar közötti rísz. 

Proszit (lat.) a. m. váljék eg 'szségére. 
Protagonista (gör.) a. m. előharcos. 
Protagoras (Kr. e. 480—410), görög ván

dor filozófus, a szofisztika megalapítója. Hí
res tétele: Minden do'ognak míriéke az ember. 

Protein (gör.) a. m. fehérje, szénből, hidro
génből, oxigénből, nitrogénből és kénből álló 
vegyülék, tápszereink fő a'katrésze. Állati v. 
növényi eredetű. 

Protekció (lat.) a. m. védelem, pártolás. 
Protektor (lat.) a. m. védő, pártfogó. 
Protestálni ('at.) a. m. tiltakozni. 
Protestáns egyházak, a reformátorok tanai 

alapján országonként külön szervezkedett, közös 
hitvallást irataikban azonban hitbelileg egy 
alapon álló egyházak, amelyek lutheránus és 
kálvinista csoportra oszlanak. A papok csak 
hivatalnokok s a híveknek az egyház kor

mányzatába lega'ább annyi beleszólásuk van, 
mint a papoknak. 

ProteuG, a görög mitológiában jcstehetségü 
tengeri isten, aki ezerféleképpen is változtatja 
alakját. 

Protézis (g'Jr.) a. m. hiányzó végtagok mes
terséges pótlása (pl. műláb).^ 

Protezsé (franc.) a. m. pártfogolt. 
Protisták (gör.), az egysejtű állatok és nö

vények. 
Protokollum (gör.) a. m. jegyzőkönyv. 
Protopiazma (gör.), fehérjeszerü élő anyag, 

minden élő sejtnek legfontosabb alkatrésze, 
melyhez maga az »élet« kötve van. Az élő P. 
vegyi összetételét nem lehet meghatározni, csak 
annyit tudunk, hogy igen bonyolult fehérjék
ből áll s hogy élő állapotban szakadatlan 
vegyi á'a'akulások színhelye s a különböző élő 
lényeknél v. ugyanazon lény különféle sejt
jeiben is végtelen sokféle módosulatban for
dul elő. 

Prototípus (gör.) a. m. ősalak, ősminta. 
Protozoák (gör.), a legegyszerűbb állatok, 

melyeknek teste cs.ipán egyetlen sejtből áll. 
Többnyire mikroszkópi nagyságúak, néha héjuk 
van. Helyváltoztató szerveik csillangószőrök 
v. ostorok. 

Protuberanciák (lat.), óriási, sokszor több 
százezer km magasságú lángkitörések a Nap 
felületén, melyek napfogyatkozások alkalmával 
figyelhetők meg. 

Proudhon, Pierre Joseph (1809—1865), fran
cia anarchista iró ; egyik müvében a tulajdont 
mint lopást ítélte, el. 

Proust, Marcel (1872—1922), francia re
gényíró. Nevét hirersS hata'mas ana'izáló re
gényciklusa, az A la recherche du temps 
perdu tette, amelyben a mai arisztokrácia éle
tét festi. 

Provence (a latin Provincia), a Rhône tor-
ko'at-vidéke és a vele határos vidék a Föld
közi-tenger É-i partján. 21.500 km2, n / 2 mil
lió 1. Számos ó- és középkori emlék, eredeti 
műveltség. Nagyszerű virág- és konyhakerté
szet, o'aj-, bor- és narancstermelés, selyem. 

Provence-i irodalom, Franciaország délvidé
kének (a langue d'oc nyelvjárásnak) irodalma. 
A régi P. nyomai a 10. sz.-ra nyúlnak visz-
sza vallásos müvekkel. A 12. és 13. sz.-ból IX. 
Vilmos poitiersi gróf (1127) chansonjai s a 
troubadouroií udvari költészete nevezetesek. Az 
epikus költészet északfrancia utánzat. A 15. sz. 
óta a P.-nak csak regionális és dialektus je
lentősége van. A 19. sz. 2. felétől azonban 
nevezetes költőmozga'ommal találkozunk, amely
nek vezérei Mistral és Romanille, a régi nyelv
járást müvelik. 

Provence-i nyelv, a román nyelveknek egyik 
külön ága Délfraneiaországban : egyik nyelv
járása a katalán nyelv Spanyolország észak
keleti részen. Kü'ön irodalmi nyelv a n . sz. 
óta s ma is gazdag irodalma van. (L. Proven-
cei iroda'om). 

Proveniencia (lat.) a. m. származás 
Proviant (franc.) a. m. élelmiszer. 
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PROVIDEALNI PUDDING 

Provideálni (at.) a. m. előrelátni, előre-
gondolkodni. 

Providence, Rhode Island É-amerikai állam 
fővárosa, 238.000 1., tengeri kikötő, élelmi
szer-, vas- és textilipar. 

Providencia (lat.) a. m. előrelátás, gond
viselés. 

Provincia (lat.) a. m. vidék, tartomány. 
Provincializmus (îat.) a. m. vidékiesség. 
Provízió (at.) a. m. jutalék. 
Provizor ('at.) a. m. intéző, felügyelő, gyógy

szertári segéd. 
Provizórium N (lat.) a. m. átmeneti állapot. 
Provokáció (lat.) a. m. kihívás·. 
Próza (lat.) a. ra. kötetlen beszéd (a vers 

ellentéte); a mindennapi költőieden élet. 
Prozelita (gör. a. m. közeledő, jövevény), aki 

egyik vallásból (vagy pártból) egy másikba 
tér. 

Prozódia (gör.) a. m. verstan, a verselés 
szabályai. 

Prönle 1. Károly, * 1875, ev. teológiai 
tanár, a soproni hittud. karon (A jelenkori 
vallásbölcsészet főkérdései). — 2. Vi'mos, 
* 1871, a bp.-i egyet, a keleti nyelvek és 
irodalmak ny. r. tanára. 

Prud'hon, Pierre (1758—1823), francia festő, 
a David-féle klasszicizmussal szemben festőt 
fényhatás, lágy mintázás (Psyche elragadása, 
Josephine császárné). 

Pruth, határfo'yó Moldva és Besszarábia közt, 
Galac alatt ömlik az Aldunába. 

Pruzsinszky Pál, * 1862, piarista paptanár 
vo't, majd ref. teol. tanár, egyháztörténész. 

Prűd (franc.) a. m. szemérmeskedő. 
Prügy kisk., Szabolcs vm., dadái alsó ]., 

1650 1., telefon, posta. 
Prytaneum (Prytaneion), Athénben az Akro-

polistól ÉK-re emelkedő épület, az idegen 
követek s érdemes athéni polgárok étkező
helyisége. 

Przemys', város a San-folyó mellett. 48.000 
1. Itt volt az osztrák-magyar monarchia leg
erősebb vára, 1915 márc. 21. az oroszok elfog
lalták, majd a mieink visszafoglalták. 1919 
óta Lengyelországé. 

Przsevalszkij, Nikoláj (1839—88), orosz tá
bornok és földrajzi utazó. Nagy érdemei 
vannak Belső-Azsia feltárásában. 

P. S. (ném. Pferdestärke) a lóerő röv. jele. 
P. S. (lat. post scriptum) a. m. utóirat. 
Psyche, ι. a göirög mitikus költészetben Eros 

(Amor) szerelmese, akivel sok viszontagság 
után egybekel. —' 2. Lélek, lelki világ. 

Pszalmus (gör.) a. m. zsoltár. 
Pszeudo... (gör.), szóösszetételekben: a. m. 

ál. 
Pszeudonim (gör.) a. m. álnév. 
Pszichiátria (gör.), 1. Elmekórtan. 
Pszichikus, (lat.) a. m. lelki. 
Pszichoanalitikai lélektan, a. m. a lelket 

elemző lélektan, amelynek lényege az, hogy 
az egyén lelkivilágának elemzésével igyekszik 
felszínre hozni a régebbi (sokszor még a 
gyermekkorból eredő), a tudat alá szorított 
rejtett lelki konfliktusokat, gátlásokat. A P, 

megalapítója Freud bécsi tanár, továbbfejlesztői 
jung, Adler, Stekel, Ferenczi stb. 

Pszichoanalízis, a pszichoanalitikai lélektan 
orvostechnikai alkalmazása ideg- és lelki be
tegségek gyógyítására és jellemhibák megvál
toztatására. 

Pszichoíízíka, a kísérleti lélektannak az az 
ága, amely a testi (materiális) és lelki folya
matok között fennálló függőségi viszonyt ku
tatja. A P.-i parallelizmus azt tanítja, hogy 
minden lelki jelenségnek egy vele párhuzamos 
élettani (testi, vegyi, fizikai) jelenség felel 
meg. A P. alapitója G. Th. Fechner volt. 

Pszicholôga (gör.), 1. Lélekian. 
Pszichoneurőzisok (gör.), mindazok az ideg

betegségek, amelyeknek tünetei lelki motívu
mokból (Freud szerint elfojtott, többnyire nemi 
természetű vágyakból) erednek. 

Pszichopatológa (gör.) a. m. a lelki beteg
ségek tana. 

Pszichotechnika (gör.), alkalmazott kísérleti 
lélektan, szűkebb értelemben gazdasági pszicho
lógia, a munkára való alkalmasság vizsgálata, 
képességvizsgálat. 

Pszichózis, (gör.) a. m. lelki megzavarodás. 
P. T. a. m. pleno titulo (lat.), teljes cím

mel. 
Ptah, egyiptomi isten, a világ megteremtője, 

Ka ősa'akja. 
Pterodaktylus, a Jura- és Kréta-korszakban 

élt állat, átmenet a hüllő és madár közölt. 
Ptialin, erjesztőanyag a szájnyálban, amely 

a keményítőt cukorrá alakítja át. 
Ptolemaio?, Claudius, egyiptomi csillagász és 

geográfus, Kr. u. 2. évszázadban. 
Ptolemaiosok, a Lagidák egyiptomi kir. csa

ládja. A dinasztiát Lagos fia, Ptolemaios So-
ler (Megváltó) alapította. Nagy Sándor halála 
után Egyiptom kormányzója, majd N. Sándor 
utódaival vívott eredményes háborúk ufá'.i 3C6. 
Egyiptom királya lett. Alexandriában magasra 
fejlesztette a hellenisztikus műveltséget, egyéb
ként fáraóként viselkedett. A P. fénye azután 
fokozatosan halványodott, Kr. e. 80-ban római 
uralom alá kerültek s Kleopátrával a dinasztia 
kihalt. 

Ptomainok (gör. ptoma a. m. hulla), szerves 
anyagok rothadásakor keletkező hullamérgek. 

Pubertás (lat.), a nemi érettség korhalára 
mindkét nemnél. Faji és éghajlati viszonyoktól 
függ, hogy mikor áll be. Nálunk kb. a 14. 
életévvel kezdődik, a déli népeknél korábban. 

Publicista (lat.) a. m. politikai iró. 
Publicita? (lat.) a. m. nyilvánosság. 
Publikum ('at.) a. rn. közönség. 
Puccini, Giacomo (1858—1924), olasz zene

szerző, operáival nagy sikereket aratott: Bo
hémélet, Tosca, Pillangó kisasszony. 

Puccs (svájci német) a. m. váratlan zendülés. 
Puchner, Anton, báró (1779—1852), osztrák 

tábornok. A szabadságharc alatt Erdély elleni 
osztrák hadsereg vezére, aki — a vízaknai és 
nagyszebeni győzelmei után — Pisidnél Bemtől 
döntő vereséget szenvedett. 

Pud, orosz súlymérték; 16.38 kg. 
Pudding, angol étel, lisztből, édesen vagy 
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PUDER PUSKIN 

hússal és főzelékkel, főzve vagy gőzölve, for
mában. 

Puder (franc, poudre: por), a. m. rizspor. 
Puebia, Mexikó egyik állama, 32.000 kin2, 

1 millió 1. Fővárosa 2462 m. magasságban Ρ 
96.000 I. 

Puerilis (lat.) a. m. gyermekes. 
Puerto (spany.) a. m. kikötő. 
Puffer álíam (nem. Pufferstaat, ang. buf

fer state), két á'lam közé o'y célból ékelt 
kis állam, hogy az összeütközést akadályozza. 

Puhatestűek, az áilatország egyik törzse. Ide 
tartoznak a csigák, 'kagylók és a lábasfejüek 
(pl. a tintahal). A legtöbbnek meszes héja 
van. 

Pukánszky Bé'a, * 1895, bp.-i egyet, a ne
met irodalom m. tanára; kül. a magyarországi 
német irod.-mal fogl. 

Puky Endre, * 1871, nyűg. főisjá:, országgy. 
képv., a képviselőház alelnöke. 

Puía kisk., Zala vm., tapolcai j . , 470 1. ut: 
Nagyvázsony, up. Kapolcs. 

Pulárd (franc, poularde) a. m. hizlalt fiatal 
tyúk. 

Pulcínella, a commedia dell' arte vidám 
női szereplője; elől-hátul púpot viselt. Férfi
alakja a Pulcinello. 

Pu-Iman, George Mortimer (1831—1897), ame
rikai föltaláló, 1863. építette az első róla 
elnevezett vasúti-kocsit, 

Pulszky 1. Ágost (18^6—1901), P. Ferenc fia, 
politikus és publicista, egyet. tan. A német jog
filozófiát, amely nálunk uralkodó volt, H. 
Spencer szociológia ával összhangba hozta. Fő-
müve: A jog- és állambölcselet alaptanai. 
— 2. Ferenc (1814—1897), iró és archeológus 
a márciusi forradalom a politika terére vezé
relte, a kereskedelmi ,ügyek vezetője s .Ma
gyarország diploma iai képviselője lett Angliá
ban, ahol meg is telepedett. Kossuthot elkísérte 
angliai és amerikai utjain. Az emigrá ió ügyé
nek bukása után, amnesztiát nyervén, nagy 
szerepet játszott a politikai, tudományos és 
művészeti életben. 1869—94. a Nemzeti Mú
zeum igazg. Főművei: Életem és korom, Ma
gyarország archeológiája. A rézkor Magyar
országon. — 3. Garibaldi (1861—1926), Ferenc 
fia, mint mérnök a korinthosi tengeri csa
torna építésénél működött. A Mávnál és leg
utóbb a Kassa-oderbergi vasútnál viselt vezető 
állást. — 4. Károly (1853—1899), műtörténész, 
az Orsz. Képtár igazgatója. Vásárlásai Szép-
müv. Muzeumunk rendkívüli gyarapodását je
lentik; írásai sok tekintetben alapvető tanul
mányok. — 5. Polyxena, 1. Hampel Józsefné. 

Pulverizálni ('at.) a. m. porrá zúzni. 
Pulyka, házi szárnyas. Amerikából származik, 

ahol ma is található vadon. 
Pulzus (lat.) a. m. érverés, a vérnek az 

erekbe való ritmikus beáramlása, ami egybe
esik a szívveréssel. A P. verése percenként 
férfiaknál 60—80, nőknél 80, gyermekeknél 
90, csecsemőknél 100-on fölül. Izga'om és 
testi munka növeli a P. számát. 

Puma, v. kuguár, a macskafélékhez tartozó 

1—2 m. nagyságú ragadozó Ë- és Π-Ameri
kában. 

Punch (ang.), a Punchinello rövidítése, az 
olasz Pulcinello-ból : 1. az angol bábszín
házban a Paprika Jancsi; 2. angol éklap, 
amely 1841. indult meg. 

Punch (hindosztáni, a.· m. öt), öt anyag; 
rum, tea, citrom, víz és cukor keverékéből 
készült ital. 

Punctum saliens (lat.) a. m. ugrópont; a 
döntő mozzarat. 

Pun háborúk, 1. Karthago. 
Punkciő (lat.) a. m. szúrás. 
Punktum (lat.) a. m. pont. 
Pup, a gerincoszlop elgörbülése hátirányban, 

oka egy vagy több csigolya* megbetegedése. 
Pupilla (lat.) a. m. szembogár, a szivárvány

hártyán levő fekete nyilas, amely sötétben 
tágul, világosságban szűkül. A fénysugarak a 
P.-n át jutnak a szem bellsejébe. 

Pupilláris papirosok, azok az értékpapírok, 
amelyekbe az árvaszék, illetve gyám befektet
heti a gondnokság és gyámság alatt állók 
pénzét. 

Pupillaritás (lat.) a. m. kiskorúság. 
Purcell, Henry (1658—1695), angol zene

szerző. G írja az első angol nemzeti operát 
(King Arthur). 

Purebl Győző, * 1875, szkfőv. tanácsnok, a 
közokt. ügyosztály vezetője. 

Pure et simple (franc.) a. m. tisztán és 
egyszerűen. 

Purgatórium (lat.), 1. Tisztítótűz. 
Purgly Emil, * 1880, felsőházi tag. Csa'ád, 

Arad, Torontál vm. főispáija, az Omge al
elnöke. 

Purifikálni (lat.) a. m. megtisztítani. 
Purim, Adar 14. és 15. (kb. március) tartott 

zsidó ünnep, annak emlékére, hogy a zsidósá
got Eszter Xeírxes király idejében megszaba
dította Hámán gonosz terveitől. 

Puritánok (ang.), tiszta hitre törekvők, azok 
az angol és skót prot.-ok, akik az államegy
házzal szemben minden emberi hozzátételtől 
megtisztított kálvini szellemű egyház hivei 
voltak (nonkonformisták és dissenterck). Fő-
íészkük Skócia és Amerika. 

Purizmus (lat.), a nyelv tisztaságára, az 
idegen szavak és szólások elkerülésére törekvő 
mozgalom. 

Purjesz 1. Béía, * 1884, belgyógyász, sze
gedi egyet. c. ny. rk. tan. — 2. Lajos (1881 — 
1925), hírlapíró, a Világ cimü lap felelős 
szerkesztője. — 3. Zsigmond (1846—1918), ko
lozsvári orvostanár, önálló müvei: A különös 
kór- és gyógytan kézikönyve, A belgyógyászat 
tankönyve stb. — 4. Zsigmond (1845—1901), 
egyet. m. tanár. Az Orvosi Hetilap megalapí
tója. 

Purpur (lat.) a. m. bíbor. 
Puskás Tivadar (1845—1893), elektrotechni

kus, Edison munkatársa. Nevét a telefon
hírmondó feltalálása tette ismertté. Ö épí
tette a párizsi és a bp.-i telefonhálózatokat, 

Puskin, Szergejevics Alexander (1799—1847), 
az oroszok és az egész szláv világ egyik 
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P U S S Z I R O Z N I PYJAMA 

legnagyobb költője és az orosz nyelv meg
teremtője. Leghí resebb müve Anyegin Eugén , 
Párba jban esett el . 

Pusszirozni (franc, -ném.) a. m. nyomaté
kosan előmozdítani valami.íek vagy valakinek 
az érvényesülését. 

Pusztaberki kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 
294 1., ut. Érsekvadker t , up . Borsosberény. 

Puszta:salád kisk., Sopron vm., csepregi j . , 
696 ]., vasút, ut. Csapod, posta. 

Puszta;ső kisk., Vas vm., kőszeg-felsőőri 
j . , 300 1., ut. Lukácsháza, up. Nemescsó. 

Pusztadobos kisk., Szabolcs vm., nyirbaktai 
j . , 1162 1., ut . és up. Nyirmada. 

Pusztasderics kisk., Zala vm., zalaegerszegi 
j . , 503 1., ut. és up . Tófej . 

Pusztaegres kisk., Fejér vm., sárbogárdi ]., 
1537 1., ut . Cece, up. Sáregres . 

Pusztafalu kisk., Abauj -Torna vm., gönci ]'., 
495 )., ut. Pálháza, up. Füzérkomlós. 

Pusztai Sándor, * 1885, operaénekes, az 
Operaház tagja. 

Pusztaföldvár nagyk., Békés ' vm., orosházi 
j . , 3CÓ5 1., telefon, távíró, posta. 

Pusztahencse kisk., Tolna vm., dunaföld
vári ]., 872 !., ut. és up . Nagydorog . 

Pusztakisfalu kisk., Baranya vm., pécsváradi 
]"., 178 1., ut. és up . Rácmecske. 

Pusztakovácsi kisk., Somogy vm., marcali 
j . , 1527 1., ut. Somogyfajsz, posta. 

Pusztamagyarőd kisk., Zala vm., letenyei 
j . , 1254 1., ut. Söjtör, posta. 

Pusztamérges kisk., Csongrád vm., kiskun
dorozsmai ]'., 1840 1., telefon, posta. 

Pusztamiske kisk., Veszprém vm., devecseri 
j . , 657 1., ut. és up. Devecser . 

Pusztamonostor nagyk., Szolnok vm., jászsági 
felső j . , 1664 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Pusztarádőc kisk., Vas vm., körmend-német-
ujvári j . , 440 1., ut. és up. Egyházas rádóc . 

Pusztaradvány kisk., Abauj -Torna vm., encsi 
] . , 267 1., ut. és up. Hernádvécse . 

Pusztasomorja nagyk., Mosón vm., magyar
óvári j . , 1079 L, ut . Miosonszentjános, posta . 

Pusztaszabolcs nagyk., Fejér vm., adonyi j . , 
1988 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Pusztaszemes kisk., Somogy vm., tabi j . , 
488 1., ut . Kapoly, up. Kereki . 

Pusztaszentlászlő kisk., Zala vm., zalaeger
szegi j . , 598 1., ut. és up . Söjtör. 

Pusztaszer, major, Kistelektől (Csongrád vm.) 
Ê.-ra. Anonymus szerint itt volt az első ma
gyar országgyűlés . Millenniumi emlék. 

Pusztavacs nagyk. , Pest vm., alsóda'jasi ]., 
1956 1., telefon, távíró, posta. 
- Pusztavám nagyk., Fejér vm., móri j . , 2442 

1., ut . Mór, posta . 
Pusztazámor kisk., Fejér vm., váli j . , 622 

1., ut. és up . Sóskút. 
Pusztula (lat.) a. m. gennyel telt hólyag 

a bőrön. 
Putifár 1. Potifár. 
Putnik, Radomir (1842—1917), à szerb ve

zérkar főnöke. P . vezette a hadmiiveleteket 
a balkáni háborúkban (1912—13), s ő verte 

vissza 1914. az osztrák-ma,gyar hads. offen
zíváját. 

Putnok nagyk., Gömör és Kishont vm., 
putnoki ]'., 42r8 í., vasat, távíró, teíefon; 
posta. 

Putnoky 1. László, * 1888, mérnök, a mü-
egyet. az anorganikus vegytan ny. r. ta iára. 
— 2. Móric, * i865, földbirtokos, o rszággy. 
képv. 

Puvis de Chavannes, P ie r re (1824—1898), 
francia festő; a mode(rn monumentál is fal
festés alapvetője. (Allegóriák az amiensi mú
zeumban, négy kép Genovéva életéből a párizsi 
Pantbeonban stb.) 

Puzon v. Posaun (ném.) , rézfuvóhangszer, 
magy. harsona. A trombita rokona. 

Pünkösd (gör . pentekoste a. m. ötvenedik), 
a zsidó pászka u íán hét hétre tartott aratási 
ünnepnek megfelelő, húsvét u tá \ 50. nap ra 
lartolt ker. ünnep. 

Pünkösdi királyság, rövidéletű hatalom. 
Pünkösdi rózsa , a bazsarózsa (Pa.oj i ia) m á s 

neve. 
Pünkösti Andor, * 1892, író és hírlapíró. 

Regénye : Bus Péter csodálatos kardja. 
Püski kisk., Mosón vm., magyaróvár i j . , 

615 1., ut . Halászi , posta. 
Püspök (a gör. episkoposból), több egyház

ból álló terület főpapja, az egyházi rend szent
ségének legfelsőbb fokoza'.a, akit a pápa nevez 
ki és szentéi fel. A püspök megyéjében az 
egyházi hatalom birtokosa, megyéjé t kormá
nyozza, abban bíráskodik, bérmáí és papokat 
szentel. 

Püspökbogárd kisk., Baranya vm., pécsi ]'., 
612' 1., ut. és up. Nagykozár . (1920), vasut, 
telefon, posta. 

Püspökhatvan nagyk., Pest vm., váci j . , 1369 
vasut, telefon, posta. 

Püspökladány nagyk., Hajdú, vm., hajdú
szoboszlói j . , 13.246 1., vasutelágazás, távíró, 
telefon, posta. Gyenge földgázforrás. 

Püspöklak kisk., Baranya vm., pécsváradi 
]'., 974 1., ut. Rácmecske, posta. 

Püspökiele nagyk., Csanád vm., központi ] . , 
2451 1., telefon, posta. 

Püspökmárok kisk., Baranya vm., pécsváradi 
]'·) 573 !·> u t · Németbóly, up . Himesháza. 

Püspöknádasd kisk., Baranya vm., pécsváradi 
j . , 2524 1., távíró, posta. 

Püspökszenterzsébet kisk., Baranya vm., pécs
váradi j . , 625 1., ut. Pécsvárad, posta. 

PüspökSzentiászlJ kisk., Baranya vm., pécsi 
j . , m L, ut . és up . Hosszuhetény. 

Püspökszilágy nagyk., Pest vm., váci ]'., 
1132 1., ut . Galgagyörk, posta. 

P y . . . a 'a t t nem talált szavak Pi . . . alatt 
keresendők. 

Pyemia (gör.) a. m. genyvérüeég, lázas fer
tőzőbetegség, akkor keletkezik, ha genybak-
tériumok jutnak a vé rá ramba (vérmérgezés) . 

Pygmalion, mondabeli király, egy eíefánt-
csontszoborba volt szerelmes, amelyet Aphrodi te 
megelevenített . 

Pyjama (hindosztáni), há lóruha; könnyű nap
pali ruha . 
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PVLÔNÛK QÜATT&OCFLNTÓ 

Pylonok, toronyszerű épületek az ókori 
egyptomi templomok kapuja mellett. 

Pyramiden, antipyrin-vegyület, gyógyszer láz, 
fejfájás, neuralgiák esetében. 

Pyramis, 1. Gúla. 
Pyramos és Thisbe, babiloni szerelmespár, 

akik egy oroszlán megjelenésére szétfutnak 
és jriitsem tudva egymás sorsáról, öngyilko
sokká lesznek. (Shakespeare: Szentivánéji 
álom). 

Pyridin, szerves vegyület, a csontolaj főal-
kotórésze. Használják a szesz denaturálására. 

Pyrker János László (1772^—1847), egri érsek, 
kiváló tneoenás, németnyelvű költő. 

Pyrophor-ötvények, azok a fémkeverékek, 
amelyek kemény tárgyhoz ütődve szikráznak. 
Ilyen a cerium, lanthán és vas ötvénye, a cer-
vas, amelyet öngyujtószerkezetek tűzkövéül hasz
nálnak. 

Q, q = métermázsa. 
Qu alatt nem ta'ált szavakat lásd Kv alatt 
Quadranguíum Çat.) a. m. négyszög. 
Quadrans (lat.) a. m. a kör negyedrésze; 

csillagászati szögmérő műszer. 
Quadrat (lat.), 1. szabályos négyzet; 2. mate

matikában egy mennyiség 2. hatványa. 
Quadriga (lat.), négylovas harci-, verssny- v. 

díszkor si a régi görögöknél és rómaiaknál. 

Quadriga 

Quadrille (franc), 4 pár által járt francia 
tánc. 

Quaestor, a régi Rómában bűnügyi nyomozó 
és biró, később az állami pénztár főnöke, végül 
állampénztárt tisztviselő. 

Quai (franc.) a. m. rakpart. 
Quai d'Orsay, Párizsban a Szajna balpart

ján egy rakpart neve, ahol a külügyminisz
térium van, amelynek megjelölésére 19 haszn. 

Pyrotechníka (gör.) a tüzelés, izzás jelensé
geivel, robbanószerek, tűzijátékok készítésével 
fogl. 

Pyrrhus (Pyrrhos), epirusi király (Kr. e. 
318—272). 318. Taras (Tarento) segítségül 
hivta a rómaiak ellen, akiket 280. és 279. 
sok áldozattal (P.-i győzelem) megvert, de 
275· a rómaiak verlek meg őt. 

Pythagoras (Kr. é. 580—500 között), görög 
bölcselő és matematikus. P. és hivei a pytha-
goreusok (Alkmaion, Philolaos, Klinias, Archy-
tas) tanításának lényege: mindennek alapelve 
és főoka a t.zám; a világrendéiért s az emberi 
természetben ugyanaz a mat. törvényszerűség 
uralkodik. 

Pythia, a főpapnő és jósnő neve Delphoi 
ókori görög város' Apolló-templomában. 

Quaker (ang.) a. m. res-zkető (gúnynév) 
protestáns felekezet, alapítója George Fox 
(1024—1690). önmagukat Barátok Társaságá
nak (Society of Friends) nevezik; nincsenek 
papjaik és szertartásaik, nem ismerik el az 
esküt és szentségeket, nem fognak fegyvert. 

Quand murrte (franc.) a. m. még akkor is; 
azért is. 

Quandoque bonus dormüat Homerus (lat.) 
a. m. még a jó Homeros is elszundit néha 
(Horatius). 

Quantité négligeable (franc.) a. m. elhanya
golható mennyiség. 

Quantum-ehnélet szerint (megalkotója Planck, 
1900) az energia is, mint az anyag, atom'szti-
kus szerkezetű s kibocsátása ugrásszerűen, 
elemi energia-mennyiségekben történik, ame
lyeket quantumoknak nevezünk. 

Quantum saíis (lat.) a. m. elegendő mennyi
ség (bővében). 

Quarantaine (franc.) a. m. vesztegzár; szó-
szerint negyven (nap), t. i. eredetileg ennyi 
ideig tartott. 

Quarnero, az Adria ÉK-i öble. Legnagyobb 
szigetei: Vcg-ia és Cherso. Kikötői: Fiume, 
Buccari, Portoré, Zengg, Üdülőhelyei: Abbá
zia, Cirkvenica. 

Quart (lat.), 1. könyva'ak. Négyrét hajtott 
ivekből álló könyv. Kcnyvészeti jele: 40. 
2. Angol űrmérték, 1/4 gallon = 1.36 liter. 

Quarta, a német középiskolák 3. osztálya. 
Quartier (negyed), városrész. Q. Latin: pá

rizsi diáknegyed. 
Quasi (lat.) a. m. mintegy. Q. re bene gesta 

a. m, mint aki jól végezte a dolgát. 
Quattrocento, az olasz művelődéstörténet 15. 

századát (1401 — 1500) jelenti. 

Q 
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- QUEEN RABADOROSZLO 

Al'attenyés-ztés, halászat, erdőgazdaság, fejlett 
textilipar. Fővárosa Q., a Szent Lőrinc folyó 
mellett, 95.000 1. 1608. franciák alapították. 
1759 óta angol. 

Queen fang.) a. m. királynő._ Q. Anne-stürs, 
a 18. sz. eleji ang. építészeti stilus (vaskos 
egyszerűség). 

Queensland, egyike -az Ausztráliai Egyesült 
Államoknak, 1̂ /4 ' millió km3, 855.000 1. Ku
korica, búza, juh és· szarvasmarha; arany, 
réz, cink, szén. Fővárosa és kikötője Brisbane. 

Queretaro, Mexiko egyik ál'ama, az ország 
közepe táján. P'ővárosa Q. 33.000 1. 1867. itt 
végezték ki Miksa császárt. 

Quesnay, François (1694—1774), orvos, a 
közgazdaságtanban a fiziokrata iskola (1. o.) 
megalapítója. 

Qucu (franc.) a. m. 1. farok; 2. biliárd
dákó; 3. hosszú sor (sorbaállás). 

Qui bene ciistinguit bene docet (lat.) a. m. 
aki jól különböztet meg, az jól tanit. 

Quid pro quo ('at.) a. rn. valamit valami 
más helyett; a do'gok isszecserélése. 

Quieia non movere (!at), a politikai életben 
hangoztatott mondás: ne bán s.ik azt, ami 
nyugton van. 

Quietismus ('at.), kat. vallásos irány. Alapí
tóba Molinó spanyoi pap, aki a lélek passzív 
várakozásában s a befelé imádkozásban látta 
az igaz kegyességet. 

Qui habet tempus, habet vitám (lat.) a. m. 
akinek ideje van, annak élete if van. 

Quin'a (lat.), a német középiskolák 2. csa
tába. 

Quintelt (ο1.), ötszó'amu zenemű. 
Qui pro quo (lat.) a. m. egyik a másik he

lyett (s-zcmé'ytsíre tévedésből). 
Quirinal (Mons Quirina'is), egyike a római 

hét dombnak. Itt székel ma az olasz király 
s a külügyminisztérium. 

Qui s'excuse, s'accuse (franc.) a. m. aki 
magát menti, magát vádolja. 

Quisisana (ol.) a. m. itt meggyógyul az em
ber, ι. Olasz királyi kastély Nápoly molett. 
2. Automatás étkezőhelyiség. 

R. (hőmérő) = Reaumur; R. zsebórák sza
bályozóján =.- retarder, lassítani; r = ra
dius; R. v. Rec. leveleken = recommandée, 
ajánlott; R. O. táviratnál: rendre ouvert (franc.) 
= nyitva kézbesítendő; R. P. (u. ott): répovsj 
payée = válasz fizetve. 

Ra, egyiptomi napisten. 
Raáb Ervin, * 1874, festő és grafikus; 

tájképek. 
Rab Gusztáv, * 1900, író, hírlapíró, az Est

lapok munkatársa. (Mocsárláz, reg.) 

Qui tacet, consentire videíur (lat.) a. m. 
aki hakgat, az látszólag beleegyezik. 

Quito, Ecuador fővárosa 3850 m. magasság
ban. 80.000 1, Egyetem. 

Quittner Zsigmond (1857—1918), műépítész; 
müvei: Gresham-palota, Keresk. Bank palotája. 

Qui vivra verra (franc.) a. m. aki megéri, 
majd meglátja. 

Quod Deus avertat (lat.) a. 111. amitől I^ten 
óvjon. 

Qirod erat demonstrandum (lat., rövidítve (J. 
E. D.. a. m. ezt kellett bebizonyítanunk), vala
mely bizonyítás végén sjokásos formu'a. 

Quodlibet ('at.) a. m. tetsztsszerint; egy
veleg. 

Quod licet Jovi, non licet bovi (lat.) a. m. 
ami szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek. 

Quod seripsi, seripsi (lat.) a. m. amit irtam, 
megírtam, ez volt János cv. 19. 22. szerint Pilátus 
válasza a ; sidó főpapoknak, akik kifogásolták 
Jézus keresztje fe'iratában, hogy a zsidók kirá
lyának van feltüntetve. 

Quo jure? ('at.) a. m. mi jogon? 
Quos ego! ('at.) a. m. majd adok én nek

tek! Neptunus ezekkel a szavakkal förmed 
rá Vergilius Aeneis íben az Aeneast pusztu-
lá sal fenyegető szelekre. 

Quota (lat.) a. m. hányad, részlet (1. még 
Kvóta). 

Quot capita, tot senstis (lat.) a. m. ahány 
íej, annyi vélemény. 

Quotiens (lat.) a. m. hányadcs. 
Quousque tandem . . . ? (lat.) a. m. hát még 

meddig . . . ? Cicero Ca'.i'.ina elleni első beszé
dének kezdőszavai. 

Quo vadis? (lat. a. m. hová mégy?), a ke
resztény legenda sjerint ezt kérdezte az üldözés 
elől menekülő Péter Jézus Krisztustól, mikor 
vele Róma a'alt találkozott. S mikor Krisztus 
azt felelte, hogy megy Rómába, hogy újra 
megfeszítsék, Péter is megszégyenülten visz-
szafordult. A gondolatot Sienkievicz dolgozta 
fel egy regényében. 

Rába, folyó Stájerországban, Győrnél ömlik 
a Dunába. ' Energiáját villamosárammá érté
kesitik. 

Rábabogyoszlö kisk., Vas vm., sárvári j . , 
725 1., ut. Sárvár, up. Felsőpaty. 

Rábacsanak nagyk., Sopron vm., csornai j . , 
1347 I., vasút, táviró, posta. 

Rábacsécsérry kisk., Győr vm., sokoróaljai 
j . , 785 1., ut. Kóny, up. "Rábaszenttnihály. 

Rábadoroszló kisk., Vas vm., körmend—né-
metujvári j . , 322 1., ut. és up. Nagycsákány. 

Jv 
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R A B A F Ü Z E S R Á C K E V E 

Rábafüzes kisk., Vas vm., Szentgotthárd— 
muraszombati j . , 1222 1., ut. Szentgot thárd, 
posta. 

Rábagyarmat kisk., Vas vm., S z e n t g o t t h á r d -
muraszombat i j . , 1107 1., ut. Ivánc, up. 
Rátót . 

Rábahidvég nagyk. , Vas vm., vasvári j . , 
1535 1., ut . Rábamo 'nár i , posta. 

Rábakecöl ki^k., Sopron vm., kapuvár i , j . , 
1312 1., ut. Beled, posta. 

Rábakecskéd kisk., Vas vm., celldömölki j t j 
705 1., ut. és· up. Kenyéri . 

Rábakethely kLk., Vas vm., S z e n t g o t t h á r d -
muraszombati j . , 736 1., ut. Szentgotthárd, 
posta. 

Rábakisíallld kisk., Vas vm., S z e n t g o t t h á r d -
muraszombat i j . , 213 1., ut. cs up. Szent
got thárd. 

Rábakovácsi kisk., Vas vm., sárvári j . , 915 l.; 
ut. Ikervár, posta. 

Rábakövesd kisk., Vas vm., sárvári j . , 266 ]., 
ut. Hegyfalu, up. Felsőpaty. 

Rábaköz, a Kis-Alföldnck a Rába és Rábca 
közt elterülő része Győr és Sopron vm. határán . 

Rábamolnári kisk., Vas vm., vasvári j . , 
599 1., vasút, táviró, posta. 

Rábapatona nagyk., Győr vm., tósziget-csiliz-
közi j . , 2314 1., ut. Koroncó, vasút, posta. 

Rábapordány nagyk., Sopron vm., csornai 
j . , 15S6 1., vasút, táviró, posta. 

Rábapüspöki k'sk., Vas vm., vasvári j . , 
483 1., ut. és up . Rábamo'.nári. 

Rábasebes kisk., Sopron vm., csornai j . , 
379 1., ut. Szany, up . Vág. 

Rábasömjén kis 'c , Vas vm., sárvári j . , 687 1., 
vawt , ut . cs up . Sárvár . 

Rábaszentandrás kisk., Sopron vm., csornai j . 
768 1., vasút, ut. és up. Szany. 

Rábaszentmihály kisk., Győr vm., sokoróaljai 
j . , 6Ó2 í., ut. Kóny, posía. 

Rábaszentmiklós kisk., Győr vm., sokoróaljai 
]., 234 1., ut. Tét , up. Nagymórichida. 

Rábaszenttamás kisk., Vas vm., vasvári j . , 
2ΓΟ 1., ut. és up . Rábamolnár i . 

Rábaszovát kisk., Sopron vm., csornai j . , 
1228 1., ut. Rábapordány, posta. 

Rabat, kikötőváros Marokkó Ny-i ' partján, 
47.000 1. 

Rábatamási k'sk., Sopron vm., csornai j . , 
1508 1., ut. Csorna, vasat, posta. 

Rábaíőtfa'u kisk., Vas vm., Szentgotthárd— 
muraszombati j . , 764 1., ut. Szentgot thárd, 
posta. 

Rábatöttös kisk., Vas vm., vasvári j . , 399 1., 
ut. Csempeszkopács, up. Rum. 

Rabatt (ol.) a. m. árengedmény. 
Rabbi (héber, a. m. u ram) , rabbinus, a 

zsidó lelkész közkeletű neve. 
Rábcakapi kisk., Győr vm., tósziget-csiliz-

közi j . , 424 1., ut. Bősárkány, up. Markota-
bödöge. 

Rabelais, François (1495—1553), pap és or
vos ; francia iró. Főműve Gargantua s folyt. 
Pantagruel c. regénye, amelyben társadalmának 
maró szatíráját adja. 

Rabiatus (lat.) a. m, indulatos, hevesvérű. 

Rabinovszky Máriusz * 1895, mükrit ikus, a 
Neues Politisches Volksblatt szerkesztője és 
művészeti kritikusa. 

Rabitz-fal, dróthálóból áll, gipszvakolattal be
vonva. 

Rablás, bűntett , az követi el, aki idegen 
ingó do 'got annak tulajdonosától v. birlalójától 
erőszakkal v. fenyegetéssel vesz el. 

Rablógyilkosság, olyan rablás, amelyet a tet
tes gyilkossággal v. szándékos emberöléssel 
együttesen követ el. 

Rabonbán, az ős-székelyek főpapja, a csíki 
székely krónika nem igazolt adatai szerint. 

Rabszolgapart, T o g o (1919-ig német, ^ azóta 
angol és francia), Dahomey (francia) és Ni
geria (angol) partvidéke Afrikában. 

Rabszolgaság, általánosan elterjedt volt ^ pri
mitiv népeknél ; a rómaiaknál a rabszolgákkal 
való kegyetlen bánásmód rabszolgaháborura ve
zetett. A R.-ot enyhítette a jobbágyság. 
Anglia gyarmatosí tása folytán a négerek R.-ba 
hurcolása ujabb erőt adott a R.-nak. 1833. 
Anglia, 1863. az Egyes . All., 1868. Kuba 
és 1888. Brazília eltörölte a R.-ot. 

Rabuüsztika (lat.) , jogi csűrés-csavarás. 
Ráby Mátyás (1752—?), magy. udv. kancell. 

hivatalnok. Mint denunciánst, Pest vm. 1784. 
becsukat ta ; kiszabadulva, I I . Józsefnél kereste 
vélt igazát, majd Strassburgból vádolta be 
a hazai rendszert (Justizmord u. Regierungs
greuel in Ung . u. Óesterr . 1797.). Jókai Rab 
Ráby regénye az egészet átköltötte. 

Rácalmás nagyk., Fejér vm., adonyi j . , 
4170 1.,vasút, táviró, telefon, posta. 

Rácgörcsöny kisk., Baranya vm., mohácsi 
j . , 716 1., ut . Mohács, up. Somberek. 

Rachel-Felix, Elise (1820—1858), francia szín
művésznő. Játékával uj irányt szabott a francia 
színjátszásnak. 

Rachiide, A. Valette-nek, a Mercure de 
France szerkesztőjének felesége, * 1862, francia 
regényirónő, az erotikus aberrációk ábrázolója. 

Rachitisz (lat.) a. m. angolkór. 
Racine, Jean Baptiste (1639—1699), francia 

t ragédia-költő, a 17. sz.-beli francia klasz-
szicizmus egyik főképviselője. 

Ráció (lat.) a. m. ész, ok, értelem, adag. 
Racionalizálás (lat.) a. m. észszerüsités az 

ipari termelésben, hogy ez minél egyszerűbb 
és gazdaságosabb legyen. 

Racionalizmus (lat.), 1. a filozófiában: min
den olyan álláspont, amely az ismeret forrását 
az észben keresi, ellentétben az empirizmussal 
(1. o . ) . A R . az empirizmussal a görög filozófia 
óta harcban áll. Kant tkisérelte meg a két irány 
összeegyeztetését azzal, hogy szerinte az érte
lem adja a tudás formáját, az érzékek az 
anyagát . — 2. A teológia terén jelenti a R . 
a vallásnak a tiszta észre és erkölcsiségre 
való alapítását . Képviselői az ateisták. 

Ráckeresztur nagyk., Fejér vm., abonyi j . , 
2207 1., telefon, posta. 

Racket (ang.) a. m. labdaütő a tenniszben. 
Ráckeve nagyk., Pes t vm., ráckevei j . , 

6544 1., vasút, táviró telefon, posta. 
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RACKOZAR RADOS 

Ráckozár ki k., Baranya vm., hegyháti j . , 
1243 1., ut. Mágocs, posta. 

Rácmecske kisk., Baranya vm., pécsváradi 
j . , 1052 ]., vasút, távíró, posta. 

Rácpetre kisk., Baranya vm., pétsi j . , 1278 1., 
telefon, posta. 

Ráctöitös kisk., Baranya vm., mohácsi j . , 
1196 1., ut. Németbóiy, posta. 

Rácváros kisk., Baranya vm., pécsi j . , 332 1., 
ut. Pellérd, posta. 

Rácz 1. Gyula, * 1874, statisztikus, közgaz
dasági iró, kul. a mezőgazdasági kérdéssel, 
a választójoggal és a várospolitikával fogl. 
— 2. Lajos, * 1864, főisk. tanár, filozófus, 
főleg Rousseau val fogl. — 3. Lajos, * 1862, 
kúriai biró, tanácselnök. — 4. Pál, * 1888, sdo-
venszkói iró és hírlapíró. 1 

Rád nagyk., Nógrád vm., nógrádi j . , 1125 
l., ut. Penc, posia. 

Radákovits József, iró, 1. Vas Gereben. 
Ráday Gedeon gróf (1713—1792), költő, ő 

egyesíti először verselésében a rimet és időmér
téket (nyugateurópai vagy Ráday-vers). Kiváló 
műgyűjtő volt könyvtára a bp.-i ref. teoló
giáé. — 2. Gedeon gróf, * 1872, földbirt., 
1910. Pest vm. és Kecskemét főispánja. 1921. 
a Bethlen-kormány belügyminisztere volt. Or-
szággy. képv. 

Radcliife, angol város Lancashireben, 25.000 
I., gyapotipar. 

Radegund, falu és gyógyfürdő Grác köze
lében. Hidegvizgyógyint. 

Radek, Kari, * 1885, orosz kommunista. 1917. 
Stockholmból vezette a kom. propagandát Né
metországban, 1918—9. Berlinben orosz lap
tudósító, innen kiutasították. 1927. Trotzki-
val együtt kizárták a kommunista pártból, 1929. 
visszafogadták. 

Radetzky, Joseph Wenzel, gróf (1766—1858), 
osztrák tábornagy. Az 1848—49. osztrák-olasz 
hadjáratban Santa Lucia-, Custozza-, Mortára-
és Novarránál döntő győzelmet aratott. Ezután 
a lombard—velencei királyság kormányzója 
1856-ig. 

Rádfaiva kisk., Baranya vm., siklósi j . , 529 1., 
ut. Harkány, up. Kémes. 

Radiáció (lat.; a. m. sugárzás. 
Radiális (lat.) a. m. sugaras. 
Radiátor (lat.) a. m. kisugárzó, központi 

fűtésnél fűtőtest. 
Radies, Stjepan (1866—1928), horvát politi

kus, haláláig vezetője az általa alapított hor
vát parasztpártnak és a horvát szeparatista 
törekvéseknek. 1924. és 1926—7. miniszter volt. 
Parlamenti ülésen merénylet folytán megssbe-
sült és csakhamar meghalt. 

Radikalizmus (lat.) a. m. gyökeresség. Annak 
a politikai iránynak elnevezése, amely a társa
dalmi és gazdasági berendezések visszamaradt 
fejlődését gyökeres reformokkal kívánja elő
mozdítani. A R.-t nálunk az 1914. alakult 
és 1919. megszűnt Országos Radikális Párt 
képviselte. 

Radioaktivitás (lat.), egyes kémiai elemeknek 
(uránium, rádium, ionium, actinium, thorium 
stb.) «ζ a tulajdonsága, hogy atomjaik suga

rakat bocsátva ki, szétbomianak és ilykép-
pen u] elemet hoznak létre. A kibocsátott 
sugarak, háromfélék lehetnek: a pozitív hé
lium-ionokból álló alfa-, a (negativ) elektro
nokból álló béta- és a Röntgen-Sugárral ro
kontermészetű gamma-sugarak. Mágneses tér
ben az alfa- és béta-sugarak ellenkező irány
ban elhajlanak. A radioaktív sugárzás a leve
gőt elcktr. vezetővé teszi; a fényképező lemezt 
megfeketiti és az élő szervezetre erős hatást 
gyakorol, amit ma már az orvostudomány is 
hasznosítani igyekszik. Az atombomlás közben 
nagymennyiségű hő szabadul fel. — Radioak
tiv anyagok a talajban, a tengerben és a 
levegőben egyaránt előfordulnak. Mindig rend
kívül finom eloszlásban; igy pl. 1 tonna 
szűrökére kb. 200 milligramm rádiumot tar
talmaz. — A radioaktivitás felfedezés 3 ko
runk fizikai tudományának egyik legjelentő
sebb eredménye volt, mely óriási lépést je
lentett az anyagi világ titkainak megismerése 
felé. Az első idevonatkozó kísérletet Becquerel 
(1. ο.) végezte 1896., magát a rádiumot 
a Curie-házaspár (1. o.) fedezte fel. 

Radiotelefonia (gór.), drótnélküli telefon. 
Radioterapia (gör.-lat.), különféle sugárzások 

felhasználása gyógyításra. így pl. fénysugarak, 
Röntgen-sugarak, a rádium sugárzása, mester
séges fényforrások (quarclámpa) stb. 

Radisics Jenő (1856—1917), az Iparmüv. Muz. 
igazgatója, müegyet. tanár; számos iparművé
szeti "kiállítási cikk és könyv (Magyar mű
kincsek) . 

Rádium, hőt és kémiai hatású sugarakat ki
bocsátó nehéz fém. Madame Curie fedezte fel 
1910. Előfordul szurokércben és ásványvizekben. 

Radius (lat.) a. m. 1. az alkar egyik csontja. 
— 2. A geometriában sugár (az átmérő fele). 

Radnai 1. Béla, * 1873, szobrász; Fadrusz 
segédje; genre- (Himrmsi), dekoratív- (kir. 
várpa'ota, piarista-rendház), emlékszobor (Le-
nau Csatádon, Petőfi Pozsonyban, Damjanich 
Szolnokon stb.). — 2. Miklós, * 1892, zene
szerző, a Zeneművészeti Főiskolán a zeneelmé
let tanára, 1925. a bp.-i Operaház igazgatója. 
Dalokat, zongoradarabokat, kamarazenét és ze
nekari müveket irt. Operája : A három sziv. 

Radó 1. Antal, * 1862, irod. tört. iró, költő 
és műfordító; megírta az olasz irodalom tör
ténetét, kiadott egy Dante-életrajzot stb. Szá
mos költeményes kötete jelent meg. — 2. Antal, 
ifj., * 1890, iró és hírlapíró. 1922 óta Bécs
ben és Angliában él és a középkor iparművé
szeiével fogl. — 3. Imra, * 1885, vajdasági no-
vel'a- és regényíró; regényei: Az akarat szár
nyán, Riport. — 4. Lajos, * 1880, földbirtokos, 
felsőházi tag. — 5. Sámuel (1857—1919), író 
és újságíró, a Magyar Távirati Iroda vezetője. 

Rádócujfalu kisk., Vas vm., körmend-német-
ujvári j . , 242 1., ut. és up. Egyházasrádóc. 

Radom, lengyel város, 62.000 1., bőrgyártás. 
Rados Gusztáv, * 1862, matematikus, a bp.-i 

müegyet. nyűg. ny. r. tanára, a Tud. Akad. 
r. tagja. Főleg a magasabb a'gebra és szám
elmélet terén végzett értékes kutatásokat, 
j . , 541 1., ut. es up. Sajószentpéter. 
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RADOSZLAVOV RAKACASZEND 
Radoszlavov, Vaszil, * 1858, bolgár politi

kus. 1913—18. miniszterelnök, a világháború 
után Németországba menekült és ott é!. 

Radsputana, Elő-India egyik országa brit 
fenhatóság alatt, 33.400 km2, 10 millió 1. 
Száraz vidék. Búza és pamut; szarvasmarha. 

Radu, Demeter (1862—1920), gör. kath. püs
pök előbb Lúgoson, majd Nagyváradon; a 
román szenátus ellen elkövetett bombamerény
let áldozata. 

Radvánszky 1. Albert báró, * 1880, az ev. 
egyház egyetemi felügyelője, felsőházi tag. — 
2. Béla báró (1849—19°6)> történetíró, koronaőr. 
Főműve: Magyar családélet és háztartás a 16. 
és 17. s\-ban. 

Rafíael (Raffaelo di Giovanni Santi, 1483— 
1520), az olasz renaissance leghíresebb fes
tője, legkiválóbb müvei a vatikáni falfestmények 
és a sixtusi kápolna szőnyegkartonjai. Egy 
Madonna-képe a Szépm. Muz.-ban. 

Raffay Sándor, * 1866, pozsonyi ev. teol. 
tanárból lett bp.-i lelkész és bányakerületi 
püspök. Főbb müvei: A logcsz, Jézus példá
zatai. Fordította az ujszöv. apokrifusokat. 

Raffia, egy madagaszkári pálmafaj hántsa; 
kötözésre szolgál. 

Raffinait (franc.) a. m. finomított; fur
fangos. 

Raffinement (franc.) a. m. ravaszság, finom
ság. 

Ragadozóit, az emlősök egyik jelentős cso
portja. Jellemző a ' fogazatuk : 6—6 metszőfog, 
2—2 hatalmas szemfog és változó számú 
taréjos, éles zápfog. Többnyire erős testüek 
és fürgék. Lábujjaikon hegyes és erős kar
mok vannak. Halló- és s :aglószervük igen éles. 
Többnyire élő állatokkal táplálkoznak. Ide 
tart. a macska-, kutya-, hiéna-, menyét- és 
medvéi élek. 

Ragadozó madarak, erős. kampcs csőrökkel 
és hatalmas karmokkal ellátott nagy madarak. 
Elő állatokra vadásznak. Nappaliak a sás-
és sólyomfélék, éjjeliek a baglyok. 

Rágalmazás. Aki más előtt o'yan dolgot ál
lit v. híresztel va'akiről, amely valódisága 
esetén az illető ellen a büntető v. fegyelmi 
eljárás megindítását vonná maga után v. őt 
a közmegvetésnek tenné ki, R.-t követ el és 
hat hónapig terjedő fogházzal és pénzbün
tetéssel, ha pedig sajtó utján követi el, egy 
évig terjedő fogházzal és pénzbüntetéssel bün
tetendő. 

Ragály kis-k., Gömör és Kishont vm., put-
nokí j . , 634 1., telefon, távíró, posta. 

Ragályi-Balassa Ferenc, báró, * 1864, föld
birtokos, felsőházi tag. 

Ragályos betegségek, 1. Fertőző betegségek. 
Rágcsálók, kisebb emlősök, melyeknek met

szőfogai folytonosan nőnek (nyúl, egér stb.). 
Raglan (R. angol tábornok (1788—1855) neve 

után), bő férfifelöltő. 
Ragout (franc), husdarabokból füszereslével 

készült éteí. 
Ragusa (Dubrovnik), kikötőváros Dalmáciá

ban, az Adria partján, 15.000 1. R. k. püspök
ség. Hajósiskola. Selyem- és bőripar. Vasút

állomás. R. 639. épült és többé-kevésbé füg
getlen, gyakran Velencével versenyző köztársa
ság volt, virágzó közvetítő kereskedelemmel, 
1808-ig. 

Ragya, kiál'ott himlő után megmaradó apró 
sebhelyek, mélyedések a bőrön. 

Raiffeisen, Friedrich Wilhelm (1818—88;, né
met iközgazda. A 4o-es, 50-cs években se-
gélyzőegylete.ket a'akitott. Ezekből fejlődtek ki 
az u. n.' R.-szövetkezetek, Főműve: Darlehens-
ka· s:nvereine magy. is megjelent. 

Ra'mund, Ferdinand (1790—1836),̂  bécsi drá
maíró és nérsierü komikus színész. 

Rainer Károly, * 1875, építész (Hazai Bank, 
Harisbazár Bpcsten). 
( Rainernc Istvánffy Gabriella, * 1877; festő; 
ál'atképek. 

Rainprecht Antal, * 1882, ügyvéd. Veszprém 
vm. volt főispánja, a Páneurópai Unió ma
gyarországi (soportjának elnöke. 

Raison (franc.) a. m. észszerüség, célszerű
ség (pl. áílam-R.). 

Raisz Béla, * 1873, kúriai bíró. 
Raith Tivadar, * 1893, iró, a Magyar írás c. 

folyóirat szerk. Több prózai- és verskötete 
jel. meg. 

Ra], egy méhkas népessége, 5— 50.C00 méh. 
R.-zás, a méhek egy részének kirepülése a 
kasból, hogy uj államot alkcssanak. 

Raja, a. m. maharadzsa (1. o.). 
Rajacsics ' József (1785 — 1861), szerb pat-

riarcha, 1848. a szerb nemzeti mozgalom 
élére állott és ő avatta be Jellacsicsot báni 
hivatalába. 

Rajec, község, Tremsen vm., a Zsolna 
folyó mellett, 2700 I. Fürdőhely. Trianon óta 
Csehszlovákiáé. 

Rajka nagyk., Mosón vm., rajkai j . , 2781 1., 
vasút, táviró, telefon, pcsta. 

Rajna, Európa legforgalmasabb nemzetközi 
folyója, a Svájci Alpokban ered, átfolyik 
a Bodeni-tavon. Bázeltől lefelé hajózható. Víz-
vidékéhez tartoznak Elszész, a Saar-vidék, 
Lotharingia (Európa legnagyobb vasérctelepei), 
a Ruhr-vidék (Európa legnagyobb széntele
pei) és Hol'and ia, ahol több ágra szakadva 
ömlik az Északi-tengerbe, 1300 km. 

Rajna Ferenc, * 1861, újságíró, kritikus. Irt 
vígjátékot, - operettszöveget. 

Rajnai Gábor, * 1885, színművész, a Nemz. 
Színház tagja volt, most a Vígszínházé. 

Rajnis JÓLSíf (1741—1812), győri jezsuita, 
a deákos Vcola tagja. 

Rajzó Miklós, i£6j, festő; Lotz tanítványa. 
Rák, 1. folyami R., mely mintegy 20 

cm-re nő meg. Húsa kedvelt csemege. Tiszta 
vizű s köves folyókban és patakokban él. —· 
2. Az ál'atöv negyedik csillagképe. A közép
pontján átmenő szélességi kört Ráktéritőnek 
nevezik, ebben éri el a Nap legnagyobb 
magarsigát. — 3. Betegség, 1. Karcinoma. 

Rakaca kisk., Borsod vm., edelényi j . , 
750 1., ut. Krasznokvajda, posta. 

Rakacaszend kisk., Borsod vm., edelényi j . 
628 Ι.., ut. Krasznokvajda, up. Rakaca. 
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Rakamaz nagyk., Szabolcs vm., dadái fels'S 
]'., 4321 I., vasút, távíró, telefon, posta. 

Rakéta (ol.), papír- v. bádogcső, amely gyú
lékony anyaggal van megtöltve. Tűzijátékokra, 
veszélyben forgó hajóknál éjjel jeladásra haszn. 

Rakett (ang.) , labdaütő a tenniszjátékban. 
Rákócziak, a 11. sz.-ban szereplő Bogát-

Radván nemzetségből származnak. A nevet el
sőnek Ba 'á íS használja 1328-13^7. A 16. sz.-
ban 2 á g r a -oszlik: az ïgyik, amelyik a 
rákóczi előnevet használja, megmarad t köz-

Folyami rák 

nemesnek és kihalt 1754.; a másik, a feje
delmi ág Zsigmondtói ' származik, aki Ί 5 1 7 . 
az előnevet adó Felsővadászt szerzi meg . 
Ebből az ágból Zsigmond és Ferenc 1588., 
Lajos 1607. báróságot , Pá l országbíró gróf
ságot nyer t : Zsigmond bá ró (1544—1608), a 
nagy Rákóczi-vágyon alapitója, 1607. megvá
lasztották erdélyi fejedelemmé. Fiát, I. Györ
gyöt (1591—1648) Bethlen Istvánnal szemben 
választották meg 1630. fejedelemmé; hatal
má t Gusztáv adolffai és a ' Habsburg -ház 
ellenségeivel szövetségben a magy. pol. és 
valláí szabadság biztosítására igyekezett felhasz
nálni ; 1644—45. hadjárata I I I . Ferdinánd el
len a linzi békével végződött . E n n e k fia, 
II . György (1621—60) m á r 1642 ó:a választott 
fejedelem voit, a lengyel trón megszerzés iér t 
szerencsétlen háborút viselt 1657., amiért a 
szultán is letet te; a budai basával vivott 
gyalui csatában (1660 máj . 22.) halálosan 
megsebesült . Fia, I. Ferenc (1645—76) választott 
erdélyi fejedelem, résztvett a Frangepán-össze
esküvésben. Fiát, II. Ferencet (1675—1735) 
anyja Zrínyi Ilona nevelte, ki neje lett 
Thököly Imrének, ennek bukása után 1685—88. 
védte Munkács várá t a cs ísz . hadak ellen. 
A kapituláció után elszakították anyjától; Neu-
hausban, majd P r á g á b a n igyekeztek osztr. fő
ú r rá gyúrni ; 1694. nőül vette hessen-rhein-
felsi Amáliát és magyar bir tokaira vonult 
viís^a, csakhamar belekerült a felkelő moz-
ga 'makba , melyekből eleinte mindenáron ki 
akar ta magá t vonni (L. Rákóczi F . szabad
ságharca) . A szatmári béke u tán Lengyelorszé gba, 
Angiiába, majd Franciaországba lávozott, a 
külpolitikai helyzettől remélve a nemzet soi sa 
jobbrafordulását ; a francia udvar körében tar
tózkodott 1713—15., mikor bízva a török 
háborúban, Törökországba ment, azonban csa

latkozott, Franciaországba sam térhetet t visz-
sza, ugy hogy kis emigráns kolóniájával Jeni
kőiben, Rodostóban töltötte egyszerű és val
lásos életét 1735-ig· Emlékira ta i először fran
ciául jelentek meg 1739., több magyar fordítása 
is van. Vallomásait és önéletrajzát az Aka
démia 1876. adta ki a kézirat után. Fiait, 
Györgyöt (1701—56) és Józsafet (1700—38) a 
bécsi udvar tudatosan rosszul nevelte, érték
telen ka 'andor életük befejeztével a R. férfi
ágon kihaltak. Utolsó tagja Jozefa, JÓ2S2Í 
leánya, mint apáca halt meg Párizsban 1780. 

Rákóczifalva nagyk., Szolnok vm., központi 
j . , 4325 I., telefon, posta. 

Rákóczi Ferenc szabadságharca. A török ura
lom a'ól való felszabadítás után a Kollonics-
féle rendszer a történelmi Magyarországo t 
teljesen meg akar ta sammisiteni. A nép is föl
lázadt a súlyos terhek ellen és igy általá
nos anarchia keletkezett országszer te . Esze 
T a m á s t s Kis Albert vezérül felkérték a 12 
éves kora óta külföldön tartózkodó I I . Rá
kóczi Ferencet, aki érintkezésbe lépett XIV. 
Lajossal. Rákóczi levele árulás folytán a bé
csi udvar kezébe kerülvén, elfogták, bör tönbe 
vetették, ahonnan csak neje ssgitségével me
nekülhetet t Lengyelországba. A kurucok szö
vetsége hívására 1703. hazajött, ennek hírére 
a nemesség és a vármegyék egymásután csatla
koztak hozzá, a főurak közül elsőnek Ber
csényi Miklós, majd Károlyi Sándor . A hadmüve
letek változó szerencsével folytak a kuruc 
és császári hadak között. Azonban az 1708. 
trencséni vereség és a háborús nyomorúság 
a kurucokat békére hangolták, melyet Rákóczi 
távozása után Károlyi Sándor Szatmáron meg 
is kötött Pálffy Jánossal, az udvar megbízott
jával (1711). 

Rákóczi-induló, a Bihari nyomán megismert 
kuruckoi i muzsika anyagából alakított induló, 
amelyet Scholl Miklós katonai karmester 1809. 
adott ki. Fáy István gróf ujabb átdolgozása 
nyomán ismeri m e g Erke l s adja ki zongo
r á r a »Emlékül Liszt Ferencre«. Az ő révén 
kerül Berliozhoz is, aki nagy zenekarra fel
dolgozza és »Damnation de Favst« c. mü
vébe iktatja. 

Rakodczay Pál (1856—1921), színész, több 
szinészeti és irodalomtört . müvet irt. Főműve : 
E g r e : s y Gábor és kora . 

Rá'kos, 1. patak, a Budapest ha tárának 
É-i részén, a Vizafogó-gátnál öm ik a Dunába . 
— 2. MÁV pályaudvar Kőbányától K-re . - · 
3. R . rendező MAV. pályaudvar a, Nyugati tól 
Ë-ra. 

Rákoscsaba nagyk., Pest vm., gödöllői j . , 
5919 1., vasút, távíró, telefon, pcsta. 

Rákoshegy nagyk., Pest vm., központi j . , 
1606 1., vasút, távíró, telefon, pcsta . 

Rákosi 1. Jenő (1842—1929), iró, újságíró és 
publicista. Mcsedarabjával : az Aesopusszal, 
tört. t iagédiáival és vígjátékaival (V. László, 
Endre és Johanna) , a múl t s :ázad végén fel
lépő újromantikus törekvések kezdeményezője. 
Ir t népszínműveket, operettet , regényt , esztétikai 
müveket. Fordí tot ta Shakespearet , Aischylost 
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stb. Újságjával: a Budapesti Hírlappal (alap. 
1881.J a konzervatív felfogás egyik legerősebb 
szócsöve volt. A politikában a nemzeti és 
"óliberális szellemet képviselte. 1925 óta a 
Pesti Hír lap főmunkatársa volt. A magyar 
publicisztikára Kossuth óta senki nála na
gyobb hatással nem volt. — 2. Nándor 
(1832—84), festő; arc- , oltár- , táj- , történeti 
kép . — 3. Szidi, * 1852, R . Jenő testvér
húga, színművésznő, a Nemz. Színház tb. és 
örökös tagja. A R.-féle magán sziniiskola 
tulajdonosa. — 4. Viktor (i860—1923), iró, a 
Kakas Márton szerkesztője, zsurnaliszta és kép
viselő. Legnépszerűbb, mint humorista (Sipu-
lusz tárcái, Gyalu, Zuboly és társai, Humo
reszkek s tb.) . Ir t hazafias irányú elbeszélő
müveket is (Korhadt fakeresztek, Elnémult 
harangok) és sok ifjúsági könyvet. 

Rákoskeresztúr nagyk., Pest vm., gödöllői j . 
6029 L, vasút, távíró, telefon, pcsía. 

Rákosliget nagyk., Pest vm., gödöllői j . , 
275b 1., vasút, távíró, telefon, pcsta . 

Rákospalota, r t . város, Pest vm. 36.008 1., 
reálgimn., villamosvasút, vasút, távíró, telefon; 
posta. 

Rákosszentmihály nagyk., Pest vm., központi 
]•> 9938 1·) villamosvasút, vasút, távi ró , telefon, 
posta. 

Rakovszky 1. Endre, * 1861, ny. főispán, 
felsőházi tag. — 2. István (1842—1910), az ál
lami számvevőszék elnöke és hosszú időn 
keresztül a magyarorsz . szabadkőművesek nagy
mestere volt. — 3. István, * 1858, politikus. 
Mint katona kezdte pályáját. Résztvet t a 
Néppár t megszervezésében. 1901 óta képviselő 
néppár t i p rogrammal . A koalíció alatt a kép
viselőház alelnöke, az első nemzetgyűlésnek 
elnöke volt. 1921 nyarán lemondott . Legiti
mista. — 4. Iván, * 1885, R. Is.ván számvevő-
sz. elnök fia, 1910. munkapár t i képviselő. 
A háború után résztvett a felvidéki magya r 
pár tok megszervezésében. 1921. Budapestre jött 
és 1922—26. a Bethlen-kabinet belügyminisz
tere volt. A szfv. közmunkatanács elnöke és 
országgy. képv. 

Raksi kisk., Somogy vm., igali j . 755 1., 
ut. és up . Igal . 

Rakssányi Dezső, * 1879, festő; dekorat iv 
képek középületek számára. 

Raksúly, egy já rmű megengedet t terhelése. 
Raleigh, Sir Wal te r (1552—1618), Erzsébet 

angol királynő kegyeltje, költő, államférfi és 
tengerész. 1. Jakab király bezáratta, majd 
kivégeztette. Börtönében megí r ta a világ tör
ténetét. 

Ramadán, a 9. hónap, amelyen át a mo
hamedánt k B ^ c r " . böjtöt tar tanak a Korán 
kinyilatkoztatásának emlékére. 

Ramajána, a legnagyobb ind. müéposz. Szer
zője vsz. Valmiki (Kr. u. 4—5. sz.) . 

Rambouillet-palota, a 17. sz. legelőkelőbb 
ezalonja; a kor ízlésére és a nyelv fejlődésére 
egyaránt nagy hatással volt. 

Rameau, Jean Philippe (1683—1764), francia 
zeneszerző és orgonaművész, a zeneelmélet 

reformátora. Lullyvel a fr. opera alapitója. 
30 operát irt. 

Ramek , Rudolf, * 1881, osztrák államférfi, 
1919. igazságügyi államtitkár, 1921. belügymi
niszter, 1924—26. belügymin. és miniszterelnök. 

Ramocsa kisk., Zala vm., alsólendvai j . , 
150 1., ut. Dávidháza- Kotormány, up. Csesztreg. 

Ramocsaháza kisk., Szabolcs vm., nyirbaktai 
j . , 1282 1., telefon, posta. 

Ramon y Cajal, * 1852, spanyol orvos, mad
ridi egy. tanár, kiváló ideggyógyász; 1906. 
Nobeldij . 

Rámpa (franc.), 1. kocsifeljáró; 2. lámpa
sor a színpad előtt. 

Rampolla, del Tindaro Mariano (1843—1913), 
bíboros, pápai államtitkár, X I I I . Leó alatt, 
franciabarát politikus. A pápaválasztásnál 1903. 
Ausztria vétója miatt kibukott. 

Ramsay, Sir William (1852—1916), angol ve
gyész, ü fedezte föl a levegőben a nemts gá
zokat, az argont , héliumot, kriptont, neont ; 
xenont. Ű muta t ta k i 1903, hogy a rádium
emanáció héliummá a'akul át. 1904. Nobeldij. 

Ramses I I . (Kr. e. 1348—1281), egyiptomi 
fáraó. Múmiáját 1881. felfedezték, a kairói 
múzeumban van. 

Ramsgate, angol kikötőváros az Északi-tenger 
partján, 36.000 1. 

Ramus, Pet rus (Pierre la Ramée, 1515—72). 
francia filozófus. Egyike a legelsőknek, kik 
Aristoteles tekintélye ellen küzdöttek. 

Ramuz, C. F . , * 1875, svájci francia regény-
liró, a népeiéit a a természet realista és misz
tikus magasztalója. 

Ranch (spany.) , az Egyes . Ali. nyugat i részé
ben állattenyésztő farm. 

Rancune (franc.) a. m. elfojtott harag . 
Rangabé, Alexandres Rizos (1810—92), új

görög költő és politikus. 
Rangoon, Alsó-Birma, br i t tar tomány fő

városa, az Iravadi deltája mellett, 342.000 1. 
A rizskivitel főhelye. 

Ránk, község, Abauj-Torna vm., 300 1. 
Közelében R.-füred, 160 1. Időszakos meleg 
szökőforrás (gejzír). Tr ianon óta Csehszlová
kiáé Rankovce néven. 

Ranke, Leopold von (1795—1886), német tör
ténetíró, berlini egy. tan., a forráskri t ika 
mestere, kora legnagyobb német történésze, 
nagy tud. iskola feje. 

Ranolder János (1806—78), veszprémi püspök. 
Számos egyházi és pedagógiai munkát irt. 
A bp.-i leánynevelő R. intézet megalapítója. 

Ranschburg 1. Pál, * 1870, orvos, a bp.- i 
egyet, az orvosi pszichológia c. rk. tanára, a 
pszichofizikai laboratór ium megteremtője . — 2. 
Viktor, * 1862, könyvkiadó. 1891—1919. az 
Athenaeum, azóta a Pantheon kiadóvállalat 
igazgatója. 

Ranzsiroz (franc.) a. m. sorbaállit, rendez. 
Ráolvasás, varázsszavak elmondásával kapcso

latos babonás eljárás. 
Rapaics Raymund, * 1885, botanikus. Mü

vei : Magyarország növényföldrajza, Az Alföld 
növényföldrajzi jelleme, A növények társadalma. 

Rapaüo, téli üdülőhely az olasz Riviérán, 
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Genova közelében. Olasz-jugoszláv (1920) és 
orosz-német (1922) egyezmény. 

Rapid fial.) a. m. rohamos. 
Rapir (franc.) a. m. vivótőr. 
Rápolt kisk., Szatmár vm., csengeri j . , 347 

I., ut. cs up. Szatrnárököritó. 
Raposka k'sk., Zala vm., tapolcai ]., 359 

1., vasút, ut. és up. Tapolca. 
Rapport (franc.) a. m. jelentés; katonaság

nál kihallgatás. 
Rapszódia (gör.), eredetileg: hcsi énekek 

neve. Ma csapongó, exaltait menetű lirai 
költeményt v. zenedarabot jelent v. szabad 
fantáziát népdalok felett (Liszt). 

Raotiis (lat.) a. m. rablás, elragadtatás. 
Rara avis (lat.) a. m. ritka madár (gúnyos 

ért.). 
Rartá« ("lat.l a. m. ritkaság:. 
Ráró kisk., Győr vm., tósziget-csilizközi ]., 

1094 1·. ut. Hédervár, posta. 
Ráskai 1. Dezső, * 1866, orvos, a bp.-i 

egyei. as vmlogía m. tanára, közkórházi IS-
orvos. — 2. Ferenc, * 1883, iró, a Pesti 
Hir'ap munkatársa, több regény, színdarab 
és ifjúsági mii szerzője. — 3. Lea, domonkos
rendi apáca; tőle származik a IV. Béla 
leányának, Boldog Margitnak életét feldolgozó 
Margit-legenda 1510. készült magyar fordítása. 

Raemussen, Knud, * 1879, dán sarkutazó 
és eszkimó-etnográfus. 

Rásó István, * 1875, Hajdú vm. ny. fő
ispánja, fe'sőházi tag. 

Rásony kisk., Abauj-Torna vm., szikszói ]., 
22Ç 1., ut. Ila'maj, up. Léh. 

Ráspoly, durva reszelő. 
Rasputin, Grigorij (1872—1916). orosz kalan

dor, egy misztikus szekta tagia. 1910 óta 
óriási befolyása volt a cári udvarban, külö
nösen a cárnéra. Csodatévő és jövendőmondó 
hírében állott. Meggyilkolták. 

Rassay Károly, * 1886, ügyvéd, liberális 
országgy. kép. A Huszár-féle kabinetben igaz-
ságügvi ál'amtitkár. '923. megalapította az 
Esti Kuriv c. napi'apot. 

Rassz (franc: race), magy. fajta, allât
es növényfajoknak többnyire helyi iellegü vál
tozatai, amelyeket még nem lehet külön fajok
nak mondani. 

Rastaououère (franc.Ί, a gyanúsan költekező 
külföldiek neve Párizsban. 

Raszfcofnikok (heretikusak, szakadárok), az 
Orosz szektáskodók 'gyüitőneve. A régi statisz
tika (1900) szerint kb. 5 millió volt a 
számuk. 

Raszter (német), autolipiánál hálózat- és 
pontrendszer. 

Ráta (Iat.1 a. m. részlet. 
Ráth 1. Györgv (1828—19ος), az Ipavmüv. 

Múzeum főigazgatója, a kir ítélőtábla tanács
elnöke, műgyűjtő, a R. Gy. Múzeum alapitója. 
— 2. Mór (1829—1903), könyvkereskedő és 
töhh macrvar klasszikus iró íciadóia. — τ,. 
Zsigmond, * 1859. a Kúria nyűg. másodelnöke, 
felsőházi tag. 
_ Rathenau. Walter (1867-1022). iró és po

litikus, eredetileg vegyész, több fontos elektro

kémiai felfedezést tett. Apja, Emil R. (1838— 
1915), alapította 1887. az AEG-t, 1889. az 
AEG igazg., majd apja halálával vezérigaz
gatója. Esztétikai, társadalomtudományi, köz
gazdaságtani tanulmányai és könvvei nagy 
feltűnést keltettek, 1921. újjáépítési miniszter, 
1922. külügyminiszter. 1922. nacionalista me-
rénvletnck esik áldozatul. 

Rathenow, porosz város Brandenburgban, 
28.0CO 1., nagy optikai ipar. 

Ratíbor, porosz-sziléziai város, 41.000 1. 
Ratifikáció (franc), nemzetközi szerződések 

utólagos jóváhagyási a szerződő államok tör
vényhozása által. 

Ratio educationis (lat. a. m. a nevelés 
elve), a rövidített cime annak a Mária Te
rézia által 1777- kiadott rendeletnek, amelvben 
elsőizben rendezték államilag Magyarország köz· 
oktatásügyét. 

Rátka kisk., Zemplén vrn., szerencsi j . , ioój 
1., vasút, ut. és up. Tállya. 

Rátkal Márton, * [88í, színmüvc'sz. operett
komikus, a Király- és Magyar-Szinházban ját
szik. 

Rátét kisk., Vas vm., Szentgotthárd-mura
szombati j . , 314 1., vasút, posta, távíró. Széli 
Kálmán marhat enyészete. 

Ratxel, Friedrich (1844—1904), német antropo-
geográfus, lipcssi egyet. tan. Munkái: Anth-
ronogengraphic Völkerkunde. 

Rauch, ι. Christian Daniel (1777—1857), né
met szobrász; klasszicizáló a realizmus felé 
hajlik (Lujza síremléke Charlottenburgban, 
Nagv Frigyes lovasszobra Berlinben). — 2. 
Lewin, báró (1819—00), horv. politikus, a 
magyar-horvát unionista párt megalapítója, 
1869—72. horvát bán. — 3. Pál, báró, 
* T86Ç, horvát politikus, 1008—10. horvát bán. 

Raupach, Ernst (1784—T852) német iró, a 
Molnár és gyermeke c. dráma szerzője 

Rauscher Lajos (1845—1914), stuttgarti szár
mazású magy. építész, festő, müegyet. raiz 
tanár, sokoldalú működésének legbecsesebl 
része: rézkarcai. 

Ravasz László, * 1882, bp.-i ref. lelkész és 
dunamelléki püspök, Tud. Akad. r. tagia, 
felsőházi tag. Mint esztétikus kezdte pályáját 
(Schopenhauer esztétikája, Böhm Károly esz
tétikája). 

Ravazd nagyk.. Győr vm., pusztai j . , 1657 
I., vasút, ut. Tariánpuszta, posta. 

Ravel, Mauricei, * 1875, modern francia zene
szerző. Operákat, kamarazenét, zenekari mü
veket, zongora- és énekdarabokat irt. 

Ravenna, Ë-oîasz város, 75.000 I. Csatorna 
az Adriához. Selyem- és üvegpapír, tengeri 
kikötő. Történelmi emlékek. Dante sirja. 

Rawlinson, Sir Henry Creswif-ke (1810— 
i8o;>. angol archeológus. Êkiratokat gyűjtött 
Babilon és Niníve romjai között és ezeket 
sikerült megfejtenie. 

Ray 1. Rezső La'os (1845—1809), építész (a 
kultuszminisztérium palotája, Lukács-fürdő-, Ro
yal-, Vadászkürt-szálló). — 2. Fia, Rezső Víl· 
mos, * 1876. építész (Törley pezsgőgyár kas
télya, postapalota Kolozsvárott). 
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Rayleigh, John William Strutt {Î842—1919), 
angol fizikus és vegyész. Ramsay-vél együtt (1. 
o.) fölfedezte az argont és héliumot. 1904. 
Nobel-dij. 

Rayon (franc.) a. m. környék, kerület. 
Razzia (arab) a. m. 1. portyázás zsákmány

szerzés céljából; 2. rajtaütésszerű rendőri vizs
gálat. 

Ravenna: Nagy Theodorich síremléke 

R e . . . összetételekben a. m. vissza, hátra, 
újból. 

Reade, Charles (1814—1884), angol re
gényíró. Oltár és tűzhely c. regénye magyarul 
is megjelent. 

Reading, 1. város, D-Angliában a Temze 
mellett, 93.000 I. Egyetem. — 2. Város az 
Egyes. Áll. Pennsylvania államában, 108.000 
I. Kohók. 

Reading lord (Rufus Daniéi Isaacs), * i860, 
zsidó származású angol politikus, főállam-
ügyész, lord-főbiró. 1921—26. India alkirálya. 

Reagálni (lat.) a. m. visszahatni; fogé
konynak lenni. 

Reagens, (lat.) olyan vegyi anyag, amely 
vegyi vizsgálatoknál bizonyos anyag kimutatá
sára szolgál, pl. lakmusz a savak és lúgok 
kimutatására. 

Reakció (lat.) a. m. ellenhatás. 1. Lélek
tanban a külső inger által kiváltott lelki 
niüködés. — 2. Fizikában és kémiában minden 
behatással szemben fellépő, vissza- (v. ellen-) 
hatás. — 3. Politikailag visszatérési törekvés 
elavult nézetekhez. 

Reaktiválni (lat.) a. m. újra működésbe 
hozni, állásába visszahelyezni. 

Realitás (lat.), ami tényleg létezik, a gondol
kodástól független valóság. R. tkp: minden, 
.ami hat és hatás által jön létre, tehát ugy 
a fizikai dolgok, mint a lelki folyamatok. 

Realizálni (lat.) a. m. megvalósítani, pénzzé 
tenni. 

Realizmus« 1. A középkorban realistáknak 
azokat nevezték, akik az általános fogalmaknak 
önálló létet tulajdonítottak. — 2. Az ismeretel
méleti R. az az álláspont, mely szerint a külső 
világ a megismerő alanytól teljesen független. 
Ez a naiv R., míg a kritikai R. elválasztani 
igyekszik az alanyit, ideálisát az Én-től, füg

getlenül a létező dolgoktól. — 3. Az eszté
tikai R. az élet valóságához ragaszkodó mű
vészet. — Az életben realista, aki a tény
leges viszonyokkal számol. 

Reálunió (lat.), a perszonáluniótól (1. o.) 
eltérőleg, amikor több államot közös intézmé
nyek is kapcsolnak össze. 

Réaumur, René Antoine (1683—1757), fran
cia fizikus, aki állat- és növénytannal is fog
lalkozott. Borszeszhőmérőt készített és a fagy-
és forrpont közti távolságot 8o<>-ra osztotta. 

Rebarbara (lat.) a sóskával rokon növény 
vastag tőkével és szárral, nyeles levelekkel 
Tőkéjét már az ókor óta hashajtóul használják. 

Rebellió (lat.) a. m. lázadás; rebellis a. 
m. lázadó. 

Re bene gesta (lat.) a. m. mint aki dolgát 
jól végezte. 

Rebus sic stantibus (lat.) a. m. igy állván 
a dolgok. 

Rébusz (lat.) a. m. rejtvény. 
Récamier, madame (Adelaide Bemard, 1777 

—1849), szép, rendkívül szellemes nő; sza
lonja irodalmi s politikai találkozóhely volt. 

Recanati, városka Közép-Olaszországban An-
conától D-re, 15.000 1. Leopardí szülőhelye. 

Recens (lat.) a. m. uj, jelenkori. 
Recenzió (lat.) a. m. bírálat. 
Recepció (lat.) a. m. átvétel, befogadás, 

így beszélünk valamely vallás R.-járól. (L. Be
vett vallások). 

Recepísz (lat.) a. m. vevény, elismervény. 
Recept (lat.) a. m. orvosi rendelvény. 
Réchaud (franc.) a. m. melegítő, kül. gáz

tűzhely. 
Recherche (franc.) a. m. keresés, kutatás. 
Récidiva (franc.) a. m. visszaesés (beteg

ségnél). 
Recife, I. Pernambuco. 
Reciprocitás (lat.) a. m. kölcsönösség. 
Recitálni (lat.) a. m. szavalni. 
Recítativ (61.), operákban a. m. énekbeszéd. 
Reclam, Anton Philipp (1807—1896), német 

könyvkiadó, a Reclams Universal Bibliothek 
c. vállalat (ma 7000 szám) megindítója. 

Reclus, Elisée (1830—1905), francia geo
gráfus, brüsszeli egyet, tanár, igen termékeny 
író. Főműve: Nouvelle Géographie Universelle 
(19 kötet). 

Reconnaissance (franc.) a. m. hála; R. láto
gatás a. m. köszönő látogatás. 

Recrudescunt inclytae gentis Hungarae vul-
nera (lat.) a. m. Fölfakadnak a jeles magyar 
nemzet sebei. II. Rákóczi Ferenc 1703. kiált
ványának kezdő szavai. 

Recsk nagyk., Heves vm., pétervásári j . , 
2695 1., telefon, posta. 

Recte (lat.) a. m. helyesen. 
Réczey Imre (1848—1913), bp.-i egyet, ta

nár, sebész. 
Redakciö (lat.), a. m. szerkesztőség. 
Réde nagyk., Veszprém vm., zirci j . , 1625 

1., ut. Bakonybánk, posta. 
Redemptio (lat.) a. m. megváltás. 
Rédey Tivadar, * 1885, költő és kritikus, 

a N. Muz. könyvtárosa. Müvei: Péterfy Jenő, 
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Prizma (versek). A Magyar Könyvszemle 
szerk. 

Rédics kisk., Zala vm., alsólendvai j \ , 1463 
I., vasút, távíró, posta. 

Redingot (franc), térden alul érő kabát. 
Redivivus (lat.) a. m. újraélő. 
Red River (vörös folyó), 1. Mississippi egyik 

jobbpartí mellékfolyója; 2000 km. hosszú. — 
— 2. R. of the North, a Winnipeg-tóba ömlő 
folyó, 1200 km. 

Redukálni (lat.) a. m. visszavezetni, leszál
lítani. 

Redut (franc.) a. m. 1. zárt sánc, 2. álarcos 
bál, 3. bálterem. 

Reell (franc.) a. m. valóságos, megbízható. 
Reeszkbmptál (franc.) a. m. visszleszámitol. 

A bankok a náluk leszámítolt váltókat rend
szerint tovább adják egymásközt vagy a Jegy
banknak leszámítolásra. 

Refekda (franc), a kereskedelemben szoká
sos sulyengedmény, a szállítás megtörténtekor 
megállapított sulyhiányért. A közlekedésügy
ben, díjkedvezmény, amelyet a közlekedési vál
lalatok a megállapított díjtételekből engedé
lyeznek nagyobb szállítások esetén. 

Refektorium (lat.), rendházakban az ebédlő. 
Referálni (lat.), előadni, beszámolni. 
Referátum (lat.) a. m. beszámolás. 
Referencia (franc.) a. m. értesítés, felvilá

gosítás egy uj üzletfélnek vagy alkalmazottnak 
anyagi állapotáról és erkölcsi megbízhatósá
gáról. 

Referendum (lat.), 1. Népszavazás. 
Referens (lat.) előadó. 
Reflektálni (lat.), visszatükrözni, vonatkozni, 

hivatkozni; igényt tartani. 
Reflektor (lat.), minden olyan fizikai mii-

szer, mely fénysugarakat ver vissza. A csillagá
szati R. olyan távcső, mely lencséből és tü
körből áll, ellentétben a refraktorral, mely 
csakis lencsékből van összetéve. 

Reflex (lat.), akaratlan és nem tudatos, de 
célszerű mozgás, pl. amikor a forró tárgyhoz 
ért ujjúnkat hirtelen elkapjuk. 

Reflexió (lat.) a. m. szemlélődés; a fiziká
ban: visszaverődés. 

Reform (ujlat.) a. m. újítás, javítás. 
Reformáció (lat.), oly mozgalmak neve, ame

lyek célja a kat. egyházat az őskereszténység 
állapotába visszavinni. A waldensiek, Wiclif, 
Húsz, Savonarola és mások törekedtek az egy
ház reformálásra, de nagyobb és maradan^ 
dóbb eredményt csak Luthernek, Zwinglinek 
és Calvinnak sikerült elérnie. Náluk tovább 
mentek az unitáriusok, Servet, a 17—18. sz.-
ban a deisták, a quakerek és a rnethodisták. 

Reformáció-ünnep, október 31., annak emlé
kére, hogy Luther a 95 tételt 1517. β ínapojn 
szegezte ki a wittenbergi vártemplom kapujára. 

Reformálni (lat.) a. m. átalakítani. 
Reformátuskovácsháza nagyk., Csanád vm., 

mezőkovácsházi j . , 1448 1., vasút, telefon, 
posta. 

Reformátusok vagy kálvinisták (1. o.) 
Reformizmus (lat.) a. m. revizionizmus. 
Refractio (lat.) a. m. fénytörés. 

m m 

Refrain (franc), a versben szabályosan meg
ismétlődő egy vagy több sor. 

Refraktometer, folyadékok minőségének, ösz-
szetételének (pl. a sör alkoholtartalmának 
stb.) meghatározására szolgáló műszer, mely 
fénytörési jelenségeken alapul. 

Refraktor, l. Távcső. 
Refrigerator (lat.) a. m. hűtő, fagyasztó 

készülék. 
Refugium (lat.), menedékhely. 
Refü (franc, refus), visszautasítás. 
Regale (lat.), a haszonbérbe adott, eredetileg 

királyi jövedelmek neve, pl. só-, vám-, ital
mérési stb. R. „ 

Regard (francia) a. m. tekintet, tisztelet. 
Regát (román) a. m. királyság; a háború 

előtti Románia. 
Regatta (ol.) a. m. evezős verseny. 
Regéc kisk., Abauj-Torna vm., abaujszántói 

j . , 327 l., vasút, ut. Vilmány, up. Fony. 
Regenerálni (lat,) a. m. újjáteremteni, újjá

szervezni. 
Regenerátor (lat.), olyan tüzelőszerkezet, 

amely más kemencék füstgázait égeti el. 
Nagy előnye a regenerativ tüzelésnek, hogy 
igen silány barnaszenek gázaival is előnyösen 
dolgozik. A R.-os gáztüzelést leginkább a 
vasiparban, az üveggyártásnál és a kerámiai 
iparban alkalmazzák. 

Regens (lat.), az uralkodó helyettese annak 
kiskorúsága v. elmebetegsége esetén. 

Regensburg, város Bajorországban, a Duna 
mellett, 77.000 l. Műemlékek. Elénk gyáripar 

. és terménykereskedelem. Dunai hajózás. 
Regény, nagyobb méretű prózai elbeszélő

munka. Antik eredetű. A modern irodalmak
ban vezető szerephez jutott. 

Regénye kisk., Baranya vm., pécsi j . , 312 
!., ut. és up. Görcsöny. 

Reger, Max (1873—1916), német zeneszerző, 
az ujabb német zenei törekvések vezető 
alakja. Sok orgonamüvet, nagy kórust és zene
kari darabokat irt. 

Regesták (lat.), okmányjegyzékek, amelyek 
időrendben vannak összeszedve. 

Reggio, 1. R. nell'Emília, olasz város, 90.000 
1. — 2. R. di Calabria, o'.asz város, 129.000 1. 

Regie (franc), kiadás, kezelési költség. 
Régime (franc.) a. m. kormányzat, kormány. 

Ancien R. a. m. régi kormányzati rendszer 
(Franciaországban a forradalom előtti). 

Regiment (lat.) a. m. ezred (katonai ala
kulat). 

Régió (lat.) a. m. táj. 
Regiomontanus (Müller), Joannes (1456— 

1476), német csillagász. Mátyás király meg
hívására 1469—71. Budán tartózkodott. Ö hasz
nálta fel először pontos időmérésre az égi
testek látszólagos mozgását. Ö készitete elő 
a Gergely-féle naptárjavitást. 

Régiségtan, az élet és a kultúra első fejlő
dési fokozataival foglalkozó tudomány. Az ősi 
életformákkal foglalkozó része az őslénytan 
vagy paleontológia, a kultúra régi emlékei
vel foglalkozó rész pedig az archeológia. Az 
ókori kultúrák közül legerősebben foglalkoz-
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REGISSEUR REKOMPENS ALNÍi 

tatja a R.-t Elő-Azsia, Egyiptom, Görögország 
es a római birodalom. Az érdeklődési terület 
szerint meg szokták különböztetni az asszirolo-
giát, babilonologiát, egyiptológiát stb. 

Regisseur (franc), színházi rendező. 
Registered (ang.) a. m. bejegyzett, kül. a 

szabadalmi jegyzékbe bejegyzett; ajánlott 
(levél). 

Regiszter (lat.) a. m. i. lajstrom, ábécés 
tartalommutató, — 2. könyvelésben a mutató-
könyvek, — 3. az orgona (1. o.) része. 

Regiszter-tonna, (ang.) a hajó űrtartalmának 
mértékegysége = 2 /83 m1. 

Regisztrálni (lat.) a. m. följegyezni. 
Reglement (franc.) a. m. szabályzat. 
Regnault, Henri Victor £1810—1878), francia 

vegyész és fizikus. A gázok és folyadékok 
kutatása körül szerzett érdemeket. 

Régnier, Henri de, * i86|., francia lírikus 
és regényíró. Főbb müvei: Jeux rustiques et 
divins, La cité des eaux, stb, 

Regnikoláris bizottság, 1918 előtt az ország
gyűlés mindkét háza által választott bizotság, 
fontos közjogi ügyek elintézésére. 

Regnum Marianum (lat.), Mária országa. 1. 
A régi irodalomban Magyarország neve. — 2. 
Kat. ifjúsági egyesület Bp.-en. 

Regöly nagyk., Tolna vm., tamási j . , 2301 
1., vasút, telefon, posta. 

Regösök, vándorénekesek az Árpádok ide
jében. 

Regresszálnl (lat) a. m. kártalanítani magát. 
Regresszív (lat.) a. m. visszamenő. 
Regula (lat.) a. ni. szabály. 
Regulator (lat.) a. m. szabályozó, főleg 

gépek egyenetlen járásának kiküszöbölésére 
szolg. készülék. 

Reguly Antal (1818—1858), nyelvtudós, a 
finn-ugor nyelvek tanulmányozásává' fogl. s 
tanulmányutat tett Oroszországban a vogulok, 
osztjákok és votjákok földjén. A maga· al hozott 
gazdag nyelvi anyagot halála után dolgozták 
fel és adták ki. 

Rehabilitálni (lat.) a. m. becsületét vissza
adni. 

Reichard Piroska. * 1884, tanárnő, költő, 
műfordító. Az életen kivül, Őszi üdvözlet c. 
verskötetek. 

Reichenbach Béla, * 1887, a mezőgazd. 
üzemtan ny. r. tanára a bp.-i közgazd. egye
temen. 

Reichenberg (Libérée), város Ê-Csehország
ban, 35.000 1. Gyapjú- és pamutszövés. 

Reichenhall, sósfürdő és klimatikus gyógy
hely, Salzburg közelében. 7000 1. 

Reichspost, osztrák napilap, a keresztény
szocialisták hivatalos lapja. 

Reichsrath, volt a neve (1867—1918) a z 

osztrák birodalmi gyűlésnek. 
Reichstadt, városka, E-Csehországban. 2000 

1. Papirosipar, nyaralóhely. 
Reichstadti herceg, 1. Napoleon II. 
Reichstag, a német birodalmi parlament 

neve/ (székhelye Berlin. 
Reid, Mayne, (1818—1883), népszerű angol 

ifjúsági író, több kalandos regénye magyarul 
is megjelent. 

Reims, francia város, a Champagne főhelye, 
101.000 1. Gyapjúszövés, pezsgőgyártás. A 13. 
sz.-ból való gót-francia-stilü székesegyháza 1914 
—18. nagyrészt elpusztult. Az újjáépülő R. 
mintája a modem városrendezésnek. 

Reinach, Salomon, * 1858, francia filológus 
és archeológus. Számos régiségtani müvet irt. 
Magy. is megj. A művészet kistükre. 

Reiner 1. Frigyes, * 1888, magyar születésű 
karmester. 1914—21. a drezdai opera főzene-
igazgatója. 1922-től a cincinnati-i sz:mfót ikiis 
zenekar karnagya. — 2. János, * 1865, jog
tudós, bp.-i egyet, az egyházjog ny. r. tarára. 

Reinhard Károly (1872—1909), festő; genre-, 
arckép. 

Reinhardt, Max, * 1873, német színész és 
rendező. A színpadi technika megreformálásá
val uj játékstílust teremtett. 

Reinitz Béla, 1878, ügyvéd és zeneszerző. 
Müvei: egyfelv. operettek, dalok Ady, Babits, 
és Vajda János verseire. Külföldön él. 

Reinkarnáció (lat.) a. m. újból hússá (testté) 
vá'ás. 

Reis, pénzegység Portugáliában és Braziliá
ban, ezerszerese használatos. L. Miireis. 

Reis, Johann Philipp (1834—1874), német 
tanitó, i860, föltalálta a telefont, de nem az 
ő találmánya érvényesült. 

Reisch! Richárd, * 1876, földbirtokos, ország
gyűlési képv. 

Reisinger Ferenc, * 1880, famunkás, szo
cialista országgy. képv. 

Reisner József, * 1859, érem- és plakett-
művész, a körmöcbányai pénzverő szolgála
tában. 

Reizner János (1847—1904), történetíró, sze
gedi főjegyző, könyvtárigazgató. Főművei: A 
végi Szeged, Szeged város tört. 

Réjane, Gábriellé Charlotte (1857—1920), rea
lista stílű francia színművésznő. 1906. meg
nyitotta saját színházát. 

Rejtő Sándor (1853—1928), gépészmérnök, a 
müegyet. a mechanikai technológia ny. r. ta
nára. 

Rékai Nándor, * 1870, zeneszerző, az 
Operaház karmestere. Zenekari müveken, ka
marazenén és dalokon kivül irt két operát is: 
A nagyidai cigányok és György barát. 

Rekapitulálni (lat.) a. m. összefoglalva is
mételni. 

Rekedtség, rendesen a hangszalagok v. szom
szédos részek megduzzadása hülés következ
tében. Kezelés: a hangszálak kímélése, a nyak 
melegen ta tása, gargarizálás. 

Rekeszizom, 1. Diafragma. 
Reklám (franc.) a. m. üzleti célt szolgáló 

hirdetés, amely a közfigyelmet feltűnő eszkö
zökkel hívja fel valamely dologra. 

Reklamáció ('at.) a. m. visszakövetelés, föl-
szólamlás. 

Rekognoezkálni (lat.) a. m. fölismerni, ki
kutatni. 

Rekommendálni (franc.) a. m. ajánlani. 
Rekompenzální (lat.) a. m. kárpótolni. 
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Rekonnesza"Sz (<Yanc.) a. m. hála, köszönet, 
kül. R.-látogatásl. 

Rekonstruálni (lat.) a. m. helyreállítani. 
Rekenva'eszcens (lat.) a. m. lábadozó. 
Rekord (ang.), valamiben, kül. egy sportág

ban elért legjobb teljesítmény. 
Rekreáció (lat.) a m. pihenés, szünet, 

üdülés. 
Rekrimináciő (lat.) a. m. ellenvád, fölpana-

szolás. 
Rekrutá'ődni (fran-.) a. m. kiegészülni. 
Rekte (!at.) a. m. helyesen. 
Rektifiká'ní (lat.) a. m. helyreigazítani. 
Rektor (lat.) a. m. igazgató. így nevezik 

I. a tanítót; 2. az egyet-m kormányzóját; 3. 
egyes szerzetek elöljáróit. 

Rekurrá'ni (lat.) a. 111. föilcbbezni. 
Rekvirálás, egyes javak igénybevétele a tu

lajdonos vagy birtokos megkérdezése nélkül, 
mint pl. a háború alatt élelmiszereké, laká
soké stb. 

Rekvizitum (lat.) a. m. kellék. 
Reláció (lat.) a m. viszonylat. 
Relais (franc), az elektrotechnikában oly 

készülék nevs, amely elektromos áramkört 
elektromágnes segítségévei be- és kikapcsol. 
Alkalmazzák az automatikus telefonközpontok
ban, télegráftechnikában "és rádiótechnikában. 

Relata refera (lat.) a. m. a hallottakat je
lentem '(nem felelek az igazságért.). 

Relativitás (lat.) a. m. viszonylagosság, a 
fizikának egyik alapelve, mely szerint a fizikai 
jelenség lefolyásának törvényszerűsége függ t-
íen aítól a rendszertől, melyben a jelenség 
végbemegy. Ez az elvont princípium érthetőbbé 
válik, ha megszokott, konkrét esetekre gon
dolunk. A Földünk a Nap körül jár egy év 
alatt. Pályájának kisebb részeit akár egyene
seknek is tekinthetjük és sebességét rövid 
idő alatt állandónak, tehát mozgását egyen
letesnek. De voltaképen a sebessége nem ál
landó. Télen éppen ellenkező irányú, mint 
nyáron, az év folyamát folyton változik. A 
Földünkön végbemenő jelenségekben nyoma sincs 
annak, hogy azok másképen folynának le 
télen, mint nyáron. A kő épp ugy esik a 
földre, az inga épp ugy leng, az ütközések 
épp ugy folynak le stb., szóval minden 
mechanikai jelenség független azon rendszer 
sebességétől, melyben a jelenséget észleljük. 
Más szóval azt is mondhatjuk, liogy magán 
a Földön végzett mechanikai kísérletekkel nem 
lehet eldönteni, hogy a Földünk mozog-e, vagy 
nem. Általában: valamely rendszerben vég
zett mechanikai kísérletekkel nem dönthető el. 
hogy a rendszer maga egyenletes mozgásban 
van-e, mert a mechanikai jelenség lefolyásának 
mikéntjére nincsen befolyással a rendszer egye
nesvonalu egyenletes mozgása. Ez már régóta 
ismeretes' tény. Ez a mechanika relativitása. 
Közelfekvő gondolat volt, hogy a mechanikai 
R.-t az optikában is alkalmazzák. Az optikai 
(általában az elektromágneses) jelenségekre 
nézve az volt a felfogás, hogy azok egy 
abszolút mozdulatlan rendszerben, az éterben 
mennek végbe. Ebből következtették, hogy 

optikai vagy más elektromágneses jelenség 
megfigyelésével mégis meg lehet határozni 
a Föld mozgási sebességét, vagyis hogy a rend
szer mozgását ki lehet deríteni magában a 
rendszerben végzett optikai, vagy más elektro
mágneses mérésekkel. Hogy megértsük, mi
ről van szó, képzeljük, hogy egy madár repül 
a hajónk felett. Ha a madár sebességét a 
hajón mérjük, akkor más lesz a sebesség, ha 
a hajó irárryába repül, mint ha ellenkező 
ii anyu a repülése. Ugy vélték, hogy a fény 
sebességével is így van, vagyis, hogy pl. a 
föld haladásának irányában menő fénysugárnak 
más a sebessége (a Földön mérve), m'nt az 
ellenkező irányúnak Micltelson és Morley 
chicagói fizikusok bámulatos pontos kísérleteik
kel, később mások hasonló analóg kísérletek
kel kimutatták, hogy ez nincs igy, vagyis be 
lett bizonyítva, hogy optikát kísérlettel sem 
lehet magában a rendszerben a rendszer moz
gását kideríteni. Einstein ennek alapján ki
mondta a relativitás elvét, vagyis hogy 
semmiféle, a rendszer belsejében végzett fi
zikai kísérlettel sem lehet eldönteni a rendszer 
saját mozgását, ha az egyenes, egyenletes. De 
ehhez a fizikai alapfogalmaknak, a távolságnak 
és időnek, vagy mondjuk a tér és idő fogal
mának gyökeres revíziójára van szükség. Meri 
gondoljuk csak, hogy valami csudálatos mó
don a hajón mérő fizikus a hajó felett 
repülő madár sebességét mindig ugyanakkorá
nak találná, amekkora a hajó sebessége. Mint
hogy a sebesség az ut és az idő hányadosa, 
tehát nyilván az utat is, az időt is másként 
mérte volna, amint a hajó sebessége más meg 
más. Es ezt tette Einstein: megállapította, 
hogy az ut és az idő mérése függ a rendszer 
mozgásától, melyben a sebességet mérjük, 
vagyis az ut is, az idő is relatív, egyik rend
szerben más, mint a másikban. Az idő relati
vitása nagy forradalmat létesített a természettu
dományokban és a filozófiában is. Messzemenő 
következtetései vannak, a régi fizikát át kell 
alakítani. Eredményei közül csak azt emiitjük 
meg, hogy az Einstein-féle uj fizikában a 
maximális sebesség a fényterjedés sebessége, 
ennél nagyobb sebesség nincsen, a tömeg is 
függ a rendszer sebességétől, az energia is 
más stb., sőt még az ok és az okozat fogalma 
is megváltozott. A régi fizika és ezzel a 
mechanikai relativitás is az újnak határesete, 
az eltérés a régi és uj fizika között lényeg
telen, a közönséges sebességeknél is csak ' a 
rendszer igen sebes mozgásánál mutatkozik a 
különbség. A relativitás elve tehát egyszerűen 
az, hogy minden fizikai jelenség (nemcsak a 
mechanikai) törvényszerűsége a rendszerhez ké
pest (relatíve a rendszerhez) egy és ugyanaz, 
ha a rendszer egyenesvonalu egyenletes moz
gásban van. Ez az u. n. speciális . relativitás. 
Közelfekvő volt, hogy ez a gondolat általáno-
sittassék, vagyis kiterjesztessék arra az esetre 
is, midőn a rendszer, amelyben a jelenség 
végbemegy, nem éppen egyenesvonalu, egyen
letes mozgásban van, hanem tetszésszerinti 
a helyzete és mozgása. Ez vezette Einsteint 
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az u. n. általános relativitás megalkotására, 
melynek leglényegesebb része a gravitáció 
üj elmélete. A gravitációs mozgás (ugyanis 
az u] elmélet szerint nem a nehézségi erő 
hatása alatt megy végbe, mint a newtoni fel
fogás szerint, hanem a tér- és időnek va
lami sajátos alakulata miatt a test tehetetlen
sége folytán, épp ugy, mint ahogy pl. a vízben 
levő örvénylés magával ragadja az örvénybe 
kerülő testeket. A tér és idő, vagy mondjuk 
a tér-időből alakult világnak ezen elmélet 
szerint olyan szerkezete van, amely a gravi
tációs és az elektromágneses jelenségeket lé
tesiti, éppúgy mint pl. egy geometriai felü
letnek, mondjuk a gömbnek a görbülete, a 
sajátságos szerkezete megszabja, hogy rajta 
minő módon történjék a távolságok mérése, 
a testek mozgása stb. Az általános relativi
tás a speciálisat is magálban foglalja. Az 
általános relativitással több olyan jelenséget 
lehet megmagyarázni amelyet a newtoni fizika 
nem tudott felderíteni; ilyen pl. a Merkur 
periheliumának a mozgása, a fénysugárnak 
a gravitáció hatása alatti elgörbülése stb. 
Fiőérdeme azonban az, hogy a jelenségek nagy 
birodalmát egyetlen matematikai egységbe fog
lalja össze, ugy mint ahogy pl. a geometria 
egyetlen formulába, a vonalelem egyetlen for
mulájába foglalja össze a, tér, vagy az illető 
felület összes tulajdonságait. Ebből a szem
pontból az általános relativitás a fizikát 
majdnem teljesen a matematikába, a geometriát 
egy magasabb geometriába olvasztotta bele. 

Relegáció (lat.) a. m. számkivetés, kizárás 
(egyetemről). 

Releváns (ujlat.) a. m. jelentős, nyomós. 
Relief (franc), dombormű, amelyen a szobrá

szati ábrázolás sik alapból emelkedik ki. 
Religio (lat.) a. m. vallás. 
Relikvia (lat.) a. m. maradványok, ereklyék. 
Relie Pál, * 1885, hírlapíró, a Magyar 

Hírlap színikritikusa és esztétikus, több egy-
felvonásosa került szinre. 

Rém nagyk., Bács- Bodrog vm., jánoshalmai 
j . , 1539 1., telefon, posta. 

Remanens (lat.) a. m. visszamaradó. 
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606—1669), 

hollandi festő, aki a hollandi barok-festészet 
legösszefoglalóbb tehetsége lett világítási szin-
problémáival (Éjjeli őrjárat) és pszichológiai 
jellemzéseivel (Tulp anatómiai előadása), meg
termékenyítvén az egyetemes festészet fejlő
dését oly képekkel és rézkarcokkal, amelyek 
egy önállóan látó lélek viziószerüen ható meg
nyilatkozásai. 

Remedium (lat.) a. m. orvosság, segítő 
módszer. 

Reményi 1. Ede (1830—1898), zeneszerző és 
világjáró hegedűművész; hegedümüveket szer
zett, főként ábrándokat és táncdarabokat. — 2. 
József, ^* 1887, szobrász; plakett és érem 
(Kalotaszeg, Nemzeti Szalon aranyérme). — 3· 
József, * 1892, iró, Amerikában él. Regényei: 
Jó hinni, Emberek, ne sírjatok. 

Reményik Sándor, * 1890, iró. Kolozsvárott 
él. Verseket és esztétikai tanulmányokat irt. 

100T 

Kötetei: Fagyöngyök, Vadvizek zúgása, Atlantis 
harangoz, Két fény között. 

Remeték, akik a kereszténység első századai
ban vallásos szemlélődés céljából erdőkbe vagy 
pusztákba vonultak vissza. 

Remete-rák, lágy potrohú tengeri rák, amely 
éppen ezért potrohát mindig üres csigahéjba 
dugja. Ha a csigaház már szűk, nagyobbal 
cseréli föl. 

Remi (franc, remis) a. m. visszaállított; el
döntetlen, különösen a sakkban. 

Reminiszcencia (lat.) a. m. visszaemlékezés. 
Remisz (franc remise) a. m. kocsiszín. 
Remittenda (lat.) a. m. visszaküldendők; az 

árusító által el nem adott könyvek és újságok. 
Remonstrálni (lat.) a. m. óvást tenni. 
Remorkőr (franc.) a. m. vontató hajó. 
Rempehollós kisk., Vas vm., könnend—né-

metujvári j . , 344 1., ut. és up. Egyházasrádóc. 
Remuneráció (lat.) a. m. jutalom. 
Rémuralom (franc, terreur), a francia for

radalomnak az a kora, amikor az idegen 
betöréstől való félelem miatt a Közjólét Bi
zottsága tömeges kivégzésekkel félemlítette meg 
a forradalom ellenségeinek tevékenységét (1793 
máj. 31—1794 jul. 27.) 

Renaissance 1. Renesszánsz. 
Renan, Ernest (1823—1892), francia teológus, 

orientalista és történész. 1863. kiadja Jézus 
életét. Ezt követik Az apostolok, Szent Pál, 
megírja a zsidó nép történetét. 

Renard, Jules (1864—1910), francia iró (Poil 
de carotte, Histoires naturelles stb.) 

Rencontre (franc.) a. m. véletlen találkozás, 
összeütközés. 

Rendek közs., 1. Ajkarendek és Csabrendek. 
Rendelkezési alap, bizalmas természetű ki

adások fedezésére a kormánynak v. egyes mi
nisztereknek rendelkezésére bocsátott összeg. 

Rendes kisk., Zala vm., tapolcai j . , 261 1. 
vasút, ut. Kővágóőrs, posta. 

Rendészet, az a közigazgatási tevékenység, 
amelynek célja a közrend fenntartása és biz
tosítása. 

Rendez vous (franc.) a. m. találka, légyott. 
Rendőrség, 1. Államrendőrség. 
Rendtörvény, az állami és társadalmi rend 

hatályosabb védelméről szóló 1921: III. t.-c. 
szokásos elnevezése. Ε törvény célja a társa
dalmi felforgató törekvések elhárítása szi
gorú büntetésekkel. 

Renegát (lat.), az, aki hitét megtagadja. 
Renesszánsz (franc, renaissance, olasz, rinas-

cimento), újjászületés, az európai műveltségnek 
a középkorra következő korszaka, melyben az 
ember az egyéni gondolkodás teljes fölszabadu
lására törekedett a művelődés minden ágában. 
Ε megújhodást az antik miveltség emlékeinek 
a tanulmányozása csak előmozdította, de való
ban a középkori merevség reakciója érlelte 
meg elsőül Olaszországban, ahonnan a R. ki
indult. 

Reni, Guido (1575—1642), bolognai festő, 
sokszor érzelgős, olykor modoros (Aurora, Má
ria mennybemenetele stb.) 

Renitens (lat.) a. m. makacs, ellenszegülő. 



RENNER 'REQUIEM 

Renner, Karl, * 1870, osztrák szociáldemok
rata politikus. Tagja volt a régi Reichsratnak, 
az összeomlás után 1918—20. az osztrák köz
társaság első kancellárja lett. Munkái: Grund
lagen und Entwicklungsziele der Oest.-Ung. 
Monarchie (1906), Selbstbestimmungsrecht der 
Nationen (1918). 

Rennes, francia város, egykor Bretagne fő
városa 82.000 1. Egyetem. Vászonszövés. 

Renoir, Firmin Auguste (1841 —1920), fran
cia festő, az impresszionisták csoportjának 
egyik főalakja. Portrét, aktot és zsánerképet 
festett. 

Renommée (franc.) a. ni. jó hírnév. 
Renonsz (franc.) a. m. hamis szinráadás, 

kártyában. 
Renoválni (lat.) a. m. felújítani. 
Rénszarvas (iramszarvas, tarándszarvas), à 

Sarkvidék szarvasfajtája és leghasznosabb házi
állata. 

Rénszarvas 

Rente (frail;.) a. m. járadék; rentábilis; 
jövedelmező; rentier: tőkepénzes. 

Reminciáció (lat.) a. m. lemondás. 
Rényi 1. Aladár, * 1885, ügyvéd, zene

szerző. Dalokat, kamarazenét és több ope
rettet szerzett. — 2. Dezső, * 1861, a szfőv. 
közlek. rt. vezérigazgatója, előbb közlekedés
ügyi tanácsnok, majd 1921—22. alpolgár
mester. 

Reorganizálni (lat.) a. m. újjászervezni. 
Reosztát, az elektromos áram erősségét sza

bályozó készülék. 
Reparáció (lat.) a. m. javítás. L. Jóvátétel. 
Reparálni (lat.) a. m. kijavítani. 
Repartirozni (lat.) a. m. arányosan szétosz

tani. 
Répáshuta kisk., Borsod vm., miskolci j . , 

467 1., ut. Diósgyőr, up. Ujhuta. 
Repasszirozni (franc.) a. m. újból átvizs

gálni. 
Repatriálni (lat.) a. m. honosságot vissza

adni. 
RePce, sárgavirágu gazdasági növény, mag

jából olajat sajtolnak. Gyökere a karórépa. 

Répcecsáford kisk., Sopron vm., csepregí j . , 
147 1., ut. és up. Répceszemere. 

Répcejánosfa kisk., Sopron vm., csepregi 
j , , 273 1., ut. és up. Répceszemere. 

Répcelak kisk., Vas vm., sárvári j . , 1231 
1., vasút, távíró, posta. 

Répceszemere kisk., Sopron vm., csepregi ]., 
7gi 1., vasút, táviró, posta. 

RépceszentgyBrgy, kisk., Vas vm., sárvári j . , 
437 1., ut. és up. Hegyfalu. 

Repertoár (franc.) a. m. műsor. 
Repertórium (lat.) a. m. címjegyzék. 
Repetálni (lat.) a. m. ismételni. 
Repin (Rjépin), Hja Jefimovics (1844—1919), 

orosz festő; szent-, mese-, genre-, történeti, 
arckép. 

Replika (lat.) a. m. viszonválasz. 
Reponálni (lat.) a. m. visszahelyezni. 
Report (ang. és franc), az értékpapír 

üzletben a prolongáláskor fizetett dij, amelyet 
a vevő fizet, hogy még ne kelljen átvennie. 

Represszió (lat.) a. m. megtorlás. 
Reprezentálni (lat.) a. m. ábrázolni, képvi

selni. 
Repríz (franc, reprise) a. m. (színdarab) 

ujrafelvétele. 
Reprodukál (lat.) a. ni. újra előállít, sokszo

rosít. A szerves életben: elvesztett szervek 
vagy részek természetes pótlását jelzi. A tech
nikában: irás, nyomtatvány, kép mechanikai 
vagy vegyi utón való sokszorosítása. 

Reptiliák (lat.) a. m. hüllők. 
Republikánus (lat.) a. m. köztársasági. 
Repudiatio (lat.) a. m. visszautasítás (pl. az 

örökségé) ; felbontás (pl. a házasságé) ; az 
állam vonakodása adóssága megfizetésére. 

Reputáció (lat.) a. m. jóhir, tekintély. 
Repülés, tágabb értelemben minden oly jár

müvei (léggömbbel, léghajóval, repülőgéppel) 
való helyváltoztatás, amely a levegőben le
begni és haladni képes, szűkebb értelemben a 
levegőnél nehezebb (tehát gázzal meg nem 
töltött) u. n. dinamikus repülőgéppel való 
közlekedés, amelynek megoldását könnyű repü
lőgépmotorok szerkesztése tette lehetővé, de a 
levegőnél nehezebb jármüvekkel bizonyos ese
tekben rnotornélküli repülés is (I. 0.) sikerrel 
végezhető. A R. fontos feltétele a stabilitás 
(egyensúlyozás hossz-, haránt- és oldalirány
ban), amelyre különböző segédfelületek és eset
leg önműködő stabilizátorok szolgálnak. L. 
még Aviatika, Aërodrom, Hidroplán, Léghajó
zás. 

Repülőgép, 1. Aeroplán, Léghajó. 
Repiilöhal, többféle is van, legnevezetesebb 

a.z exocoetus nevű, ennek igen hosszú és széles 
melluszói repülésre is alkalmasak, ugy hogy 
pár méter magasságban 100—300 m.-t is tud 
repülni. 

Repiilőhid v. repülőkomp, a kompoknak ama 
fajtája, amely keskenyebb folyók medrének 
közepén lehorgonyzott lánchoz van kötve és 
amelyet a folyó árama mozgat ide-oda a két 
part között. 

Requiem (lat.) a. m. gyászmise, amely nevét 
a bevezető éneksortól (Requiem aeternam 
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REQUIESCAT IN PACE RETZ 

dona eis, Domine, a. m. »Adj nekik, Uram, 
örök nyugodalmat«) kapta. 

Requlescat in pace (lat.} a. m. nyugodjék 
békében, sírköveken gyakori. 

Rerrich Béla, * 1881, építész és kertmüvész. 
1918—1923-ig a kir. kertészeti tanintézet igaz
gatója. Müvei: A kert művészete, A kertes 
ház. 

Reservatio mentalis (lat.) a . m. titkos (gon-
dolatbeli) fentartás, kibúvás, pl. eskünél. 

Resic ahánya, község, Krassó- Szörény vm., 17 
ezer 1. Vasmüvek. Trianon óta Romániáé 
Resitca néven. 

Res judicata (lat.) a. m. a bíróság által 
eldöntött ügy. 

Res nullius (lat.) a. m. gazdátlan jószág. 
Respektálni (lat.) a. m. tiszteletben tartani. 
Respektive (lat.) a. in. illetve. 
Respektus (lat.) a. m. tekintély, tisztelel. 
Respighi, Vittorino, * 1879, olasz zeneszerző; 

a modern olasz zene egyik legkiválóbb képvi
selője. Irt 3 operát, zenekari miiveket, kamara
zenét, zongora- és orgonamüveket. 

Respíráciő, (lat.) a. in. lélegzés. 
Respiro (ol.) a. m. haladék, kiméleti idő 

(váltónál vasárnap). 
Responzibilis, (lat.) a. m. felelős. 
Respublica (lat.) a. m. köztársaság. 
Réssel, Josef Ludwig Franz (1793—1857), 

osztrák technikus, a hajócsavar föltalálója. 
Restancia (lat.) a. m. hátralék. 
Restauráció (!at.) a. 111. helyreállítás; képeké 

és más műtárgyaké; a politikában: az előző 
állapot helyreállítása, pl. az elt'rölt alkot
mányé vagy az elűzött dinasztiáé. Nálunk: a 
tisztújítás megyékben és városokba :. A köz
beszédben, bécsi közvetítéssel a. m. vendéglő, 
étterem. 

Restif de la Bretonne (1737—1806), francia 
író, akinek nagyszámú munkájából (Le paysan 
perverti stb.) néhány korfestő rész'et becses. 

Restitució (lat.) a. m. visszaállítás, vissza
helyezés. R. in integrum a. m. előbbi állapotba 
visszahelyezés. 

Restrikció (lat.) a. ni. megszorítás. 
Reszenzus (lat.) a. m. visszatetszés 
Résznek kisk., Zala vm., alsólendvai ]., 846 

1., ut. és up. Rédics. 
Reszorbeální (lat.) a. m. fölszivni. 
Reszorpció (lat.) a. m. fölszivódás. 
Reszurrekció (lat.) a. m. föltámadás. 
Részvény, a R.-társasági alaptőke meghatá

rozott részéről kiállított okirat. Névértéke az 
összeg, amely rajta fel van tüntetve, árfolyam
értéke az összeg, amelyért a tőzsdei forga
lomban eladható. 

Részvénytársaság, az a vállalati ferma, amely 
bizonyos számú részvényből álló alaptőkével 
alakul és amelynél a tulajdonosok csak rész
vénytőkéjük erejéig felelősek (korlátolt felelős
ség). 

Retablirozni (franc.) a. 111. helyreállítani. 
Retenció (lat.) a. m. visszatartás. 
Réth Alfréd, * 1888, festő, művészete erős 

rokonságban van a kubistákéval. 
Réthey Prikkel Marián (1871—1925), filoló

gus és etnográfus. Müvei: A magyar tánc
nyelv. A magyarság táncai. 

Réthly Antal, 1879, főineteorológus, egyet, 
m. tanár. Főképp földrengéstani és éghajlattani 
szakdolgozatokat ir. 

Réthy 1. László (1851—1914), egyet. ni. 
tanár, a Nemzeti Múzeum érem- és régiség
osztályának igazgató őre, ismert humoros költő 
(Lőwy Árpád álnév alatt). Tudományos mü
vei : Az oláh nyelv és nemzet megalakulása. 
Anonymus az erdélyi oláhokról. Egyet. Ma
gyar Éremtár. — 2. Mór (1846—1925), müegy. 
tanár, főleg analitikai, matematikai, mechanikai 
és elméleti fizikai kérdésdskel foglalkozott. 

Réti István, * 1872, festő, 1896. HoOósyval 
és Thormával megalapítja a nagybányai festő
kolóniát. 1913 óta a Képzőművészeti Főiskola 
tanára. Nevezetes müvei: Bohémek karácsonya, 
Jókai, Herczeg arcképe stb. 

Retikül (franc.) a. m. kis táska, vagy zacskó, 
amelyben a nők apró tárgyakat hordoznak 
magukkal. Tévesen mondják (a franciák is) 
ridikül-nek. 

Retina ('at.) a. m. rerehártya, a szemfenéket 
borító ideghártya, amelyben a pálcika- és 
csap-alaku idegvégződések vannak. 

Retirálni (lat.) a. m. hátrálni. 
Rétközberencs nagyk., Szabolcs vm., kisvárdai 

j . , 1046 1., ut. és up. Pátroha. 
Retorika a. m. szónoklattan. 
Rétorok, a régi görögöknél és rómaiaknál az 

ügyvédek, politikai szónokok és a szónoklat ta
nításával foglalkozó tanárok. 

Rétorománok, vitás eredetű, kb. 60.000 főnyi 
nép, amely ma a román nyelvcsaládhoz tartozó 
nyelven beszél; Graubündenben, Friaulban és 
Tirolban laknak. Nyelvüket romansch-nak és 
ladin-r.ak is nevezik. 

Retorta (lat.), nehezen olvadó üvegből ké
szült, golyóalaku, meghajlított hosszunyaku 
edény, melyet vegyés-zek többnyire desztillá-
lásra. lepárolásra használnak. R.-nak nevezik 
a gázgyáraknak fémből készült v. téglákból 
épített kemencéit is·. 

Retorta-szén, gázgyárakban a retorták falain 
lerakodó nagyon tiszta, kemény szén; a villa
mos iparban alkalmazzák. 

Retorzió (lat.) a. m. megtorlás·. R.-s vám, a, 
ni. megtorlásul alkalmazott vám. 

Retouche (franc.) a. m. fényképátfestés, 
javítás. 

Retour (franc.) a. m. visszatérés, R.-jegy, 
menettérti jegy. 

Retrét (franc.) a. m. visszavonulás; takarodó. 
Retro . . . (lat.), összetételekben a. m. hátra, 

vissza. 
Retrográd (lat.) a. m. hátravonuló, a pro

gresszív (haladó) ellentéle. Politikailag a reakciós 
rokonszava. A csillagászatban R. mozgás a 
bolygók látszólagos hátrálása. 

Retrospektiv (lat.) a. m. visszapillantó. 
Rétság kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 1085 1., 

vasút, távíró, telefon, posta. 
Retz, Jean François Paul (1614—79), francia 

bíboros, a Fronde vezére Mazarin ellen. Mint 
st. denis-í apát, megírta emlékiratait. 
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Reuchlin, Johann ('455—1522), humanista, 
nyelvész és jogtudós, az első, aki Németország
ban héber nyelvtudománnyal foglalkozik. 

Reuma (gör.) a. m . csuz, különféle fájdal
mas betegségek neve. Leggyakoribb az izületi 
R·» hüléstől vagy fertőzéstől, lázzal vagy láz 
nélkül. 

Reunió (lat.) a. m. újraegyesülés. 
Réunion, sziget az Indiai-óceánban, a . Masz

karénák csoportjában, 2400 km2 , 187.00 1. 
Cukor, rum, vanília, kávé, fa. Főv. St. 
Denis. 1642 óta francia. 

Reuss, 1. két kis egykori hercegség (idősebb 
éa ifjabb ág) Közép-Németországban, amelyek 
1918. beolvadtak Türingiába. — 2. Svájci 
folyó; az Aare mellékfolyója. 

Reusszálni (franc.) a. m. boldogulni. 
Reuter, 1. Fritz (1810—74), humorisztikus 

plat tdeutsch iró. — 2. Kamilió, * 1874, a 
pécsi egyet, az elmekór- és gyógytan ny. r. 
tanára . 

Reuter -ügynökség , londoni hírszolgáltató ügy
nökség, a üémet származású Paul Julius Reu
ter (1821—99) alapítása 1849. 

Rév, védett kikötőhely; folyókon a hajúk 
kikötési helye. 

Rév József, * 1892, szlovenszkói magyar lí
r ikus; Készülődöm, Dalol a csend. 

Révai 1. Károly (1856—1923), költő és- író. 
Müvei: Delelő, Román költők, Selmeci burs-
dalok, Alkonyat. — 2. Miklós (1749—1807), 
nyelvtudós, piarista, diákos költő, újságíró, 
a pesti egyetemen a magyar nyelv és iroda
lom tanára. Korszakos ' nyelvtudományi müve : 
Elafaoralior grammatica hungarica. — 3. Ödön, 
* 1862, könyvkiadó, a Könyves Kálmán mii-
kiadó r t . elnökigazgatója, a R . Testvérek 
irod. int. rt . egyik igazgatója. — 4. Sámuel 
(1833—1908), könyvkereskedő és szociológus. 
Ο alapította meg a R . Testvérek bp.-i köpyv-
kiadócégét. Főműve : A társadalmi jólét fel
tételei. 

Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., a Hi
telbank és a Belvárosi Takarék érdekelt
ségéhez tart . , alakult 1895. Könyvkiadás, könyv
kereskedés és nyomdaipar . 

Reval (Tallinn), Észtország fővárosa és ki
kötője a Finn-öböl déli partján, 128.000 1. 

Revans (franc.) a. m. viszonzás, megtor lás . 
Révaranyos kisk., Szabolcs vm., tiszai j . , 

963 1., ut. és up. Kopócsapáti . 
Révay 1. József, * 1881, iró, klasszikus 

filológus. Főművei : Commodianus élete, Óke
resztény szimbólumok, Nero fáklyái, Petronius 
és kora s tb. — 2. Mór János (i860—1926), 
könyvkiadó, 1880. belépett az apja, Révai Sá
muel alapította Révai Testvérek könyvker. cégbe 
s megalapítot ta a könyvkiadói osztályt. Részt
vett Jókai jubiláris kiadása megszervezésében. 
1895-től a Révai Testvérek í rod . Int. Rt . igaz
gatója. Két cikluson orsz. képviselő volt. 1910-
től megszervezte és vezette a monumentális 
R . Nagy Lexikont. Irodalmilag sokat mű
ködött, nagyobbrészt külpolitikai munkái van
nak, melyek németül és franciául is megjelen

tek. Kultúrtörténeti nevezctességüek emlékirata i : 
Írók, könyvek, kiadók (1920). 

Reveláció (lat.) a. m. leleplezés; kinyilatkoz
tatás . 

Revenue (franc.) a. m. jövedelem. 
Reverdy, Pierre , * 1889, francia szürrealista 

költő. 
Reverencia (lat.) a. m. tisztelet, tisztelet

adás. 
Reverenda (lat.) a. m. papi öltöny. 
Revers, 1. Avers . 
Reverzális (lat.) a. m. téritvény; nálunk 

kül . a vegyes házasságból származó gyermekek 
vallására vonatkozó kötelező megál lapodás. 

Révész 1. Béla, * 1876, iró és hírlapíró. 
Szocialista fölfogásu, tömör prózájával egyik e.ső 
képviselője az ujabb irod. törekvéseknek. Szá
mos elbeszélőmüvet (Vonagló falvak, Miniatű
rök stb.) és Ady Endrérő l könyveket irt. 
— 2. Géza, * 1878, filozófus és pszichológus, 
az amsterdami pszichológiai-pedagógiai im. 
igazgatója, magyar , német és angol nyelven 
több müve jelent meg, kül. a zenei hallás
sal fogl. — 3. Imre, * 1859, festő, a Képző-
müv. Főiskola tanára (Csárdai jelenet, Pe
tőfi a táborban) . — 4. István, * 1862, pápai 
prelátus, címzetes prépost , kecskeméti plébános, 
íelsőházi tag. - · 5. Kálmán, * i860, miskolci 
ref. püspök, felsőházi tag . Számos müve 
jelent m e g a magyar ref. egyház- és művelő
déstörténet köréből . Alapította a Dunántúli 
Protestáns Lapot . — 6. Margit (Hrabovszki 
józsciné) , * 1885, a Gyógypedagógiai Gyer-
rnekszanatórium igazg.-föorvosa, — 7. Mi
hály, * 1884, újságíró, a Szocializmus szerk. 
és a Népszava munkatársa . Novellisztikus mun
káin kivül több könyvet irt -> *.IWÍ<IIIOZ-
ga.om történetéiül . 

Révfalu iúsK., Somogy vm., szigetvári j . , 
208 1., ut. Sellye, up. Drávafok. 

Révfy Géza, * 1868, zeneszerző. Magyar nó
tákat, melodrámákat és férfikórusokat szerzett. 
Veszprémben .él. 

Reviczky Gyula (1855—99), költő. Előbb 
nevelő, később hírlapíró. Líráját pesszimiz
mus jellemzi (Ifjúságom, Magány) . Regényt 
is irt (Apai örökség) . 

Revideálni (lat.) a. m. felülvizsgálni. 
Revier (néni.,, a. m. kerület . 
Review (ang.) a. m. szemle, folyóirat. 
Revizió (lat.) a. m. felülvizsgálat (1. Revizor) ; 

a nyomtatvány utolsó korr igálása nyomás előtt. 
Revizionizmus, német szocialista teoretikus 

irányzat, amely a marxizmus gazdasági és tör
ténelmi tételeit megvál tozta tandóknak tartja. 
E z irányzattal szemben áll az u. n. or todox 
marxisták tábora. 

Revíziós liga, Magyar , 1927 jul. 27. ala
kult, célja a trianoni béke megváltoztatása, 
elnöke Herczeg Ferenc . 

Revizor (lat.) a. m . ellenőr, nálunk a 
Pénzint. Közp. hiv. ügyvitel- és számadásvizs
gálója a központ által szanált bankoknál . — 
R . a címe Gogoly (1. o.) hires orosz sza
tirikus hivatalnok-vígjátékának. 
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Révleányvár kisk., Zemplén vm., bodrog
közi j . , 839 1., ut. és up. Zemplénagárd. 

Revoir (franc.) a. m. viszontlátás. Au R. 
viszontlátásra. 

Revokálni (lat.) a. m. visszavonni. 
Revolte (franc.) a. m. felháborodás, lá

zongás. 
Revohició (lat.) a. m. forradalom (1. ο.). 
Revolver (ang.) a. m. forgópisztoly, amely-

lyel 6—8 lövés tehető egyszeri töltés után. 
Revü (franc.) a. m. szemle. 
Rex Sándor, * 1881, kémikus. Dr. R. ké

miai gyár rt. igazgatója. Nagyobb munkája: 
Kísérleti kémia. 

Rexa Dezső, * 1872, Pest vm. főlevéltárosa, 
író és irodalomtörténész. 

Reykjavik, Izland fővárosa és kikötője, 18.000 
1. Halászat. 

Reyitioni, Wladyslaw (1868—1925), lengyel iró, 
realisztikus és történelmi regényeket irt (A 
parasztok). 1924. Nobeldij. 

Reynolds, Sir Joshua (1723—92), angol festő, 
a londoni müv. akad. elnöke, III. György udv. 
festője, arcképei jellemzésükkel, dekorativ elő
kelőségükkel a legjobb porti cfestők közé eme
lik. 

Réz, vörösszinü, puha, könnyen nyújtható 
fém. Vegyületekben nagy mennyiségben for
dul elő. Puhasága miatt tisztán kevés alkalma
zása van. Kitűnő elektromos vezetőképessége 
miatt villanydrótok készítésére használják. Öt
vözetei: cinkkel a sárgaréz, ónnal a bronz 
és nikkellel az alpakka. Vegyületei közül leg
fontosabbak a rézszulfát v. rézgálic, kék
színű kristályos anyag, amelyet a kelmefes
tésnél, a pácolásnál, glavanoplasztikában és 
szolope.m^. .^ / . , h a S z n á i n a k. Világtermelés 
(1926) 1221 kg, ebből iLgyes. Ali. 859, 
Chile 190, Kongo állam 81, Japán 66, Né-
metorsz. 46, Peru, 41, Mexikó 39, Kanada 
30, Spanyolorsz. 24, Nagybritannia 16, Orosz-
orsz. 12, Jugoszlávia 10, Ausztrália 9, Francia-
orsz. 5, Ausztria 4 millió. 

Réz 1 Géza, * 1865, bányamérnök, 1907. 
a bányamérn. íőisk. r. tanára, »Bányamüve-
léstan«-t irt. — 2. Gyula, * 1884, költő, 
versei a Napkeletben, Pásztortüzben és napi
lapokban. — 3. Lola (Kosáryné), * 1892, 
irónő, regényeket, ifjúsági müveket irt. 
4. Mihály (1879—1921), publicista, a kolozs
vári egyet, a közjog tanára, majd a Nép
szövetség magyar titkára Genfben. Tisza Ist
ván politikájának védelmezője. Müvei: A ki
egyezésről, Magyar fajpolitika. 

Rezerválni (lat.; a. m. félretenni, tartalé
kolni. 

Rezervoár (franc.) a. m. gyüjtőmedence. 
Rézfuvók, rézből készült hangszerek: kür

tök, trombiták, puzónok és tubák. 
Rézgálic, 1. Kékgálic. 
Rezgés, egy test mozgása, egyensúlyi hely

zete körül valamely erő hatása alatt, amely 
a testet állandóan ebbe a helyzetbe igyek
szik visszavinni. Ilyen erő pl. a nehézkedés 
(inga), v. a rugalmasság. 
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Rezi nagyk., Zala vm., keszthelyi j . , 1519 
]., ut. Keszthely, posta. 

Rezidencia (lat.) a. m. székhely. 
Rezignált (franc.) a. m. lemondó, csüggedt. 
Rezisztencia (lat.) a. m. ellenállás. 
Rézkarc, a metszetnek az a faja, amelynél 

az ábrázolást karcolótüvel v. a lemezbe, v. 
a lemezt fedő gyantá3 alapba karcolják és 
e barázdákon át maratják a rézlemezbe. L. 
Metszet. 

Rézkor, a történelemelőtti időknek az uj-
kőkor és a bronzkor közé eső szakasza. Az 
első kor, amelyben az ember fémet használ. 

Rézmetszet, a rézlemezek segítségével elő
állított grafikai ábrázolások neve. L. Metszet. 

Rezolut (lat.) a. m. határozott, elszánt. 
Rezonancia (lat.) a. m. együtthangzás. Ha 

egymásmelleit elhelyezett egyenlő magasságú 
hangforrások egyikét megszólaltatjuk, akkor 
megszólal a másik is. Ugyanez áll az elek
tromos rezgésekre is. Az elektromos R. igen 
nagy szerepet játszik a dróttalan távirásban 
és távbeszélésben. 

Rezsi, 1. Regie. 
Rezsim, 1. Regime. 
Rezultáns (lat.) a. m. eredő. 
Rezümé (franc.) a. m. összegezés. 
Rézsű, a viz- és vasútépítésben a lejtők 

neve. 
Rhédey (kisrédei), nemesi és grófi család. 

1. Ferenc, 1657—59. erdélyi fejedelem, 1659. 
gróf lett. — 2. Claudina, Sándor württembergi 
herceg morganatikus neje, fia: — 3. Ferenc 
(1837—1900), 1863. a Teck (angol) hercegi cí
met kapta; leánya: Mary, * 18Ó7, a jelenlegi 
angol király (V. György) felesége. 

Rhode Island, az Egyes. AH. legkisebb 
állama, az Atlanti-óceán partján, 3240 km2, 
716.000 1. Fővárosa Providence. 

Rhodes, Cecil (1853—1902), angol gyarmat-
politikus. 1890. fokföldi miniszterelnök, 1895. 
támogatta Jameson betörését Transzválba. En
nek meghiúsulása után lemondott. 

Rhodesia, angol gyarmat D-Afrikában, a 
ZamWzí két partján, 1 millió km2, 2 millió 
1. Arany, aszbeszt, króm, réz, szén, kuko
rica, pamut, dohány, kaucsuk. Több ezer 
km ut és vasút. Fővárosa Salisbury. 

Rhodos, sziget, az Égei-tengerben, Kis-Azsia 
partja előtt, 1400 km2, 42.000 1. Bor, déli
gyümölcs, szivacs. 1912 óta olasz. 

Rhône, folyó, a svájci Alpokban ered, át
folyik a Genfi-tavon és deltával ömlik a 
tengerbe. 

Rhorer László, * 1874, orvos, pécsi egyet, 
ny. r. tanár. Müvei: Orvosi fizikális ké
mia^ Az elektromosság tanának haladása. 

Rialto, 16. sz.-i híd Velencében, a Canal 
Grandén át. 

Rianások, óriási repedések a befagyott Ba
latonon. 

Ribera, Jusepe de (lo Spagnoletto, 1588— 
1652), spanyol festő; festészetére jellemző a 
meglepő fényhatások alkalmazása (Szt. And
rás vértanusága, Szt. Agnes stb.). 

Rlbot, 1. Alexandre (1842—1923), francia 
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RICARDO RIF 

politikus, ügyvéd, 1890—92. külügyminiszteri, 
1892—95. miniszterelnök és pénzügyminiszter, 
1917- miniszterelnök. — 2. Théodule (1839— 
91), francia lélekbúvár, a College de Fran-
ce-on a kísérleti lélektan tanára. Legismer
tebb munkája a Lelki átöröklés (magy. is). 

Ricardo, David (1773—1823), angol közgazda. 
Adam Smith legkiválóbb követője, pénz- és 
földjáradékelmélete ma sem avult el. 

Ricci, Corrado, * 1858, olasz műtörténész, 
az olasz művészeti ügyek központi főigazga
tója. Főbb müvei: Correggio, Michelangelo. 

Rice, Alice Hegan, * 1870, amerikai írónő, 
magyarul: A bagdadi vőlegény, A káposztás
telep. 

Richárd, angol királyok. I. R. (Oroszlán
szívű, 1189—99), ιτ%9—92. keresztes hadjá
ratot vezetett a Szentföldre. Kalandos vissza
térése alkalmával fogságba került és csak 
nagy váltságdíj ellenében bocsátották szaba
don. — II. R. (1377—99). Rokona és ellen
fele, Lancaster Heniik megbuktatta és bör
tönbe vetette. — III. R. (1483—85), bátyjá
nak két gyermekét megtojttatva, maga ült a 
trónra, de nem tudta trónját Tudor Hen
rikkel szemben megvédeni. A bosworthi csatá
ban vele az utolsó York hunyt el (piros és 
fehér rózsa harca, 1. Shakespeare tragé
diája: III. R.). 

Richardson, Samuel (1689—1761), angol iró; 
a Pamela, Clarissa Harlowe, Charles Grandi-
son c. erkölcsregények szerzője. 

Richelieu, 1. Armand Jean, Duplessis hg. 
(1585—1642), francia államférfiú, bíboros, több-
ízben miniszter és min.-elnök, az abszolút kir. 
hatalom 9 a fr. ikülhegemónia megalapítója, 
a főnemesség és hugenották megtörője. A 
Habsburg-ellenes szövetség lelke a 30 éves 
háborúban. 1635. megalapította az Institut de 
France-ot; megépítette a Palais Royal-t. — 
2. Louis François Armand (1696—1788). Hír
hedt szerelmei és intrikái miatt XIV. Lajos 
többször a Bastille-ba záratta. Bécsi követ, 
majd tábornagy, XV. Lajos bizalmasa. Ér
dekes memoárjai vannak. 

Richepin, Jean (1849—1926), francia költő. 
Fontosabb verskötetei: Chanson des gueux, 
Les blasphèmes. Irt regényt (La glu) és drá
mákat is. 

Richet, Charles, * 1850, párizsi egyet, tanár, 
pszichológus. 1913. Nobeldij. 

Richmond, 1. város London mellett, 33.000 
1. Park, üdülőhely. — 2. Az Egyes. Ali. 
Virginia államának fővárosa, 172.000 I. 

Richter, 1. Adrian Ludwig (1803—84), nemet 
festő a drezdai akadémián, a tájfestés ta
nára; tájképeinél népszerűbbek naiv illusztrá
ciói. — 2. Aladár (1868—1927), magyar bo
tanikus, a kolozsvári egyet, tanára. — 3. 
Aurél, * 1870, festő; illusztrátor. — 4. Gus
tav (1823—84), német festő; keleti tárgyú 
és arcképek. — 5. János (Hans, 1843—1916), 
győri születésű világhírű karmester. 1866—67. 
Richard Wagner mellett Luzernben. 1868—69. 
a müncheni opera kangazgatója, 1871—75. 

a bp.-i Nemzeti Színház karmestere és opera
igazgatója, 1875—1900. a bécsi Hofopcr kar
mestere és 1908-ig filharm. dirigens, 1880—90. 
a Ges. d. Musikfreunde hangversenyeit vezeti, 
1900 óta Angliában él, 1912. visszavonult és 
Bayreulhba költözött. — 6. Johann Paul 
Friedrich, irói nevén Jean Paul (1763—1815), 
német szatirikus, rapszodikus, humorisztikus el-
besz. iró. Müvei — annak idején nagyon nép
szerűek — : Die unsichtbare Loge, Hesperus, 
Quintus Fixlein stb. 

Ricinus, más néven csodafa, az ebtejfélék-
hez tartozó növény. Magvaiban igen sok a 
hashajtó hatású olaj és a mérges ricin nevű 
vegyület, amely azonban préseléskor nem megy 
át az olajba. 

Ricse kisk., Zemplén vm., bodrogközi j . , 
2026 1., vasút, telefon, posta. 

Rictus, Jean, * 1867, francia szocialista költő, 
a szenvedők nyomorának szószólója. Főműve : 
Les Soliloques du pauvre. 

Rîdendo dicere verum (lat.) a. m. nevetve 
mondani meg az igazat. 

Ridikül, 1. Retikül. 
Ridinger, Joh. Elias (1698—1767), német 

festő és rézmetsző; vadállatok, vadászati je
lenetek. 

Riedl Frigyes (1856—1921), esztétikus és iro
dalomtörténész. Nagytudásu, szellemes iró. 
Taine, a franciák és Gyulai felfogásának ösz-
szeegyeztetője. Müvei: Arany János, A ma
gyar irodalom főirányai, Péterfy Jenő, Gyu
lai Pál, A kuruc balladák (Thaly Kálmán misz
tifikációjáról), Magyarok Rómában, Lotz Ká
roly falfestményei. Megírta a magyar iroda
lom történetét az angolok és németek számára. 
Halála után jelent meg Petőfi-monográfiája. 

Rieger, Frantisek, báró (1818—1913), oszt-
rák-cseh politikus, 1848—79. a cseh nemzeti 
politika egyik vezére volt az osztrák parlament
ben; 1879. felhagyva az ellenállással, az oszt
rák kormányt támogató »ó-csehek« vezére lett; 
1891. a radikális »uj-csehek« kibuktatták. 

Riegl, Alois (1858—1905), osztrák művészet
történész, a bécsi egyetem tanára; alapvető 
müveket irt a késő római iparművészeiről, 
a bárok keletkezéséről stb. 

Riemann, Hugo (1849—1919), német zene
esztétikus, a lipcsei egyet, a zenetört. tan. 

Rien ne va plus (franc.) a. m. többé nem 
megy semmi, szerencsejátéknál (pl. rulettnél) 
annak jelzése, hogy több tétet nem fogad
nak el. 

Rienzi, Cola di (1310—54), római tribun, 
diktátori hatalommal felruházva, uj alkotmányt 
adott Rómának. Tirannizmusa miatt a nép 
elfordult tőle é3 felkelésben megölték. 

Riesz r. Frigyes, * 1880, szegedi egyet, a 
felsőbb mennyiségtan ny. r. tanára. — 2. 
Marcel, * 1886, magyar matematikus, stock
holmi egyet. m. tanár, több jelentős müvet 
irt magyarul és idegen nyelveken. 

Rif v. Riff, az É-i marokkói tengerparton 
húzódó hegylánc; lakói a berber rifkabilok, 
•akik a franciák és spanyolok ellen éveken át 
védték függetlenségüket, 
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RIGA RIPKA 

Riga, Lettország fővárosa és főkikötőjc a 
Duna torkolata fölött, 340.000 1. Gyáripar. 
A lenkivitel főhelye. 

Rigács kisk., Zala vm., sümegi ]., 549 1., 
vasút, ut. Nemeskcresztur, up. Ukk. 

Rigaud, Hyacinthe (1659—1743), a francia 
barokkor legjobb arcképfestője (XIV. Lajos, 
V. Fülöp, Bossuet). 

Rs'gele Alajos, * 1879, szobrász (A tékozló 
fiu, Pázmány Péter). Pozsonyban működik. 

Rigi, 1800 m magas hegy a svájci Al
pokban, a Vicrwaldstädti- és Zugi-tó közt. 
Nagyszerű kilátás, siklóvasut, menedékház a 
tetőn. 

Rigler Gusztáv, * 1868, orvos, a bp.-i egyet. 
a közegészségtan, ny. r. tanára; A köz
egészségtan és járványtan tankönyve. 

Rigóféléik, a poszátafélék családjába tartozó 
éneklőrhadaraL·. Bokros helyen fészkelnek. Egész 
Európában honos a fckctc-R. és a fcnyő-R. 

Feketerigó 

Rigolirozni (franc.) a. m. talajt megforgatni. 
Rigómező (Kosovo polje), termékeny medence 

D-Szerbiában. Főhelye Mitrovica. 1389. a tö
rökök döntő győzelme a szerbeken, 1448. Hu
nyadi János seregén. 

Rigorózum (lat.) a. m. szigorlat. 
Rigorózus (lat.) a. m. szigorú. 
Rigveda, az ind irodalom legrégibb (leg

alább Kr. e. 2000.) emléke, 1028, többnyire 
vallási tárgyú himnuszt tartalmaz. 

Rigyác kisk., Zala vm., nagykanizsai ]'., 692 
1., ut. Szepetnek, up. Sormás. 

Rihmer Béla, * 1870, a bp.-i egyet, a 
hugy- é3 ivarszervek c. rk. tanára. 

Rikord (ang.), 1. Rekord. 
Riksa, kétkerekű japán kocsi, amelyet em

ber huz. 
Rilke, Rainer Marie (1875—1926), prágai 

.születésű német költő. Egy ideig Párizsban Ro
din titkára volt. Impresszionista-szimbolista ele
mekből fölépülő verseiben és elbeszélő müvei
ben egyaránt formai tökéletességre és zenei 
hatásokra törekszik. 

Rím, a verssorok összecsengése (fajai : pá
ros rim, keresztrim stb.). 

Rimamurányi-sal^^tarjani vasmű rt., Bp.-en, 
alakult 1881., -.·. Kereskedelmi Bank érdekelt
sége. Vasérc- és barnaszénbányák, mészkő- és 

magnezittelepek, vasöntödék, kohók, vas- és 
acélmüvek stb. 

Rimaszombat, város, Gömör vm., a Rima 
mellett, 7000 1. Konzervgyár. Trianon óta 
Csehszlovákiáé Rimavská Sobota néven. 

Rimay János (1564—1631), magyar költő és 
diplomata. 

Rimbaud, Jean Arthur (1854-91), francia 
szimbolista költő. A modern francia lira egyik 
megteremtője: Illumination, Une saison en 
Enfer. 

Rimesse (ol.) a. m. küídvény: pénz v. váltó, 
kül. váltó. 

Rimini, kikötőváros és tengeri fürdő Közép-
Olaszországban, az Adria partján, 53·0 0 0 Ι
Ο- és középkori műemlékek. 

Rimini, Francesca da (1.258—88), Ravenna 
principejének leánya. Tragikus szere'me férje 
mostohaöccse, Paolo iránt, mindkettőjük meg
öletése a férj által, sok költemény és dráma 
tárgya. 

Rimoc, kisk., Nógrád vm., szécsényi j . , 
1498 1., ut. é3 up. Szécsény. 

Rimszki-Korszakov, Nikoláj (1844—190S), orosz 
zeneszerző, az uj orosz zeneszerzés főalakja. 
Irt több operát (Sadkó, Hópehely), szimfó
niákat, szimf. költeményeket. 

Rinforzato (ol.), zenében: egyre crősebben. 
Riníusa, alla R. (ol.) a. m. ömlesztve. 

Egyes cikkeket (gabona, rizs) zsákolatlanul 
-szállítanak és raktároznak. 

Ring (ang.), 1. alkalmi egyesülés valamely 
korlátolt mennyiségben rendelkezésre álló áru 
összevásárlására, hogy az árakat diktálhas
sák. — 2. A boxoló sportban az a kötél
lel körülkerített hely, ahol a boxolók küzdelme 
lefolyik. — 3. A lósportban elzárt terület, 
ahol a könyvfogadásokat (bookmaker) lebo
nyolítják. 

Rinyabesenyö kisk., Somogy vm., nagyatádi 
j . , 759 1., ut. és up. Lábod. 

Rinyahosszufalu kisk., Somogy vm., nagy
atádi j . , 380 1., ut. és up. Lábod. 

Rinyakovácsi kisk., Somogy vm., nagyatádi 
j . , 350 1., ut. Kadarkút, up. Gige. 

RinyaszentJurály kisk., Somogy vm., nagy
atádi j . , 1305 1., ut. Görgeteg, posta. 

Rinyaujlák kisk., Somogy vm., barcsi j . , 
578 1., ut. és up. Erdőcsokonya. 

Rinyaujnép kisk., Somogy vm., barcsi j . , 
309 1., ut. és up. Babocsa. 

Rio de Janeiro, Brazília fővárosa és eVl. 
kikötője az Atlanti-óceán partján, i ' / t millió 
1. Egyetem, tudományos és művészeti intézetek. 
Kávé- és kaucsukpiac. 

Rio Grande dei Norte, hajózható folyó az 
Egyes. Ali. és Mexikó határán, 2800 km 
hosszú. 

Rio Negro, r. az Amazon egyik balparti 
mellékfolyója. — 2. Hajózható folyó Argentíná
ban, az Atlanti-óceánba ömlik. 

R. I. P., requiescat in pace (1. ο.), rö
vidítése sírköveken. 

Ripka Ferenc. * 1871, Bp. főpolgármestere, 
felsőházi tag, 1910—7.4. a Szfőv. Gázmüvek 
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RIPORTER ROBBIA 

vezér gazgatója, 1924. Bp. kormánybiztosa, 1925. 
főpolgármester. 

Riporter (ang.) a. m. hirlaptudósitó. 
Riposzt (ol.) a. m. gyors visszavágás. 
Rippl-Rónai Jőzsef (1861—1927), festő és 

grafiius. Puvis de Chavannes döntő hatása 
teljesen egyéni látású impresszionizmust fej
lesztett ki benne, amelyet a közönség csak 
lassan értett meg. Kiválóan termékeny műkö
dése, finom litográfiák, rézkarcok mellett kivált 
pasztellképekre terjed. Önarcképe a firenzei 
L'ffizi képtárban. 

Ripsz, bordás szövet bútorok bevonására. 
Rip van Winkle, novellahős (W. Irving 1820. 

megj. Sketch- Bookjából), aki húsz évet át
alszik és erről nem tudva, nem érti meg az 
uj világot. Színdarabban is feldolgozták. 

Risum teneatis, amici? (lat.) a. m. meg
tudjátok állani nevetés nélkül, barátaim? (Ho
ratius) . 

Riszkáns (franc.) a. m. kockázatos. 
Ritardando (ol.), zenei műszó: lassítva. 
RHc (!aí\) a. m, szekás szerint. 
Ritkaháza kisk., Vas vm., szentgotthánl-

muras;_ombati j . , 224 1., ut. Szentgotthárd, 
up. Felsoszölnök. 

Ritmika (gör.) a. m. a ritmusok tana. 
Ritmus (lat.), szabályos, ütemes mozgás, pl. 

a természetben a vizcsöpögés, a művészetben 
egyenletes, tagolt ütemek (hangoknak, szóta
goknak, mozdulatoknak) művészi összeszerkesz-
tésc. Beszélnek nemzeti (pl. magyar) R.-róI. 

Ritoók 1. Emma, * 1868, a Fővárosi Könyv
tár főkönyvtárosa. Irodaíomtört. és esztétikai 
tanulmányokon kivül több regényt irt. — 2. 
Zsigmond, * 1870, orvos, a bp.-i egyet, a 
sziv- és véredényrendszer m. tanára. 

Ritornell (ol.) a. m. visszatérés; 1. az 
énekkompozicióknak hangszerzenéből álló elő-, 
utójátékai és betétei. — 2. Olasz háromsoros 
vers-s/akokból álló népdal, az első sor a 
harmadikkal rimel. 

Ritter, Karl (1779—1859), német geográfus, 
berlini egyet, tanár, az összehasonlító földrajz 
egyik megalapítója. 

Rituale (lat.) a. m. szertartás-könyv. 
Rituális ( 'at) , a vallási szokásoknak meg

felelő. 
Rituális gyükocsíg az a vád, hegy bizonyos 

felekezetek hívei más vallású gyermekek vérét 
veszik és e vért vallási célra fordítják. Ily 
iád merült föl a rómaiak és kínaiak közt a 
keresztények, a keresztények közt pedig a zsi
dók ellen. Nevezetes R.-i per volt nálunk 1883, 
a tiszaeszlári. 

Ritus (lat.) a. m. szokás, val'ásos szertartás. 
Riva (ol.) a. m. part. 
Riva, déltiroli, most o'asz városka, 8000 1., 

téli üdülőhely a Garda-tó partján. 
Rivális (lat.) a. m. vetélytárs. 
Riviera, a Genovai öböl partvidéke; Nizza 

környéke francia, a többi olasz. Számos téli 
üdülőhely. 

Rivoli, olasz falu, Verona közelében, az 
Adige mellett. 7000 ]„ 1797. Masse::a győzelme 
az osztrákokon, 

Rixdorf, 1912 óta Neuköln, Gross-Berlin 
egyik külvárosa, 1/4 millió 1. 

Rizalit (ol.), az épület síkjából kiálló épü
letrész. 

Rizikó (ol.) a. m. kockázat. 
Rizling (ném.), aprószemü szőlőfaj és a 

belőle készülő szagos bor. 
Rizottó, olasz étel, rizs valamilyen lében 

(husié, paradicsom), esetleg hal- vagy husdara-
bocskákkal, reszelt parmezán sajttal meghintve. 

Rizs, a meleg égöv legfontosabb gazdasági 
növénye, több százmillió ember főtápláléka. 

A mocsaras helyeket szereti. Vüágtermés (1927) 
1160 millió q, ebből Brit-India 461, Kina 300, 
Japán 112, 'Holland-India 58, Indokina 57, 
Sziám 53, Korea 31, Fülöp szig. 21, Mada
gaszkár 10, Francia Guinea 9, Egyes. Ali. 8, 
Olaszország 7, Brazília 7, Franciaország 6, 
Oroszország 4, Spanyolország 3, Egyiptom 3, 
Ceylon 2. 

Rizsina, papírmennyiség egysége, 1 uj-R. 
— loco ív. 

Roastbeef (ang.) a. m. sült marhahús. 
Robbanó anyagok, külső hatásra (ütés, gyúj

tás) hirtelen egész tömegükben gázokká ala
kulnak át s e gázok rendkívüli feszítő ereje 
szolgállatja a robbantó hatást. A legrégibb 
a puskapor, de a modern vegyészjeti 
technika az ennél jóval használhatóbb R.-
nak légióját állította elő. 

Robbra, Luca della (1400—82), olasz szob
rász; márvány reliefek (Cantoria), ónmázas ége
tett, agyagreliefek (Madonnák, pólyás cse
csemők) , 
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ROBERT ROKKA 
Robert, Guiscard (1015—85), a hódító fran-

cia-normanok egyik vezére, ki elhódította Dél-
Itáliát a lombard hercegtől és a görögök
től, VII. Gergely pápát megmentette az An
gyalvárban IV. Henrik ostroma elől. 

Róbert, nápolyi király (Anjou, 1309—43), Ká
roly Róbert magy. kir. nagybátyja, a pápák 
védelmezője VII. Henrik csász. ellen, Pet
rarcát és Boccacciót udvarába fogadta. 

Róbert, normandiai herceg, 1. ördög R. 
Róbert Károly, magy. király, 1. Károly. 
Roberts, Frederick, Lord (1832—1915), a bur 

háborúban (1899—1902) főparancsnok. 
Robespierre, Maxim'ilien de (1759—94), fran

cia forradalmár, 1789. az alkotmányozó gyűlés 
tagja, 1703. a jóléti bizottság elnöke, tényle
ges diktátor, jul. 27. (Thermidor 9) vád alá 
helyezték és 1794 jul. 28. a vérpadon fejezte 
be életét. 

Robin Hood, 13. sz.-beli népszerű angol 
rablóvezér neve. 

Robinson Crusoe, D. Defoe regényhőse, ere
detije állítólag egy Alexander Selkirk nevű 
skót matróz, aki hosszú ideig élt magányosan 
Juan Fernandez-szigctén. 

Robirtzonád, a Robinson tört.-hez hasonló 
kalandos regény. 

Roboráns (lat.) a. m. erősítő (gyógyszer). 
Robot (szláv) a. m. munka; az a munka, 

amelyet a jobbágy földesurának végezni tar
tozott. 

Roboz Imre, * 1892, színigazgató, 1921 óta 
a Vígszínház adminisztratív ügyeit vezeti. 

Robusztus (lat.) a. m. erőteljes. 
Rochdale, város Közép-Angliában, 93.000 1. 

Szénbányászai, szövő- és fémipar. Az angol 
szövetkezeti mozgalom egyik kiinduló pontja. 

Rocheforf, hadi és kereskedelmi kikötő, DNy-
Franciaországban, 29.000 1. Tengerészeti fő
iskola. 

Rochefort, Viktor Henry, gróf (1830—1913), 
francia újságíró, politikus. 1871. a kommün 
szervezője, 1873. ezért Uj-Kaledoniába depor
tálták. Hazatérve, boulangeista, majd a re
vanche hive és nacionalista agitátor lett. 

Rochelle, La, kikötőváros, .DNy-Franciaor
szágban, az Atlanti-óceán partján, 39.800 1. 
Halkonzerv-gyártás. 

Rochester, város az Egyes. All. New York 
államában, 296.000 1. Egyetem. Pamutfonás, 
fémipar. 

Rockefeller, lohn Davison (1839—1916), É-
amerikai multimilliomos, petroleumkirály, a 
Standard Oil Company tröszt alapitója. Köz
oktatási célokra sokszázmilliós alapítványokat 
tett. így keletkezett a newyorki R.-intézet is 
1901. nagyszabású orvosi laboratóriumokkal, 
kísérleti kórházzal. Memoárokat irt. 

Rocky Mountains, 1. Szikláshegység. 
Rod, Edouard (1857—1910), svájci francia 

regényíró. 
Roda-Roda, Alexander, * 1872, szlavóniai 

származású német iró, a Simplicissimus és Ju
gend munkatársa. 

Rodberdis, Kari (1805—75), német közga?-

dasági iró, a tudományos szocializmus kép
viselője. 

Rodenbach, Georges (1855—98), belga im
presszionista költő. 

Rodin, Auguste (1840—-1917), francia szob
rász, a modern impresszionista plasztika leg
nagyobb hatású művésze (Az ősember, Victor 
Hugo, Ker. szl. János, A Gondolat, A calaisi 
polgárok, Balzac stb.). 

Rodinál, fotográfiai előhívó szer. 
Rodium (lat.), a platinával rokon fém. 
Ródli (ném.), egy- v. többszemélyes köny-

nyü sportszánkó, lejtőkön való Iesiklásra. 
Rodomonte, Ariosto őrjöngő Rolandjában 

egy dicsekvő hős neve. Innen rodomontad: 
hazug dicsekvés. 

Rodostó, kis kikötőváros, európai Törökor
szágban, a Márvány-tenger partján, 20.000 1. 
II. Rákóczi Ferenc végnapjainak és Mikes 
Kelemen leveleinek színhelye. 

Rogate, a húsvét' utáni 5. vasárnap. 
Rogerius mester, f 1266. Olaszszármazásu 

váradi kanonok, utóbb soproni főesperes és 
1249. spalatói érsek. Az 1241—42-iki tatárjárás 
szemtanuja, aki ezt Carmen miserabile (Siral
mas ének) c. krónikájában irta le. 

Rohan, bretagnei hercegi család. — 1. 
Henri (1579—1638), a hugenották feje, el
esett a rheinfeldeni csatában. Több kötet 
memoárja van. — 2. Louis René (1735 — 
1803), bibornok, a Mária Antónia-féle nyàk-
láncpör egyik hőse. 

Róheim Géza, * 1891, etnológus. Freudista 
alapon magyarázza a néphitet és népszokáso
kat. 1928 óta több évre szóló ausztráliai 
kutatóuton van. Számos müve közül több 
németül és angolul jelent meg. 

Rohics, gyógyfürdő (gyomorbajok ellen) D-
Stiriában, 1919 óta Jugoszláviáé. 

Rohod kisk., Szabolcs vm., nyirbaktai j . , 
1195 1., ut. Vaja, posta. 

Rohoska József, * 1871, a sárospataki ref. 
akad. teol. tanára, számos teol. munkát irt 
az uj vallási törekvésekről. 

Rohrböck Ferenc, a bp.-i Egyet, a csecsernő-
és gyermekkor betegségei dietikájának és te
rápiájának m. tanára. 

Rohringer Sándor, * 1868, mérnök, a viz-
épitéstan müegy. ny. r. tanára. 

Róka, a kutyafélékhez tartozó emlősállat, 
az É-i félgömb hidegebb részein él, becses 
prémállat. 

Rokitno-mocsarak, a Poljessze nevű mocsa
ras vidék egy része a mai lengyel-orosz ha
táron. 

Rokka, házi eszköz kézi fonáshoz. 
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ROKXANTüGY RÓMAI BIRODALOM 

Rokkmíügy. 1927 végén 66.135 hadirokkant, 
55.842 hadiözvegy és 184.064 hadiárva volt 
nyilvántartva. A hadiözvegyek legénységiek után 
havi 5, altisztek után 10, tisztek után 15 
pengőt kapnak; a teljes árvák legénységiek 
után havi 3.25, tisztek után 5.75 pengőt kap
nak. A R.-gyel kapcsolatban létesített Állami 
Müvégtaggyár idáig 22.000 rokkantnak kb. 
100.000 művégtagot készített. 

Rokoko (a kagylót jelentő rocaille szóból), 
a XIV. Lajos francia király korabeli diszitő 
stilus neve, amelynek jellemző eleme a 
kagylóforma változatos alkalmazása. 

Rókus (Roche, 1245—1327), francia szent, 
aki betegápolással fogl. 

Roland de la Platière, 1. Jean Marie 
(!734—93)) girondista belügymin., a rémuralom 
elől megszökik, de meghallván, hogy feleségét 
halálra ítélték, öngyilkos lesz. — 2. Jeanne 
Manon (1754—93), az előbbi felesége, pári
zsi szalonja a forradalom vezetőembereinek 
találkozóhelye, 1793. a hegypárt elfogatta, 
lefejeztette, Fogságában irta érdekes me
moárjait. 

Rolland, Romain, * 1866, francia iró. A vi
lágháborúban pacifista elveket hirdetve Svájc-. 
ban élt, s ma is a nemzetközi megértés har
cosa; több antinacionalista és pacifista irányú 
regényt irt, amelyek közül a legnagyobb 
és legismertebb Jean Christophe (magy. is 
megj.). 1916. Nobeldij. 

Roma, 1. (ókori) a római világbirodalom 
fővárosa, a Tiberis partján épült a Kr. e. 
8. sz.-ban, eredetileg a Palatinus-halmon, az
tán összesen hét halomra terjeszkedett. R.-t 
főleg a császárok építkezései tették az óvi-
lág legragyogóbb városává. Középületei kül. 
a Forumon és környékén álltak: diadalivek, 
bazilikák, templomok, fürdők, császári palo
ták (Nero aranyháza), a Colosseum, a Circus 
Maximus, a vásárcsarnok, Hadrianus mauzó
leuma. Pompás kertek és terek díszítették 

Róma : Constantinus diadalive 

a várost. A barbár hódítással (Kr. u. 5. 
az.) kezdődik a régi R. műemlékeinek pusz
tulása. — 2. R. (újkori), az olasz király
ság fővárosa és harmadik nagyvárosa, a 

pápa székhelye, a Tiberis (Tevére) két part
ján, 877.000 1. Régi (1303) egyetem, tudo
mányos intézetek. Ökori és renesszánsz mű
emlékekben páratlanul gazdag. A Szent Péter
templomot és a Vatikánt Michelangelo, Raf-
fael, Perugino stb. legszebb müvei díszítik. 
A Lateran, a Quirinal és s.zámos magánépü
lete is kiváló művészi értéket képvisel. Öriási 
idegenforgalom. Ipara és kereskedelme csekély. 

Római birodalom. Rómát latin pásztorok 
alapították a Tiberis balpartján (Kr. e. 8. 
sz.). önállóságáért keserves harcokat kellett 
vivnia; századokon át élt a szomszédos et
ruszkok és szabinok igája alatt. Romulus s 
vele a hét király csak mondai szimbólum. A 
mondai királyság korát a köztársaság követi 
(Kr. e. 515-től), élén két consultai; az 
eleinte arisztokratikus köztársaság első két 

Róma : a Pantheon 

sz.-át a plebejusoknak a patríciusokkal foly
tatott küzdelme tölti be. Csak ekkor kezd 
R. a terjeszkedésre gondolni. . Belsőleg meg
erősödve kiterjeszti hatalmát egész Itáliára. 
Szembeszáll Karthágóval és félszázadnál to
vább tartó háborúk során (Kr. e. 264—202.) 
legyőzi. A 2. sz. folyamán s innen kezdve 
állandóan háborúskodik Keleten, a harmadik 
pun háborúban eltörli Karthágót a Föld 
színéről (Kr. e. 146.), és ugyanekkor ró
mai tartománnyá teszi Görögországot és iro
dalmában, művészetében és vallásában ezen
túl teljesen görög hatások alá kerül. Belső 
viszályok, agrárforradalmak (Gracchusok), rab
szolgalázadások és polgárháborúk zavarják az 
állam békés fejlődését, Marius és Sulla küz
delme után Caesar és Pompeius mérkőzik a 
hatalomért. A győztes Caesar lesz, akinek 
rövid egyeduralma alatt Róma az akkor is
mert világ urává lesz. Végre Octavianus 
nyíltan is szint vall a monarchia mellett; 
actiumi győzelme után (Kr. e. 31.) császárrá, 
Augustusszá lesz, s fokozatosan kezében egye
sit minden állami hatalmat. Augustus halála 
után · (Kr. u. 14.) Tiberius·, majd Caligula, 
Claudius, Nero uralkodása a kegyetlenkedések, 
zsarnolkoskodások hosszú sorozata. A Fla-
viusok Palesztinát, Traianus Erdélyt s a 
Balkán jó részét csatolják a birodalomhoz. 
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KOM Al FILOZÓFIA ,__ 

A birodalom kiterjedésével együtt járt a 
tartományokban folytonosan fellángoló nyugta-
lankodások és önállósági törekvések miatti 
örököd háborúskodás. A császárok annál ke
vésbé tudják megállítani a széthullás meg
induló folyamatát, mert ekkor már az egyre 
jobban terjedő kereszténység is a bomlasztó 
erők sorába lép. Üldözésekkel próbálják út
ját állni diadalmas előnyomulásának. A két
ségbeesett helyzetben minden tényleges hata
lom a katonaság kezében összpontosul; a 
légiók egymásután gyilkolják la a császáro
kat. Diocletianus (284—305) erélyes kézzel 
próbál rendet teremteni, három részre osztja 
a R.-at, megfegyelmezi a hadsereget, ársza
bályozó rendeletet ad ki, de nem tudja meg
állítani a bomlást. Közben a kereszténység 
megérett a hódításra: Nagy Constantinusszal 
(300—337.; államvallása lesz. Egyúttal azon
ban Konstantinápoly megalapításával a R. súly
pontja Keletre tolódik, maga Róma is el
veszti jelentőségét, s a Nyugat-R. fővárosa 
Ravenna lesz. Innen kezdve a Ny-R. a gó
tok, hunok, vandálok szakadatlan támadásai 
ellen folytat élet-halálharcot, mig végre 476. 
elbukik. 

Rómaj filozófia, 1. Latin filozófia. 
Római jog, a régi római birodalomban ér

vényes magánjogi szabályok összessége. Leg
régibb emléke a XII táblás törvény. Definí
cióinak pontossága, jogelveinek következetes
sége és logikus volta miatt a középkor mü
veit államai is elfogadták. 

Római művészet. Építészete a gyakorlati cél
szerűséget szolgálja s főleg a világi építke
zést gazdagítja az etruszk és hellenisztikus 
elemeket továbbfejlesztve. Jellemzőbb elemei, 
oszlopokat, pilléreket áthidaló iv (vízvezeték, 
hid, diszkapu), korinthosi s ión oszlopfőegye-
sitésből kompozita oszlopfő, különböző oszlop
rendek használata ugyanazon egy épületen 
(Colosseum), nagyfesztávolságu boltozás (Ma-
xentius-bazilika), f álkupola (Caracalla-fürdő), 
teljes kupola (Pantheon). — Etruszk eredetű 
szobrászata teljesen görög befolyás alá ke
rült, részint görög emlékek gyűjtése révén, 
részint görög mesterek letelepedésével; virág
zása Augustus és Trajanus alatt. Alkotásai 
közül különlegesen római modorú : a lélektani
lag jellemzett portrék rendkívül gazdag sora 
(tógás polgár, páncélos Augustus, lovas Mar
cus Aurelius, ü ő Agrippina, Lívia, Caracalla 
mellszobrai) ; történeti realisztikus relief (Ti
tus, Severus, Constantinus ivein); külföldi nép-
tipusok (Fogoly barbár nő, Dák fogoly); 
szarkofágreliefek. — Festészetének jellemző al
kotásai: a görög hatás alatt kifejlődött de
korativ falfestés (nápolyi múzeumban pom-
peji-i emlékek) és kép (mitológia, genre, táj-
mint az Aldobrandini nász, Odyssea-képek) ; 
a mozaikkép. 

Romains, Jules, * 1885, francia költő és 
regényíró. 1908. adja ki La vie unanime 
c. könyvét, s ezzel az unanimista iskolát 
alapítja, amelynek célja a szocialista társada
lomban a lelki kollektivitás megteremtése. 
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Római sáncok, 1. Limes. 
Római szent birodalom, megalapítója Nagy 

"Ottó német kir. volt, aki támogatván a pápa
ságot, ellenszolgáltatásul 962. Rómában csá
szárrá koronáztatta magát. Ezt a szokást az 
utána következő német királyok is követték, 
II. Ferencig, aki 1804. felvette az osztrák 
császári címet, 1806. pedig lemondott a né
met császári méltóságról és ezzel megsnint a 
régóta árnyékéletet élő R. 

Római vallás, az ősi időkben természetimá-
dás volt. Később a görög kultúra átvételével 
mindenestül átvették a görög vallást (1. o.) 
is, csak az istenek neveit változtatták meg. 

Roma locuta, causa finita (lat.) a. ni. 
Róma beszélt, az ügy végleg el van intézve 
(Szt. Ágoston). 

Románc, a balladával rokon, epikus költe
mény, de simább menetű és derültebb tárgyú. 
A zenében francia eredetű, érzelmes szerelmi 
dal, 

Román cement, 1. Cement. 
Romand kisk., Veszprém vm., zirci j . , 

541 1., vasút, ut. Veszprémvarsány, post.i. 
Romanelli, Guido, * 1876, olasz ezredes. 

1919. mint az o'.asz katonai misszió vezetője 
megakadályozta a kommunizmus több terve
zett vérengzését, amiért 1922 nov. budapesti 
látogatása alkalmával diszkarddal ajándékozták 
meg. 

Románia, DK-Európa legnagyobb állama, 
295.000 km2, 17.5 millió 1. Az ország kö
zepét a K-i és D-i Kárpátok láncai, a 
Duna és a Fekete-tenger között a Dobrud
zsa alapcsony rögei borítják. Természeti kin
csekben R. igen gazdag. Petroleurntermelése 
első Európában, Erdély szene és vasa ele
gendő" a szükséglet fedezésére. A Kárpátok 
erdőségeiből kivitelre is bőven jut. Az al
földek és medencék talaja termékeny. Orosz
ország összeom'ása és Magyarország feldara
bolása óta R. Európa első gabonaJkiviteli 
országa. Állatállománya a régi királyságban 

satnya, Erdélyben és a 
p p c ^ ~ ™ _ _ _ _ _ _ _ Bánátban igen jó. Ipara, 
Κ § ? ΐ Ε Ε ΐ jM &3• ÖIö kereskedelme, közieké
i n ! ^ ^ ^ ä B r ^ K f f l i dése még fejletlen. La-

1¾¾ t^^HJiiL "Cfi 11 m a Sy a r ) 725.000 német, 
p g ^ ? ' M ^ B m ....r.fl 527.000 rutén. Egyes ki-
| ^ ^ § ^ Ι Μ Β Γ [ Ϊ Π Ι Ι Ι Ι Ι 1 | Ι sebbségek (magyar, né-
I l I i l P s H i e i l i g e met, zs.dó, görög) gaz-
ΠΑΓΛΙΜΒΙ .-«?Bfi V== dasági és kulturá'is su-
\£%$^wSnfi IP /¾¾ ^==J lya nagyobb az átla-

xllMîfcw''" ÜJ^h=ffl gosnál. FôV. Bukarest. 
^1^¾¾ zZ^^^ rályság (1923 mára 28. 

törv.), kétkamarás rend
szerrel, általános, nőkre is kiterjedő választó
joggal. — Története. Kr. sz. táján Erdélyt a 
dákok lakták. Földjükből római gyarmat lett 
Kr. u. 106. A gyarmatosító rómaiakból és 
a dákokból alakult ki a román nép. A Kr. 
utáni 3. századtól kezdve Dácián keresztül 
a vandálok, gótok, hunok és szlávok vonul
tak át, miért is Dácia elszegényedett, az 
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ROMANIA ROMANTIKUS ISKOLA 

előkelők elmenekültek, a nép a hegyek közé 
menekült. A népvándorlásnak szláv hulláma 
mély nyomot hagyott maga után a román 
nép faji és nyelvi kialakulásában. A 13. szá
zad második felében Basarab Vodu egyesíti 
az összes havasalföldi vajdaságokat, Bogdán 
pedig a moldvai fejedelemséget alapítja meg. 
Moldva és Havasalföld kb. 7 századon át 
különválva éltek, majd mindketten török ura
lom alá kerültek. A nemzeti fejedelmek kö
zül Nagy István (1457—1504) Moldvában és 
Vitéz Mihály (1593—1601) a legnevezeteseb
bek. A nemzeti fejedelmek helyébe a 18. 
sz. óta a porta konstantinápolyi görögöket 
nevezett ki. A nemzeti és kulturális újjáéle
dés az erdélyi görög katolikus hitre tért 
románokból indult ki. A 19. sz. elején fel
kelés ütött ki a, görögök ellen, ugy hogy a 
törökök kénytelenek voltak románokat tenni 
mindkét román fejedelemség élére. A török
orosz háború következményekép Moldva és a 
Havasalföld (1829) orosz uralom alá ke
rültek, ami a parasztság rovására a bojárok 
(nagybirtokosok) befolyását módfelett megnö
velte. Ez az állapot 1848-ig tartott. A 48-i 
forradalom Moldvában és a Havasalföldön az 
oroszok, Erdélyben pedig a magyarok ellen 
irányult. Mindhárom helyen a forradalom ku
darcot vallolt. Csak a krimi háborút követő 
párizsi béke szabadította meg a román feje
delemségeket az orosz befolyás alól. Az 1858-i 
párizsi konferencia utáni évben Alexandra 
Cuzát választották fejedelemmé mindkét or
szágban. Cuza 1866. lemondott és helyét 
Hohenzollern Károly foglalta el. Az 1877-i 
ujabb orosz-török háború évében H. Károly 
az oroszok olda'án harcolt és Plevna mellett 
döntő csapást mért a törökökre. Az 1878-i 
berlini kongresszus elismerte a román fejede
lemségek függetlenségé: és 1871. H. Károlyt 
I. Károly néven királlyá koronázták, aki 1914 
szept. 27-ig uralkodott. Utóda I. Ferdinánd 
lett (1914—27), aki a világháború folyamán 
az ántánt oldalán harcolt. Károly trónörökös 
még 1925. mondott le trónigényéről, így 1927 
óta fia, Mihály a király, aki 1921. született 
és akit régenstanács helyettesit. A világhá
ború következtében az összes románlakta te
rületek egy királyságban egyesültek. Az egye
sülés . óta több kormány váltotta fel egy
mást: a Vajda, Averescu és a Joan Bra-
tianu lib. korm., amely 1926 mára lemondott 
s utána ismét Averescu alakított kormányt. 
1927 jun. Joan Bratianu került kormányra. 
1927 jul. 20. meghalt Ferdinánd király, uno
kája, a hatéves Mihály lépett a trónra, aki 
helyett egy háromtagú régens-tanács kormányoz. 
1927 nov. meghalt Joan Bratianu, utána öcs-
cse, Vintilla Bratianu lett a min.-elnök 1928 
nov.-ig, azóta J. Maniu, a parasztpárt vezére 
a kormányelnök. 

Román irodalom, egyházi müvek fordításá
val kezdődött a 16. sz.-ban. A modern R. a 
nemzeti s-zellem újjáéledésével kezdődik, Er
délyben, Balásfalván, a gör. kat. papság 
körében. A francia irodalom hatását a roman

tikus iskola mutatja (Negruzzi, 1808—68), a 
népköltészetet V. Álexandn (1819—90) fedezte 
fel és juttatta szóhoz saját verseiben is, a 
prózában pedig D. Bolintincanu lünt ki. Az 
első nagy, európai tehetségű lírikus Mihail 
Eminescu (1850—89). Titu Maiorescu (1840— 
1917) a Junimea nevű kritikai iskola feje. Eb
ben az időben bukkan fel Joan Creanga 
(1837—89), a legnagyobb román meseíró, to
vábbá 1. L. Caragiale (1853—1912), a leg
nagyobb prózaíró és drámaíró és I. Slavici, 
a ialusi történetek irója. Ez iskola idealizmusá
val szemben lép fel C. Dobrogeanu-Ghere» 
materializmusa, akinek kortársa a poéta A. 
Vlahuta (1858—1919) és kortársánál nagyobb 
lirai költője, az erdélyi származású George 

• Cosbuc (1866—1918). Ά. Delavrancea (1858— 
1918) drámaíró é.3 novellista. Uj korszakot 
nyit a román irodalomban Nicolae Jorga 
történész, továbbá Mihail Sadoveanu, C. 
Sandu Aldea és 1. Ciocarlan prózaírók, végül 
Erdély nagy költői: St. Ο. Jos-iE és Octavian 
Goga. Dimitris Anghel modern költő, míg 
Petra Cerna az optimizmusnak költőfilozó
fusa. Ennek az iránynak legtehetségesebb kri
tikusa volt az erdélyi Ilarie Chendi. A háboru 
után a román irodalom egy paraszt és tra
dicionális irányt örökölt, melynek képvise
lői az erdélyi romantikus iró : Liviu Rebrenau, 
Joan Agarbkeanu és Alexandra Ciura próza
írók, továbbá C. Petrescu, N. Crainic és 
Ecaterina Pitb. Ezzel az iránnyal párhuza
mosan egy nemzetközi irodalmi irány kezd 
kibontakozni, amelynek főbb írói Emil Isac, 
Lucián Blaga, V asile Al. George és A. 
Cotrus. 

Román nyelv. A latin népnyelvből szárma
zott u. n. R.-eknek egyik ága, amely erős 
szláv hatás alatt fejlődött Dáciában és a 
Balkán-félszigeten. 

Román nyelvek, a latin népnyelvből fejlő
dött ujabb nyelvek közös neve: francia, 
provanszi, spanyol, portugál, olasz, rétoro
mán és román. 

Romanov-ház, orosz nemesi és uralkodó
család, amely 1300 körül Litvániából v. Po
roszországból vándorolt be és a 15. sz.-ban 
vette fel a R. nevet. A R. 1918-ig ural
kodott Oroszországon. 

Román stílus, az ókeresztény modorra kö
vetkező művészeti áramlat, anely Francia-, 
Olasz-, Németországban körülbelül egyidőben 
jelentkezik főleg templomépitésben. Jellemzője: 
tömör, zárttömegü fa'ak, a félköríves nyilasok, 
díszítő ivek és a torony erős érvényesülése. 
Legnevesebb emléke nálunk a já'd templom. 

Romantikus iskola a művészetekben általában 
szemben áll a klasszikussal, Jellemzői: a kép
zelet merészebb szárnyalása, a múlthoz, misz
tikushoz, meséshez, rendkívülihez (rúthoz és 
borzalmashoz is) vonzódás, a szubjektivizmus 
tulhajtása. a formák merész szabadsága. — Az 
irodalomban a németektől a 18. sz. végén 
indult ki. (Sclúegelék, Tieck, Novalis), a fran
ciáknál a 19. sz. elejéi Victor Hugo, az 
angoloknál ugyanakkor Walter Scott indítja 
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meg. A nemzeti vonások hangsúlyozása, a 
népies költészet, a múlt dicsőségének fölkaro
lása, s a (nyelv fejlesztése terén nálunk is 
korszakos a R. (a Kisfaludyakkal, Vörösmarty
val, s részben Jókaival). A zenében (Weber, 
Schubert, Chopin, Mendelssohn, Schumann stb.) 
s a festészetben is van R. 

Rombauer János (1782—1848), festő; bibliai, 
mitológiai s főleg arckép. 

Romek Árpád, * 1883, festő; csendéleteket 
fest. 

Römer Ferenc Flóris (1815—1889), régész. 
Pap, majd a szabadságharcban kapitány. Az 
abszolutizmus alatt öt évig josefstadti fogoly, 
1868. az egyetemen az (archeológia tanára, majd 
a Nemz. Múzeum régiségtárának őre, 1877. 
nagyváradi apát-kanonok. 

Romhány nagyk., Nógrád vm., nógrádi j . , 
2003 1., vasút, távíró, posta. 

Romonya kisk., Baranya vm., pécsi ) . , 422 
1., ut. és up. Nagykozár. 

Romsauer Lajos, * 1879, a bp. müegyet. az 
ábrázoló geometria ny. r. tanára. 

Romulus, Mars isten és Rhtea Silvia fia, 
akit öccsével, Remusszal együtt nagybátyja a 
Tiberisbe akar fojttatni. Az ikrek azonban 
megmenekültek. R. megalapítja Rómát, megö.i 
öccsét 9 így lesz Róma első királyává. A tör
téneti kritika szerint R. teljesen mondai alak. 

Róna 1. Jfízsef, * i86i, szobrász; mitológiai 
(Megszorult faun), bibliai (József és Putifárné), 
síremlék (Erkel Sándor, Klapka György), em
lékszobor (Erzsébet Gödöllőn, Kossuth Miskol
con, Szegeden, Rozsnyón), plakett (Képzőmüv. 
Társulat jubil.). — 2. Zsigmond, * 1863, az 
orsz. meteorológiai intézet igazg. Főműve : Az 
éghajlat, 2 k. 

Rónádfa kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 
189 1., vasút, ut. Magyarszentiván- Gusztáv
müve, up. Magyarmecske. 

Rónai Zoltán, * i860, ügyvéd, a Társ.-tud. 
Társ. s a Slzabad Iskola titkára. A Károlyi-
kormány alatt népjóléti államtitkár. A kommün 
alatt az igazságügyi, majd a belügyi népbiztos
ság vezetője. Bécsben él. 

Rónaszék, község, Máramaros vm., 1500 1.; 
Sóbánya. Trianon óta Romániáé Costini néven. 

Rónay Jácint (1814—1889), nagyprépost, 
1873. püspök. Természettudományi és filozófiai 
író. Rudolf trónörökös magy. történelemtanára. 

Rondeau (franc), 1. kör, körönd. — 2. 
O-francia eredetű, szigorúan kötött versforma. 
— 3. A zenében olyan szerkezet, amelyben 
egy főtétel többször visszatér, mindig más 
melléktételekkel szembeállítva. 

Rondella (franc.) a. m. körbástya a régi 
váraknál. 

Ronsard, Pierre de (1524—1585), francia 
költő, a »Pléiade« isk. vezére (Franciadé). 

Rontó Pál, Gvadányi egyik versének hőse. 
Roosevelt, Theodore (1858—1919), amerikai 

köztárs. elnök. 1900. közt. alelnök; Mac Kinley 
meggyilkolása után 1901̂ . közt. elnök, 1904. 
újra választották, ellenben 1908. amikor a re
publikánus-párt nem jelölte, uj pártot (pro

gresszív-párt) alapított, de a választáson meg
bukott. 1906. Nobeldij. 

Roóz Rezső, * 1879, a Magyar Hírlap fe
lelős szerkesztője. Több egyfelvonásos szín
darabot irt. 

Rops, Félicien (1833—1898), belga festő és 
grafikus; képei közül híresek: Szt. Antal ki-
sértése, Az abszinűvó nő. Rézkarcai főleg 
a párizsi kokott-élet szellemes vázlatai. 

Rosa, Salvatore ( 1615—1673), olasz festő; 
vadregényes táj-, történeti-, vallásos képek 
(abruzzoi tájak, Tékozló fiu, Krisztus az írás
tudók közt). 

Rosario di Santa Fé, város Argentínában 
a Parana folyó mellett, 350.000 1. Tengeri ki
kötő. Gabona-kivitel. 

Röscher, Wilhelm (1817—1894), német köz
gazda, az u. n. történeti iskola képviselője; 
főbb müvei magy. is megj. 

Rosebery, Archibald Philipp Primrose, Earl 
of (1847—1929), angol politikus, történetíró. 
Gladstone második (1886) és harmadik (1892— 
94) kormányában külügyi államtitkár és 1894— 
95. a liberális kormány elnöke volt. 

Rosegger, Peter (1843—1918), stájer iró, 
parasztfiú, szabóinas, majd szerkesztő. A kisebb 
népies elbeszélésben vált ki, természetes benső 
s humoros hangjával. 

Rosenfeld, Morris (1862—1922), amerikai 
orosz-zsidó költő, a proletár-sors, az emberi 
nyomor és szenvedés írója. 

Rosenthal, Moritz, * 1862, lembergi szüle
tésű zongoraművész, Liszt Ferenc tanítványa, 
a bécsi konzervatórium tanára, egyik legna
gyobb élő zongoravirtuóz. 

Rosette, egyiptomi kikötőváros a Nilus-delta 
torkolata fölött, 17.000 1. Itt találták a hieroglif
írás megfejtését lehetővé tevő háromnyelvű föl
iratot 1791. 

Roshasonó (héber a. m. év feje), a zsidó 
újév, Tisri hó 1. és 2. napján. 

Roska Márton, * 1880, régész és etnográfus, 
a kolozsvári egyet. m. tan., a román egyeltem 
régészeti intézetének asszisztense. Müvei: Be
vezetés az őskorba, Az ősrégészet kézikönyve. 

Roskovics Ignác (1854—1915), festő; vallá
sos (Szentlélek eljövetele), történeti (Erdélyi 
Unió), magyar népélet (Acél, kova, tapló; 
Pici piros alma), illusztráció-képek. 

Rosny, J. Henri (ered. Boëx), francia iró, 
* 1856, testvérével, Justin R.-val (* 1859) közösen 
számos naturalista regényt irt (Ames perdues, 
Biléteral, Serment, Les pures et les impures). 

Rosselle, Anne 1. Gyenge Annus. 
Rossetti, Dante Gabriel (1828—1882), olasz 

szárm. angol festő, preraffaelita, a női szépség 
finom érzelmes költője; képek Dante müvei
ből, Angyali üdvözlet, Beáta Beatrix (öngyilkos 
felesége emlékére), Venus Vierticordia stb. 
nevesebb müvei. 

Rossini, Gioachino (1792—1868), olasz zene
szerző, 37 operája közül legismertebbek: Se
villai borbély és Teli Vilmos. Irt még kantá-
tékat és egyházi zenét. 

Rostand, Edmond (1868—1918), francia drá
maíró, az újromantikus történelmi dráma kép-
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viselője. Verskötettel lépett föl, majd több 
verses színmüvei. Legismertebbek: Cyrano de 
Bergerac, amelynek hőse a 17. sz. üynevü 
költője s a L'aiglon (1900; rnagy. Sasfiók), 
a reichstadti herceg tragédiája, nagyszerű 
dikcióval. 

Rostock, kikötőváros Mecklenburg-Schwerin 
német szabadállamban, 78.000 1. Régi (1418) 
egyetem. 

Rostow, orosz város a Don m., 308.000 1, 
Rotáció (lat.) a. m. tengelykörüli forgás. 
Rotációs gép v. körforgó gép, minden olyan 

gép, amelynek alkatrészei a tengely körül 
folytonosan forognak. Szűkebb ért. R. az a 
nyomógép, amelynél a szedésről hengeralaku 
formákat öntenek s ezek a körforgó formák 
nyomják a végtelen tekercsről jövő papirt, 
még pedig egyszerre mindkét oldalon. Főleg 
ujságnyomásra használják s a modern R. 1 
óra alatt 10—30.000 teljes újságot nyom ki, 
sőt hajtogat össze. 

Rotenburg ob der Tauber, bajor városka, 
eredetiségre Németország egyik legelső vá
rosa, 7·:οο ί. Α művészi értékű gót és német 
reneszánszházak uccaszámra sorakoznak benne. 

Roth Ϊ. Ferenc» * 186í, kúriai tanácselnök. 
— 2. Gyula, * 1873, erdőmérnök, az Erdé
szeti kísérletek c. folyóirat szerk. — 3. 
Hans Otto, * 1890, erdélyi szász politikus, 
a romániai erdélyi német párt elnöke és a 
Nagyszebeni Altalános Takarékpénztár elnöke. 
— 4. Miksa, * 1865, iparművész; sziines 
üvegképek, üvegmozaikok (az Országházban, a 
Szt. István templomban). — 5. Viktor, * 1875, 
szászsebesi evang. lelkész; több önálló műben 
fogl. az erdélyi szász művészet tört.-vel. 

Rothadás, minden olyan folyamat, melynél 
szerves vegyületek egyszerűbb vegyületekre 
bomlanak. Ε folyamat okozói mindig bak
tériumok, de csak bizonyos életföltételek mel
lett (megfelelő nedvesség, hőmérséklet, levegő 
jelenléte stb.) Ha magas hőmérséklettel, kiszá
rítással, levegőtől való elzárással stb. e fölté
teleket kizárjuk, akkor a R.-t megaadályozhat 
juk. Ezen alapszik az élelmiszerek konzerválása. 

Rothenstein Mór, * 1864, nyomdász, a 
Volksstimme szerkesztője, országgy. képv. 

Rothermere, Lord, Harold Sidney Harmsworth 
* 1868, több hatalmas angol Iap̂ , igy a Daily 
Mail kiadója, 1917. légügyi miniszter. 1927. 
állást foglalt a trianoni béke revíziója mel
lett és álláspontját azóta többször nyomaté
kosan ismételte. 

Rothmann Airmin, * i860, orvos, a fogászat 
egyet. m. tanára. 

Rothschild, nemzetközi bankház, melyet Ma
yer Anselm R. (1743—1812) alapított Frank
furtban és öt fia tett naggyá. A bécsi R-házat 
1826, a londonit (eredetileg manchesteri) 1813, 
a nápolyit 1820, a párizsit 1812. alapították. 
Az egyik ág 1822. osztrák báróságra emel
kedett, az angol ág is főnemesi rangú. A M. 
Alt. Hitelbank R. alapítása. 

Rotorhajó, Anton Flettner német mérnök, * 
1885 találmánya 1924, a szélnyomást hajók 
hajtására használja ki oly módon, hogy a 
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fedélzeten magas fémhengereket állit fel, ame
lyeket elektromotor forgat. A Magnushatás 
(I. o.) következtében a rotor hatásfoka jobb, 
mint a vitorláé. 

Rótt Nándor, * 1869, veszprémi püspök, 
felsőházi tag. Müve: A csoda és természet
tudomány (1907). 

Rotteck, Karl W. R. (1775—1840), német 
történész, Alig. Weltgeschichte c. liberális 
fölfogásu müvét a maga korában nagyon 
olvasták. 

Rottenbiller Lipót (1806—1870), Pest város 
alpolgármestere 1843—48. majd két évig fő
polgármestere. Az abszolutizmus elmozdította. 
1865—70. ismét főpolgármester. 

Rotterdam, Hollandia legforgalmasabb ki
kötője, a Rajna torkolata fölött, 563.000 l. 

Rottmann, 1. Kari (1798—1850), német festő; 
a müncheni Hofgarten 28 freskója, a müncheni 
képtárban 23 enkausztikus tájkép, több olaj
kép. — 2. Mozart, festő, Lotznál és Ben
czúrnál tanult. Genreképei és templomi festmé
nyei tették ismertté nevét. 

Rotunda (lat.) a. m. hengeralaku épület. 
Roty, Louis Oscar (1846—1911), francia kis-

plasztikus; a modern francia érem- és plakett-
művészet megalapítója. 

Roubaix, város É- Franciaországban, Lille mel
lett, 117.000 1. Szövőipar. 

Rouen, Franciaország egyik legforgalmasabb 
kikötője, a Spajna torkolata fölött, 125.000 
1. Gót székesegyház, Gyapjú- és pamutszövés. 

Rouge et noir (franc.) a. m. vörös és fe
kete, szerencsejáték. 

Rouget de l'Isle, Joseph (1760—1836), francia 
mérnök, kapitány, költő és zeneszerző. Leg
híresebb alkotása: a Marseillaise (1791). 

Roulette (franc), forgó koronggal és golyóval 
folytatott szerencsejáték. 

Round (ang.) a. rn. menet a boxmérkőzé-
seknél. Egy R. 3—5 percig tart. 

Rousseau, 1. Henri (1845—1910), fináncból 
lett francia festő. Az uj-primitiv művészetnek 
legnagyobb alakja. Legismertebbek őserdő
képei és Oise-partrészleteket ábrázoló tájké
pei. — 2. Jean-Jacques (1712—78), francia 
filozófus és iró, Genfben született, a Nouvelle 
Héloise, Contrat social. Emile, Confessions stb. 
szerzője. A francia forradalom és a roman
ticizmus egyaránt sokat merítettek! belőle. — 
3. Théodore (1812—1867), francia festő, a 
barbizoni festők irányának úttörője tájképeivel. 
(A couranceri síkság, Videllei emlék stb.). 

Roux, Wilhelm, (1850—1924), hallei egyet. 
tanár, a fejlődési mechanika és kísérleti fejlő
déstan megalapítója. 

Rovancsolás, üzleti könyvek átvizsgálása és 
egyeztetése a pénztár-állománnyal. 

Rovarevők, az emlősállatok egyik csoportja, 
jellemző fogazattal (sündisznó, vakond, cickány 
stb.) 

Rovarok, az ízeltlábúaknak s egyszersmind 
az egész állatországnak fajokban leggazdagabb 
osztálya. Testüket kitin-páncél födi, három pár 
lábuk van, testük fejre, torra és potrohra 
tagozódik, szemeik összetett szemek, lélegző 
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csövekkel (tracheákkal) lélegzenek, mert több
nyire szárazföldön élnek. Petékkel szaporodjak, 
melyekből ritkán búvik ki mindjárt a végleges 
alakú rovar; a petéből rendesen álca lesz, 
ebből bflb s a liabbotl a rovar (átalakulással 
való fejlődés). Az egész Földön mindenütt 
előfordulnak, egyes fajok óriási tömegekben i;. 

Rovás, egyenes vonalak bemetszésé fapál-
cákba, számolásra és Írásra használták. A pri-
tni'iv pásztoréletben ma is használatos a rovás-
jelzés. A székelyeknek valószínűleg volt rovás
írásuk, de egészen hiteles emlék nem maradt 
reánk. 

Rovetta, Girolamo (1850—1910), olasz iró, 
Legismertebb müve: A becstelenek c. dráma. 
Irt regényeket is (Mater Dolorosa stb.) 

Rovigno, isztriai kikötőváros az Adriai-ten
ger m., 10.000 1. 

Rovigo, város Felső-Olaszországban, 38.000 1. 
Royal (franc.) a. m. királyi; royalista a. m: 

királypárti; royalizmus a. m. királypártiság. 
Royal Society, röv. R. S., a három angoL 

- tud. akad. neve (London, Edinburg, Dublin). 
Rozeofa (lat.), vörös foltokban jelentkező 

bőrkiütés. 
Rozetta _ (franc.) a. m. kis rózsa; gótikus 

épit. diszitmény. 
Rozgonyi r. István, országbíró, főispán. 

1428. Galambócnál a török ellen harcoló sereg 
fővezére, nejével, Spentgyörgyi Cecilliával a 
bajba került királyt élete veszélyeztetésévei 
mentette meg. — 2. S'mon (1385—1444), veszp
rémi, majd egri püspök, később kancellár 
A várnai csa'ában eltűnt. 

Rozmár, tengeri emlős, hatalmas termetű, 
gömbölyű fejű, sűrű szőrrel borított állat, 
két felső szemfoga rendkívül meghosszabbo
dó it. A sarkvidéken él. 

Rozmár 

Rozs, a mérsékelt égöv gazdasági növénye. 
Világtermelés 1927. 470 millió tonna, ebből 
Oroszország 246, Németország 68, Lengyel
ország 57, Egyes. Ali. 1.5, Csehszlovákia 12, 
Franciaország 9, Spanyolország 7, Magyaror
szág 5 7· 

Rózsa 1. Dezső, * 1885, iró és tanár. Angol 
irodalomtörténettel, főleg Shakespeare-rel fog!. 
— 2. Miklós, * 1873, szépirod. és művészeti 
iró, az 1909. alakult Müvészház igazg. Fő
műve: A magyar impresszionista művészet. 
— 3. Sándor Lajos (1877—1922), operaénekes 
A bp.-i Opera baritonistája, 1920. Amerikába 
ment, ahol a newyorki Metropolitan Opera 
szerződtette. — 4. Sándor (1813—1878), al-

!S5 

földi rablóvezér. A szabadságharcban amnesz
tiát kapott és szabadcsapatot alakított, azután 
ismét rablásokból élt. 1856. elfogták és étet-
fogytiglani fegyházra Ítélték, 1867-ben k gyei
met kapott, de ujabb gonosztettek miatt ismét 
fegyházba került. Ott is h a t meg. 

Rózsafa kisk., Baranya vm., szentlőirinci 
j . , 596 1., ut. Szigetvár, up. Nagypeterd: 

Rózsaffy Dezső, * 1877, festő és művészeti 
iró, a Szépmüv. Múzeum őre. 

Rózsafüzér, 1. Olvasó. 
Rózsahegyi Kálmán, * 1873, színművész, a 

Nemzeti Színház örökös tagja, ahol paraszti 
és komikus szerepeket játszik. 

Rózsaolaj, rózsalevelekből desztillációval nyert 
illatos o a j ; 1 k»f R. e'őállitásához 3000 kg. 
levél kell. 

Rozsály kisk., Szatmár vm., csengeri ]'., 
685 I., ut. és up. Gacsály. 

RözsáSSzeg kisk., Zala vm., zalaegerszegi 
j . , 356 1., ut. Zalaegerszeg, up. Nagylengyel': 

Rőzsaszentmárton nagyk., Heves vm., hatvani 
j . , 1678 1., ut. és up. Ape. 

Rózsavölgyi Márk (1798—1848), zeneszerző. 
Magyar ábrándok, táncok, nóták és miidalok. 
Az első csárdásszerző. 

Rozsda, a fémek felületén levegő és nedves
ség behatására keletkező fémoxid vagy fém-
hidroxid neve. A rozsdásodás megakadályozá
sára a fémtárgyak felületét befestik, belak
kozzák v. mesterségesen oxidálják. Nemes 
R., 1. Patina. 

Rozsnyay Kálmán, * 1872, író és műfordító, 
több irodalomtört. vonatkozású mű és cikk 
szerzője. Felesége Rozsnyayné Dapsy Gizella 
(iró néven: Nil), * 1883, írónő, számos elbe
szélő müve és költeménye jelent meg. 

Rozsnyó r.-t. város, Gömör vm., a Felső-
Sajó mellett, 7000 1. Püspökség. Trianon óta 
Csehszlovákiáé Roznava néven. 

Rozványi Vilmos, * 1892, iró és hírlapíró. 
Verseivel, essayivel, novelláival különböző 
napilapok és folyóiratok munkatársa. Könyvei 
Virrasztás (versek), Tilalmason c. regény. 

Rőf, régi hosszmérték szövetárukhoz; a ná
lunk is használt bécsi R, 0.7792 m. 

Rögeszme, helyesen téves eszme, alatt kórosan 
keletkezett tévedést értünk. Az egész agymű
ködés beteges megváltozásából ered. külön
féle elmebajok gyakori tünete. R.-k közé tar
toznak az önvádlás, bűnösség, elszegényedés 
R.-i, a hipochondriás, üldöztetést, niérgezte-
1ési, befolyásolási, hütlenségi R.-k, az utób
biak különösen alkoholistáknál fordulnak elő. 

Röghegység, az olyan hegység, amely a 
földkéreg törésvonalai menten a környezet 
leszakadása folytán keletkezett. A R,-ck ritkán 
érik el a 2000 m. magasságot. Az európai 
•nüveltség általában a R.-ek vidékén emelke
dett a legmagasabbra. A Budai hegység 
is R. 

Rögtönitélő bíróság, a háború esetére szóló 
kivételes törv. (i9i2:LXIII. t.-c. 12. §. 4. 
p.) alapján életbeléptetett bíróság, a közren
det és közbiztonságot súlyosan fenyegető bűn
cselekmények (hűtlenség, lázadás, gyilkosság 
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stb.) megtorlására. A R. a büntetést, amely 
rendszerint halál, csak egyhangúlag szabhatja 
ki. Egyhangúság hiányában az ügyet rendes 
bíróság elé kell utasítani. 

Rögzíteni a. jn. állandóvá tenni, pl. egy 
megfestett szövetben a festéket, fényképező 
lemezen a képet. 

Röjtök kisk., Sopron vm., soproni j . , 676 
!., ut. Fertőszentmiklós, posta. 

Rökk Szilárd (1799—1888), emberbarát. Sze
rény életű ügyvéd volt, aki 750.000 forint 
vagyonát közmivelődési és jótékonycélra hagyta. 

Rönk, szállításra előkészített fatörzs. 
Röntgen, Wilhelm Konrad ((845-1923), né

met fizikus, a ró'a elnevezett sugarak föl
fedezője (1896). A müncheni egyetemen a 
fizika tanára. 1901. Nobel-dij. 

Röntgen-sugarak, más néven X-sugarak, erő
sen légritkított csövekben keletkeznek azon a 
helyen, ahol a katódsugarak' a cső üveg
falát érik. A R. szemmel nem láthatók, de 
a fényképező lemezre erősen hatnak s még 
vastagabb fémrétegeken is áthatolnak. Ε két 
utóbbi tulajdonság teszi a R.-at megbecsül-
hetetlenné az orvostudomány számára, ameny-
nyiben a test belsejében lévő rendellenes
ségeket a test felnyitása nélkül is meglát
hatjuk. 

Röpirat, 1. Pamflet. 
Röpítő erő, 1. Centrifugális erő. 
Rosier Endre, * 1904, operaénekes, az 

Operaház íagja. 
Röt a. m. vöröses-sz(őke. 
Rőtvad, így nevezik vadásznyelven a szarvas-

és őz-féléket, mert színük nyáron vöröses. 
Rövidáru, apró keresk. cikkek neve, ame

lyek fémből, fából, porcellánból stb. ké
szülnek. 

Rövidlátás I. Miopia. 
Rövidzárlat, két ellentétes áramú villany

vezeték érintkezése. 
Rözse, favesszőkből, gallyakból álló köteg. 
Rp., az orvosi rendelvény, recept rövidí

tése. 
R. P., táviratokon a. m. réponse payée =--

válasz fizetve. 
R. S. F. S. R. (Ruszkaja Szocialiszticeszkaja 

Federationaja Szovjetszkaja Reszpublika) a. m. 
orosz szocia'ista szövetségi köztársaság. 

Rubato (ofesz.) a. m. rabolt: zenei tem
pójelzés: szabadon, csapongva, tetszés sze
rint. 

Rubel, orosz pénzegység; 1 R. = 100 ko
pek, mai értéke kb,. 2.95 pengő. 

Rubens, Pieter Paul (1577—1640), flamand 
festő; a flamand barok-festészet legdúsabb 
művésze, virtuóz technikai készséggel festette 
képei szinte hihetetlen sorát. Élete művészi 
s diplomáciai sikerek mellett dus anyagi jó
létben telt el; holtával nagytehetségű tanít
ványok (Van Dyck, Jordaens, Snyders, Van 
Thulden) réven szertehintődött művészete. 

Ruber József, * 1890, ítélőtáblai biró, a 
bp.-i egyet, a jogbölcselet tanára. Főműve: 
Erkölcsi jog. 

Rubicon (ma Rugone), Umbria római tar

tomány és Gallia Císalpina határfolyója, ame
lyet fegyveres csapatta! átlépni csak a szená
tus engedélyével volt szabad. Caesar merész 
elhatározással (»a kocka el van vetve«) át
kelt rajta s Róma ellen vonult. 

Rubidium (lat.), etem, a káliumhoz ha
sonló lágy, fehér. fém. 

Rubin, a korund pevü ásvány vörös szinü 
fajtába. Ceylonban és Indiában találják. Az 
apróbb szilánkokat zsebórákba csapágyakttJ al
kalmazzák. Ujabban mesterségesen is gyárt
ják. 

Rubin László, * 1888, ügyvéd, iró. Sok 
publicisztikai cikke és több szépirodalmi kö
tete (Orbán Pál lázadása, A tizenkét Júdás 
stb.) jelent meg. 

Rubinek 1. Gyu'a (1865—1922), politikus, 
az OMGE igazgatója. 1919—1920. földmivelés-
ügyi, rövid ideig kereskedelemügyi miniszter 
is. Szerkesztette a Köztelek-et, nagy szakiro
dalmi és publis isztikai működést fejtett ki. — 
2. István, * i8i6, ügyvéd, országgy. képv. 

Rubinstein, r. Anton (1829—1894), orosz 
zeneszerző és zongoraművész. 1848-tól Szentpé
terváron élt. Ott konzervatóriumot alapított, 
amelynek sokáig igazgatója is volt. Szimfó
niáin és kisebb zenemüvein kívül irt ope
rákat (Lalla Rookh és Nero) és oratóriumo
kat. — 2. Erna, * 1903, hegedümüvésznő, 
Hubay Jenő tanítványa. 

Rubint Dezső, * 1871, altábornagy, a hadi-
levéltár igazgatója, főműve: Az összeomlás-
könyve. 

Rubinüveg, arannyal festett vörös üveg. 
Rubinyi Mózes, * 18811, ta: ár és irodalom

történész. Kiadta Mikszáth K. hátrahagyott 
munkáit. Müvei: Mikszáth Kálmán stílusa és 
nyelve, Vajda János, Herczeg Ferenc. 

Rubovics Márk, * 1868, festő, Székely és 
Lotz tanítványa. Legismertebbek naturalista 
zsánerjelenetei. 

Rubrika (lat.) a. m. rovat. 
Rudabánya kisk.. Borsod vm., edelényi j . , 

2157 1., telefon, távíró, posta. 
Rudabánya csk a kisk., Zemplén vm., sátor

aljaújhelyi j . , 659 1., ut. és up. Sátoralja
újhely. 

Rudas Miksa, * 1865, közgazdasági iró, v. 
bolíviai konzul Budapesten, a Balkán- cs dél-
amerikai államokba irányuló magyar kivit, 
kereskedelem propagálója.. 

Rudasfürdő, 1566-ból eredő, 45° C. hő-
fürdő a Gellérthegy alján. 

Rudimentum (lat.) a. m. csökevény. 
Rudnay Gyula. * 1878, festő. Székely Ber-

ta'an és Holló ̂ y Simon tanítványa. Munkái 
a régi spanyol festők hatását mutatják. Ki
válóak rézkarcai. 

Rudnyánszky Gyula (1858—1915), költő,^ hír
lapíró. Feleségével Amerikába ment, később 
megvakultán visszatért. Számos ifjúsági mü
vet, verses elbeszéléseket, regényt, lirai köl
teményt irt. 

Rudolf, mint magy. király I., mint német-ró
mai császár II., (1552—1612). 1576. lépett 
trónra. Míg ő a prágai Hradsiijba bezárkózva 
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csillagászati és alkimista problémákkal foglal
kozott, a protestáns sérelmek a Bocskay-
felkelésre szolgáltattak okot. így tehát a 
főhercegek Mátyást választották a Habsburg
ház fejévé. Erre létrejött Bocskayval a bécsi, 
a törökökkel a zsitvatoroki béke, amelynek 
biztosítására Mátyás a rendekkel szövetkezve, 
ellen. — II. R. (I. R. magy. kir.) 

Rudolf, német császár, I. (1273—1291), a 
Habsburg-ház hatalmának megalapítója, aki 
svájci grófból emelkedett a német-római csá
szári trónra. Ottokár cseh királlyal szemben 
sikerült megvédenie szerzeményeit és ered
ményesen harcolt a kiterjedt rablólovagság 
ellen. — II. R. I. R. magy. kir. 

Rudolf trónörökös (1858—1889), I. Ferenc 
József fia. 188r. nőül vette II. Lipót belga 
kir. leányát, Stefániát és 1889. Mayerlingben 
öngyilkos lett. 

Rúdugrás, gyakorlói 4 m. hosszú bambusz
rúd segítségével ugranak át a mérce felett. Vi
lágrekord 4 m. 22 cm. (Hoff, Norvégia), 
magyar rekord Karlovíts 3 m. 82 cm. 

Rué (franc: roué) a. m. kiélt világfi. 
Ruffy Pál, * 1854, nyűg. államtitkár, az 

állami gyermekmenhelyek orsz. felügyelője. 
Rugalmasság, az a fizikai erő, amellyel a 

testek külső eerők által okozott alak- v. tér
fogatváltozásnak ellenszegülni igyekeznek. 

Rugásd kisk., Baranya vm., szentlőrinci j - , 
201 1., ut. Magyarszentiváji—Gusztávmüve, up. 
Szabadszentkirály. 

Rugby, 1. város Közép-Angliában, 25.000 
1., hires college-zsel. — 2. Labdajáték, amely 
hasonlít a footballhoz, de ennél kézzel is 
szabad érinteni a labdát. Amerikában játsz-
szák. 

Rugendas, Georg Philipp (1666—1742), né
met festő; csata-, lovas-, katona-képek (a 
kuruc világból is); rézmetszetek. 

Ruggyanta, I. Kaucsuk. 
Ruhmkorff, Heinrich Daniel (1803—1877)1 

német származású francia mechanikus. 1855. 
szerkesztette a szikra-induktort. Ε készülék 
alapvető szerepet játszik a Röntgen-sugarak 
előállításánál, a szikratávirónái és távbeszélőnél. 

Ruhr-teriilef, Németországban, a Ruhr és 
Lippe közti kb. 4500 km2 terület. Európa 
egyik legfontosabb szénterülete. 1923 jan.— 
1925 jul. francia megszállási alatt. 

Ruijsdael, 1. Jacob van (1629—1682), hol
landi festő, a hollandi tájképfestés betető-
zője légköri tünemények benyomásaival át
szőtt tájaival. — 2. Salomon van (1600?— 
1670), hollandi festő; folyópartok, országutak, 
falvak benépesítve. 

Rule Britannia (folyt.: rule the waves), an
gol nemzeti dal kezdető (»Uralkodjál Britan
nia, uralkodjál a hullámokon«). 

Rulett (franc), szerencsejáték golyóval, for
gatható korongon, számozott rekeszekkel. 

Rum kisk., Vas vm., vasvári j . , 1360 L, 
vasút, táviró, telefon, posta. 

Rum, a cukornád melasszából előállított 
szeszes ital. Nálunk hígított alkoholból és 
cukorból készítik» 

Rumburg (Rumburk), városka Csehország 
E-i határán, 12.000 1. Vászonszövés. 

Rumelía, egykori kormányzóság európai Tö
rökországban. 

Rumford, Benjamin, gróf (családi nevén 
Thompson 1753—1814), amerikai születésű ka
tonatiszt, államférfi és fizikus. A hőtan terén 
végzett fontos· kutatásokat. 

Run (ang.) a. rn. futás, roham, közgazda
sági értelemben pánikszerű megrohanása egy 
banknak, amelynek hitele hirtelen megingott. 

Runa-irás, a germán népek régi irása. A 
betüjegyek a föníciai, görög és római írás
ból fejlődtek, csakhogy alakjuk szegletes. 
Legrégibb emlékei a Kr. u.-i 3. sz.-ból va
lók. 

Rupert Rezső, * 1880, ügyvéd, 1924 óta 
elnöke a Kossuth-pártnak. 

Rupia, keletindiai pénzegység, értéke kb. 
1.80 pengő. t. R. — 16 anna = 129 pice. 

Rupprecht Olivér, * 1858, földbirtokos, 
felsőházi tag. 

Ruprecht, volt bajor trónörökös, * 1869, 
1916. tábornagy, 1917. a nyugati hadsereg
csoport főparancsnoka, 1918. visszavonult. 

Rurális (lat.) a. m. falusi, vidéki. 
Rurik, f 879, varég (normán) vezér volt, 

az orosz monarchia megalapítója, aki 862. 
elfoglalta Novgorodot. Utódai 700 évig ural
kodtak Oroszországban. A R.-család 1598. 
halt ki. 

Ruskin, John (1819—1900), angol esztéti
kus és szociológus, a preraffaelita irány elő
harcosa. Müvei: Velence kövei, Szezámok és 
liliomok stb. 

Russell, H. Bertrand, * 1872, angol filo
zófus, matematikus és fizikus, a relativizmus 
egyik művelője, pacifista és szocialista. 

Ruszcsuk, dunai kikötőváros Bulgáriában, 
46.000 1. Bőr- és textilipar. 

Ruszka-Krajna, 1. Podkarpatska Rus. 
Rusznyákok, 1. Rutének. 
Ruszofil (gör.) a. m. oroszbarát. 
Ruszt, városka, Sopron vm., a Fertő Ny-i 

partján, 1500 1. Bortermelés. Trianon óta 
Ausztriáé Rust néven. 

Rusztíka, terméskőből készült építmény, 
elől faragatlanul hagyott kövekkel. 

Rusztikus (lat.), a. m. parasztos, egyszerű, 
durva. 

Ruta (franc.) a. m. útirány. 
Rutének (rusznyákok), a kis-oroszok Ny-i 

törzse. Máramaros, Bereg, Ung és Sáros 
vm., meg K-Galiciában. Földmiveléssel, ál
lattenyésztéssel és erdőgazdasággal foglalkoz
nak. Számuk kb. 4 millió. 

Ruténium (lat.), a platinával rokon fémes 
elem. 

Ruth, a Biblia egy idillikus könyvének 
cime, amely a moabita nőről, R.-ról, Dávid 
király ősanyjáról szól. 

Rutherford, Ernest, * 1871», angol fizikus 
és vegyész, ö bontotta fel először a nitro
gén atomjait radioaktív sugarak segítségével. 
1908. Nobel'dij, 
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Rutich Jenő, * 1889, orvos, a pécsi egyet. 
a belorvosi diagnosztika m. tanara. 

Rutin (franc: routine) a. m. jártasság, 
tapasztaltság; sokszor gáncsoló értelemben a. 
m. az invenciót és eredeti tehetséget pó
toló ügyesség. 

Ruttkay 1. György, * 1890, iró és hírlap
író. Az Est bécsi szerkesztője. Darabjai kö
zül a Vígszínházban kerültek színre: A 
nagyvilági nő, 'Keringő. — 2. Miksa (1863— 
1913), iró, kritikus, fordító. Drámákat (Sö
tétség, Vénusz) és librettókat irt. 

Ruwenzori, hegység a középafrikai medence 
K-i szélén, 5100 m. magas. 

Riickert, Friedrich (1788—1868), német 

Saale, az Elbe leghosszabb baloldali mel
lékfolyója. Mellette fekszik Jena és Halle. 

Saatfeld, ι. thüringiai város, 18.000 1. — 2. 
Κ-poroszországi város, 26.000 1. 

Saar, a Vogézekben eredő folyó; a Mo-
selbe ömlik. Partjain nagy széntelepek. 

Saarbrücken, a iSaar-terület fővárosa a 
Saar folyó mellett, 125.000 1. Kohók, ne
hézipar. 

Saar-vidék, Németországtól a versailles-i 
szerződés értelmében elszakított és a Nép
szövetség fenhatósága alá helyezett terület. 
1928 km2, 8/4 millió német 1. A szénbányák 
tulajdonjogát Franciaország kapta kárpótlásul 
a saját bányáiért. A S. jelentőségét szénme
dencéje adja meg. Bányászata mellett kohá
szata és vasipara is jelentékeny. Legnagyobb 
városa Saarbrücken. 1934-re népszavazást ren
del a 6zeirződés a S. hovatartozása ügyében. 

Saaz, cseh váj-os az Eger m., 17.000 1., 
komló; sör- és cukorgyárak. 

Sába, a szabeusok fővárosa volt Délará-
biában. Nevét S. királynője örökítette meg. 

Sabac, városka E-Szerbiában, 12.000 1. 1914-
ben súlyos harcok. 

Sabaria v. Savaría, római kolónia a mai 
Szombathely területén. 

Sabatier, Paul, * 1854, francia vegyész, 
egyet. tan. Toulouse-ban. Kül. szerves ké
miával fogl. 1912. Nobel-dij. 

Sabbat (héber) a. m. nyugalom, a hét 7. 
(pihenő) napja a zsidóknál. 

Sábesz, a héber sabbat (szombat) szó 
ferdítése. 

Sablon (franc: chablon), papir-, bádog -
stb. lap, amelybe minta van kivágva átvitel 
céljából (festő-S.). Átvitt értelemben a. m. 
közhely. 

Sabotage (franc), 1. Szabotázs. 
Sachalin, 1. Szakhalín. 

költő és orientalista, lirai és didaktikus köl
teményeket irt. 

Rüdiger, Feodor Vasziljevícs, gróf (1784— 
1856), orosz tábornok, a magy. hadsereg 
1849 aug. Ï3. előtte tette le a fegyvert Vi
lágosnál. 

Rügen, Németország legnagyobb szigete a 
Keleti-tengerben, 968 kin2, 50.000 1., tengeri 
fürdőkkel. 

Rüh, erős viszketéssel és kiütéssel járó fer
tőző bőrbetegség, okozója a 0.2—0.5 mm.-es 
rühatka. 

Rybár István, * 1886, a bp.-i egyet, a 
gyakorlati fizika íny. r, tanára. 

Sacher-Masoch, Leopold (1836—1895), oszt
rák iró, naturalista elbeszélőmüvek szerzője. 
Gyakran csap át szexuális területekre. A 
sexuálpszichológia róla vette a masochizmus 
megjelölését. 

Sachs, Hans (1494-1576), német mester
dalnok, foglalkozására varga. 

Sacramento, 1. folyó Ε-Amerikában; a 
San-Francisco-i öbölbe ömlik. 800 km. hosszú. 
— 2. Kalifornia fővárosa, 65.000 1. 

Sacré Coeur, apácarend, amelyet Magda
lene Barát alapított 1800. Párizsban; leány
neveléssel foglalkozik. Bp.-en is van rend
házuk és leányiskolájuk. 

Sacrificium (lat.) a. m. áldozat. 
Sacrilegium (lat.) a. m. szentségtörés. 
Sacrosanctum (lat.) a. m. szentek szentje, 

vagyis szent és sérthetetlen. 
Sadagora, Romániához tartozó község Bu

kovinában, 4600 1. Hirét az itt székelő rabbi
dinasztiának köszöni. 

Sádchen (ujhéber) a. m. házasságközvetitő. 
Sade, Donatien Alphonse, marquis de (1740 

—1814), francia iró. Regényeiben a sexuális 
perverzió egy fajtájával fogl. (»Szadizmus.«) 

Sadowa, cseh község a Bistrica mellett, 
250 1. L. Königgrätz. 

Saeculum (lat.) a. m. évszázad. 
Safarik, Pavel Josef (1795—1861), magyar

országi származású szláv nyelvész és iroda-
lomtörténetiró. Megírta a szláv népek iro
dalomtörténetét. 

Safe deposit (ang.) a. m. biztos letét, a 
bank pénzszekrénye, ahol az ügyfelek érté
keiket és okirataikat külön rekeszekben őr
zik. 

Safranek János, * 1876, a bp.-i egyet, az 
orr-, garat- és gégebajok kór- és gyógy
tanának c. rk. tanára. 

S 
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SÁFRÁNY ,. . SÁjMoViCS 

Sáfrány, a Crocus sativus nevű növény 
szárított virágja. Fűszer és sárga festék. 

Saga, prózai elbeszélés a skandináv irodal
makban. 

Sagacítas (lat.) a. m. okosság. 
Sage-femme (franc.) a. m. bába. 
Ságh József (1852—1922), zenekritikus, a 

Zenelap és a Magy. Zenészeti Lexikon szerk. 
Sághy Gyula (1844—1916), jogtudós, ma

gán- és osztrák joggal fogl. Bp.-i egyet, 
tanár, képviselő volt. 

Ságod kisk., Zala vra., zalaegerszegi j . , 
856 I., ut. és up. Zalaegerszeg. 

Ságodi Ütmár, * 1881, zenei iró és zene
szerző, zongoradarabok, népdalfeldolgozások és 
szakcikkek. 

Ságuj'falu kisk., Nógrád vm., szécsényi j . , 
785 1., ut. Szécsény, up. Karancsság. 

Saguna András (1809—1873), román politi
kus, 1847 óta erdélyi román püspök. Ű vitte 
Keresztül 1864. a görög-keleti román egyház
nak a szerb egyháztól való elválasztását. 

Ságvár kisk., Somogy vm., tabi j . , 1599 
1., telefon, posta. 

Sah (perzsa) a. m. király. Padisah: fősah. 
Saígun, Franria Indo-Kina és Kokinkina 

fővárosa, 109.000 1. Rizs-piac. Tengerészeti 
arzenál. 

Saint (franc), nevek előtt a. ni. szent. 
Saint-Cloud, Párizs egyik Ny-i elővárosa, 

13.000 )., a Szajna mellett. »Sevres-i« por-
oellángyár. A Nemzetközi Mértékügyi Intézet 
székhelye. 

Saint-Cyr l'École, francia városka Versail
les mellett, 4000 1. 1802. Napoleon-alapitotta 
katonatiszti iskola. 

Saint-Denis, 1. Párizs egyik Ë-i elővárosa, 
80.000 1. 6>b. alapított apátság. Gyárváros. 
2. Réunion sziget fővárosa, 22.000 1. 

Sainte-Beuve, Charles Auguste (1804—1869), 
francia kritikus és költő. Kezdetben lírai 
költeményeket irt, föllépett a regény terén 
(Volupté) stb. Nagy népszerűségét irod.-t:Jrt. 
és kritikai munkáival szerezte. 

Sainte-Croix (Santa Cruz), Antilla-sziget, 
218 km2, 15.000 1., az Egyes. All.-é. 

Saint-Etienne, város Közép-Franciaország
ban, 194.000 1. Széatelepek, bánya ;zisko)a. 
Selyem, bársony, fegyver, gép, szerszám és 
gépkocsigyártás. 

Saint-Germain en Laye, francia városka 
Párizstól Ny-ra, 22.000 1. Renesszá ísz-kas-
télya egykor királyi székhely volt. 

Saint-germain-i béke, Ausztria megbízottai 
által 1919. szept. 10. aláirt békeszerződés, 
83.591 négyszögkilométernyi területet és 
6,488.336 főnyi népességet hagyott meg a 
régi Ausztriából. Az osztrák köztársaságnak 
iiéii a nyugatmagyarországi területet, a had
sereget 30.000 emberben állapítja meg; meg
tiltja a Német birodalomhoz való csatlako
zást s kimondja a jóvátétel kötelezettségét. 

Saint Helens, angol gyárváros Lancaster 
grófságban, 109.000 1. 

Saint-Just, Antoine (1767—1794), a nagy 
francia forradalom egyik vezérférfia. Robes-
pierre-rel és Couthonnal együtt tagja volt az 
J794- egyeduralkodó triumvirátusnak. Robes-
pierre-rel egy napon végezték ki. 

Saint Lawrence, az É-amerikai nagy tavak 
vizét az Atlanti-óceánba levezető folyó. Hossza 
toco km. Tölcsér-torkolata a £.-öböl. 

Saint Lou's, ι. város az Egyes. All. Mis
souri államában, 773.000 1. Két egyetem, nagy 
vasúti és belvízi forgalom. — 2. Szenegál 
francia gyarmat fővárosa, 20.000 1. 

Saint-Nazaire, franc, kikötőváros a Loire 
mell., 39.000 1. 

Saint-Ouen, franc. város Párizstól Ë-ra, 
52.000 1. 

Saint Paul, az Egyes. All. Minnesota álla
mának fővárosa a Mississippi mellett, 235.000 
1. Gyárváros. 

Saint-Pierre, 1. francia sziget New Found-
landtól D-re, kábel-állomás. — 2. Martinique 
sziget legnagyobb városa, 40.000 1. 1902. a 
Mont Pelée vulkán kitörése elpusztította. 

Saint-Pierre, Bernardin de (1737—1814), fran
cia iró. Rajongó természettanulmányokat irt 
s ezek 4. kötetében van világhírű szerelmi 
idillje: Paul et Virginie. 

Saint-Privat, lotharingiai falu, 600 1. Köze
lében 1870. aug. 18. véres ütközet. (A néme
tek Grave'.otte faluról nevezték el.) · 

Saint-Quentin, város E-Franciaországban, 
50,000 1. Textil- és cukoripar. 

Saint-Saëns, Charles Camille (1835—1921), 
francia zeneszerző. 1858—70. templomi orgo
nás. Operái: Samson et Delila, lienri VIiL, 
balettje: Javotte, zenekari müvei: Gavotte és 
3 szimfóniája ismert. 

Saint-Simon, 1. Claude Henri, gróf (1760— 
1825), iró, a francia szocializmus őse. Kalan
dos életet éit, a dusgazdagságtól a vak kol
dusságig. Számos társadalomkritikai müvet irt. 
A munkáskérdést elsőül teszi a társadalom 
központi problémájává, továbbá a társadalom 
vallási reformját hirdeti. (L. Saint-Simonizmus.) 
— 2. Louis de Rouvroy, herceg (1675—1755). 
tábornok, udvari ember 91 kiváló iró. 21 köte
tes Mémoires-ja a »francia Tacitus« nevét 
szerezte meg neki. 

Saint-Simonizmus. C. H. Saint-Simon és 
követői szocialisztikus iskolája (kb. 1825—32). 
A S. szerint uj társadalmi (indusztriális) rend 
kell, amelyben a tőkések, legisták (intelekt. 
foglalkozások) és katonák alá legyenek rendelve 
a (tágértelmü) munkásságnak. 

Saint Vincent, angol Anti!la-sziget, 381 km2, 
42.000 I. 

Saison (franc, season . ang.) a. m. évszak, 
idény. 

Saját váltó, a kibocsátó fizetési Ígérete 
váltóalakban. 

Sajnovics János (1733—85), jezsuita csilla
gász és nyelvész. 1770. könyvet irt a lapp 
és magyar nyelv rokonságáról és igy úttö
rője a finn-ugor összehasonlító nyelvészetnek. 
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SAJÓ SALAINO 

Sajó, folyó az Alacsony Tátra K-i szélén, 
a Hernáddal egyesülve a Tiszába ömlik. 
Trianon óta felső szakasza Csehszlovákiáé. 

Sajó i. Aladár, * 1869, újságíró. A Buda
pesti Hírlap munkatársa. Munkái: Katonáék-
nál, Regruták, A Vörösmafty-szobor stb. — 
2. Sándor, * 1868, c. tanker, főigazgató, költő. 
Kötetei: Fiatal szívvel, Gordonka, Magyar 
versek, Muzsikaszó. 

Sajóbábony kisk., Borsod vm., miskolci j . , 
814 1., ut. és up. Sajóecseg. 

Sajóbesenyő, kisk., Borsod vm., miskolci j . , 
533 1., ut. és up. Szirmabesenyő. 

Sajóecseg kisk., Borsod vm., miskolci j . , 
649 1., vasút, távíró, posta. 

Sajőgalgóc kisk., Borsod vm., sajószentpéteri 
j . , 451 1., ut. Sajókaza, up. Vadna. 

Sajóh'dvég kisk., Zemplén vm., szerencsi j . , 
881 1., ut. Girincs, up. Berzék. 

Sajóivánka kisk., Borsod vm., sajószeritpéteri 
j . , 408 1., ut. és up. Sajókaza. 

Sajókápoíiia kisk., Borsod vm., sajószentpéteri 
j . , 479 1., ut. és up. Sajószentpéter. 

Sajókaza nagyk., Borsod vm., edelényi j . , 
2810 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Sajókazinc kisk., Borsod vm., sajószentpéteri 
j . , 2069 1., vasút, táviró, telefon; posta. 

Sajőkereszfur nagyk., Borsod vm., miskolci 
j . , 764 1., vasút, ut. és up. Sajóecseg. 

Sajölád kisk., Borsod vm., miskolci j . , 
1344 1., ut. és up. Alsózsolca. 

Sajólászlőfalva kisk., Borsod vm., sajószent
péteri j . , 377 1., ut. és up. Sajószentpéter. 

Sajómercse kisk.. Borsod vm., ózdi j . , 539 1., 
ut. és up. Putnok. 

Sajónémeti kisk., Borsod vm., ózdi j . , 666 1., 
vasút, ut. és up. Center. 

Sajóörös kisk., Borsod vm., mezőcsáti j . , 
727 1., ut. és up. Sajószöged. 

Sajópálfalva kisk., Borsod vm., miskolci j . , 
62c 1., ut. és up. Sajóvámos. 

Sajópetri kisk., Borsod vm., miskolci ]., 
1143 1., ut. és up. önöd. 

Sajópüsnöki kisk., Gömör és Krshont vm., 
putnoki j . , 647 1., ut. és up. Bánréve. 

-. Sajósenye kisk., Borsod vm., miskolci j . , 
242 1., vasút, ut. és up. Sajóvámos. 

Sajószentpéter nagyk., Borsod vm.. sajószent
péteri j . , 5140 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Sajószöged kisk., Borsod vm., mezőcsáti j . , 
972 1., telefon, táviró, posta. 

Sajóvámos kisk., Borsod vm., miskolci j . , 
1885 1., telefon, posta. 

Sajővárkony nagyk., Borsod vm., ózdi j . , 
3621 1., vasút, telefon, posta. 

Sajővelezd kisk., Borsod vm., ózdi j . , 1003 1., 
ut. Putnok, posta. 

Sajt, megoltott tejből készült, hosszabb ideig 
: eltartható, igen tápláló tejtermék. Lehet lágy 

v. kemény, zsírtartalma szerint kövér v. so
vány. Alkatrészei: kazein (fehérje), zsir, viz 
és ásványi anyagok (só). Minden állat tejé
ből készíthető, de főleg tehén- és juhtejből 

' csinálják. 

Sajtóiroda, a minisztériumoknak az az osztá
lya, ahonnét a közvéleményt a sajtó utján 
tájékoztatlak. Nálunk a miniszterelnökség és 
a külügyminisztérium S.-ja a legfontosab
bak. S.-ja van a bp.-i rendőrségnek is. 

Sajtójog, a sajtóra vonatkozó jogszabályok 
összessége, melynek alapelve az 1848. XVIII. 
t. c-ben a sajtószabadság. Ujabban az 1914. 
XIV. t. c. szabályozta. 

Sajtolt szén, 1. Brikett. 
Sajteskál kisk., Sopron vm., csepregi j . , 

568 1., telefon, táviró, posta. 
Sajtószabadság, a gondolatok nyomtatás ut

ján való terjesztésének joga; az alkotmány-
biztosítékok egyike. Nálunk a S.-ot az 1848. 
évi XVIII. t. c. mondja ki. 

Sajtótörvény. Sajtórendőri vétséget követ el: 
1. nyomdai alkalmazott, aki mást sztrájkra 
csábit v. a munkában megakadályoz; 2. a 
nyomdatulajdonos, ha a nyomdatermék be
jelentését elmulasztja; 3. aki tiltott nyomtat
ványt terjeszt és 4. a kiadó, aki szabály
szerű engedély nélkül lapot ad ki, v. felelős 
szerkesztőként olyant nevez meg, aki a la
pot tényleg nem szerkeszti. Sajtórendőri kihá
gást követ el: 1. a nyomdatulajdonos, aki 
nem nyomatja rá a nyomtatványra az elő
irt adatokat (kiadó, nyomdász neve, nyomda 
helye stb.) és aki a köteles példányt nem 
küldi be; 2. a kiadó, aki az időszaki 
lapnál beálló változásokat nem jelenti be, 
v. kellő biztosíték nélkül a lapot kiadja; 
3. a szerkesztő, aki a helyreigazító nyilatko
zatot nem adja ki v. ezzel késlekedik, v. ehhez 
megjegyzést füz, aki kuruzsló szereket hir
det stb. 

Sakál, kutyaféle ragadozó. Afrikában, Ázsiá
ban és DK-Európában él. 

Sakkautomata fsakkozógép). Az első és leg
híresebb S.-t Kempelen Farkas készítette 1769. 
A törököt ábrázoló bábu valamennyi ellen
felét megverte. Bár a gépezet belsejét játék 
előtt a közönségnek megmutatták, mégis biz
tosra vehető, hogy a játékot az asztalban 
elhelyezett, kistermetű sakkmester, Murray v. 
Lewis vezette. 

Sakkfeladvány, va^mely sakkgondolatnak 
meghatározott szerkezetben való kifejezése. 
Leggyakoribb alakja a rendes mattfeladvány, 
amelyben az egyik fél (vilácos) a védekező 
másik félnek meghatározott lépésszámban mat
tot ad. 

Sakkjáték, csatát utánzó játék, 64 koc
kára oszlott táblán, 16—16 főnyi fehér 
és fekete figurával. A hinduk találták föl 
Kr. e. ;oo körül. Innen vették át a per
zsák, majd az arabok hozták Európába,^ ahol 
a mai formájában kb. a 15. sz. óta játszák. 

Sakuntala, 1. Kálidásza. 
Sal (lat.) a. m. só. 
Salain«, Andrea (1480?—1524?), Leonardo da 

Vinci kedvenc festőtanitványa, akit Leonardo 
csak Salai néven emlit. Állítólag Andrea 
Salai, magyar zsoldos fia. 
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SALAK SALUS POI'ULI 

Salak, az a kohászati melléktermény, amely 
az olvasztott ércek tisztátalanságaiból és az 
olvadást elősegítő pétanyagokból keletkezik. A 
Thomas-acél S.-ját foszfortartalmánál fogva mű
trágyaként, a vaskohó S.-ját pedig cement 
és tégla gyártására szokták feldolgozni. 

Salamanca, város Spanyolországban, S. tar
tomány fővárosa, 36.000 1. Igen régi (1239) 
egyetem. — S. tartomány, 12.000 km2, i/3 
millió 1. 

Salamis, kis görög sziget Athéntől Ny-ra, 
486. Kr. e. a görög hajóhad győzelme a 
perzsákon. 

Salamon magyar király (1052—87), I. Endre 
fia. Belgrád elfoglalása a görögöktől S. uralma 
alatt történt. Az 1074. kitört polgárháború
ban a mogyoródi csatában elvesztette trónját. 

Salamon, a zsidók 3. királya, uraik. Kr. e. 
J025—986-ig. Ö építtette a jeruzsálemi temp
lomot, fejlesztette az ipart és kereskedelmet. 
S. közmondásos bölcsesége révén több ószövet
ségi könyv szerzőjeként szerepel a hagyo
mányban. 

Salamon 1. Ferenc (1825—92), történetíró, 
1870-tői bp.-i egyet, tanár. Főművei: Buda
pest története, Magyarország a török hódí
tás korában, Az első Zrínyiek stb. Rend
kívüli jellemző képesség, magyaros stilus jel
lemzi munkáit. — 2. Henrik, * 1865, fog
orvos, bp.-i egyet. c. rk. tanár. Főbb munkái: 
Atlas der stomatologischen Brückenarbeiten, 
Fogpótlástan stb. 

Salamonfa kisk., Sopron vm., csepregi j . , 
325 1., ut. Sopronhorpács, up. Zsira. 

Salamon-szigeteik, Csendes-óceáni angol szi
getcsoport, vulkánikus és korállszigetekből, ösz-
szesen 44.000 km2, 200.000 1. 

Salandra, Antonio, * 1853, olasz államférfiú, 
egyet, tanár, képviselő, többizben miniszter, 
1914—16. min. elnök. 

Salerno, város D-Olaszországban, 63.000 1. 
Egykor híres orvosi egyetem. S. tartomány 
(i/2 millió 1.) fővárosa. Középkori műemlékek. 
Pamutszövés. 

Salétrom, a kálium v. nátrium fémeknek 
S.-savas vegyülete. A ikáli-S. nálunk több he
lyen (Debrecen, Nagykálló) a földből virágzik 
ki. Fehéres, vízben jól oldódó só, kitűnő 
oxidáló szer. Puskapor gyártására használják. 
— A nátron- v. chilei-S. óriási tömegekben 
fordul elő Peru partjain s chilei kikötőkből 
kerül piacra. Fontos műtrágya s a vegyi 
iparnak is egyik legfontosabb alapanyaga. Mes
terségesen is állítják elő a levegő nitrogén
jének felhasználásával. 

Salétromsav, színtelen, maró folyadék, erős 
oxidáló szer. Sóiból állítják elő. A fémeket 
nitrátokká alakítja át. Fontos szerepe van a 
modern robbantó szerek (lőgyapot stb.) elő
állításánál. Az aranyművesek választóvize hí
gított S. 

Salfa és Köveskut kisközségek egyesültek 
Köveskut néven (1. o.). 

Salford, angol gyárváros Lancaster gróf
ságban, 247.000 I. 

Salfőld Jdsk., Zala vm., tapolcai j . , 708 \-, 
ut. és up. Kővágóörs. 

Salgó 1. Ernő, * 1873, orvos, színikritikus 
és műfordító. — 2. Jakab (1849—1918), bp.-i 
egyet. m. tanár, elmegyógyász. 

Salgótarján rt. város, Nógrád vm., 15.213 
1. Reálgimn. Szénbányászat. Vasmüvek. 

Salgótarjáni Kőszénbánya Rt , Budapest. Bá
nyatelepei: Salgótarján és vidéke, Baglyasalja, 
Zagyvaróna, Inaszó, Pálialva, Etes, Vizslás, 
Mátranovák, Somlyó. A vállalat eredetileg 
3 millió frt. alaptőkével indult 1868. A 
Kereskedelmi Bank érdekeltsége. 

Salisbury, 1. Robert Cecil, marquis of 
(1830—1903), angol ügyvéd, konzervatív kép
viselő, Disraeli halála után a konzervatív 
párt vezére. Háromizben miniszterelnök. — 2. 
Fia, James Cecil, * 1861, konzervatív kép
viselő, 1905. igazságügymin., (kereskedelmi mi
niszter és 1924. Baldwin kormányában pe-
csétőr. 

Saljapin, Fedor Ivanovics, * 1873, vi'ághirü 
orosz énekes, kiváló színész. 

Sallang, a. m. felesleges cifrázás, akár tár
gyi, akár művészi értelemben (pl. S.-os be
széd) . 

Sallárium (lat.: salarium), eredetileg só-
járulék, sóban kapott fizetés, később álta
lában fizetés. 

Salle (franc.) a. m. terem; S. à manger: 
ebédlő, étterem. 

Sallustius, Caius S. Crispms (Kr. e. 86—36), 
római történetíró és politikus. Numidia kor
mányzójaként rengeteg vagyont harácsolt ösz-
sze, azután visszavonult és megírta a Ju-
gurtha elleni háborúról s Catilina forradal
máról szóló monográfiáit. 

Salmon, André, * 1881, francia iró. Müvei 
versek, regények, színdarabok, kritikák. 

Salome, Herodiás leánya, aki anyja rábe
szélésére Keresztelő János lefejeztetését kérte 
Herodestől. 

Salomvár kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
1135 I., vasút, távíró, telefon, posta. 

Salpêtrière, Párizs legnagyobb kórháza (terü
leten egykor salétromgyár volt, innen a S. 
név). 

Saiten, Feli>-, * 1869, bp.-i születésű bécsi 
novellista, regény- és drámaíró. (Künsfler-
frauen, Die Wege des Herrn stb.) Essay-
kötetei : Das österreichische Antlitz és Gestal
ten und Erscheinungen stb. 

Saltimbanque (franc.) a. m. bohóc. 
Salt Lake City, az Egyes. All. Utah álla

mának fővárosa, a mormonok főhelye a Nagy 
Sóstó partján, J 18.000 1. Egyetem. Gabona-, 
gyapjú- és fémpiac. 

Sattomortale (ol.) a. m.· halálugrás. 
Salus (lat.) a. m. üdv, jólét. 
Salus, Hugo (1866—1929), német lírikus és 

elbeszélő. Müvei: Ehefrühling, Reigen. 
Salusinszky Imre, * 1883, Az Estnek ala

pítása óta segédszerk. 1921 óta felelős szerk. 
Salus populi (v. reipublicae) suprema lex 

(lat.) a. m. a nép (v. állam) jóléte a leg
főbb törvény. 
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Salvador, Közép-Amerika legkisebb köz
társasága a Nagy-
ógeán partján, 34.000 
km2, 1.7 millió ]., túl
nyomóan színesek. Vul
kanikus talaja igen ter
mékeny. Kukorica, ká
vé, rizs, bab, cukor
nád, dohány, kakaó, 
»Peru«-balzsam, indigo, 
kaucsuk; nemes fémek. 
Fővárosa San S. 

Salvarsan, Paul Ehrlich és a japán Háta 
által 1910. felfedezett arzénvegyület, a szifi
lisz legjobb gyógyszere. Javítása a Neo-S. 

Salvation Army, 1. Üdv hadserege. 
Salvator (lat.) a. m. megmentő, megváltó. 
Salvator, Rosa, olasz festő, 1. Rosa. 
Salve (lat.) a. m. légy üdvözölve. Katona

ságnál : sortűz. 
Salvus conductus (lat.) a. m. szabad oltalom, 

szabadságot biztosító irat, amelynek birtokában 
az illetőt nem lehet letartóztatni. 

Saly 1. Dezső, * 1892, újságíró, a Nemzeti 
Újság szerkesztője. — 2. Endre, * 1872, 
szocialista politikus és szakszervezeti vezető. 
— 3. László, * 1881, egyházi író, egyházjo
gász, a Közp. papnevelő int. felügyelője. 

Sály nagyk., Borsod vm., mezőkövesdi j . , 
283 1., telefon, posta. 

Salzach, bővizű hegyi folyó; a Salzburgi 
Alpokban ered és az Innbe ömlik. 

Salzburg, Ausztria egyik alpesi tartomá
nya, 7153 km2, 230.000 1. Felszíne hegyes; 
erdőgazdasága és állattenyésztése jelentékeny. 
Só-, vasérc- és márványbányászat. Faáru, cellu
lózé és cementipar. Számos nyaralóhely. — 
Fővárosa S. a Salzach mellett, 38.000 1. 
Közép- és újkori műemlékek. Mozart szülő
helye. 

Salzkammergut, osztrák alpesi vidék Felső-
Ausztria, Salzburg és Stiria határán, kb. 
1500 km2. Itt vannak Ausztria leghíresebb 
üdülőhelyei: Hallstadt, Gmunden, Ischl, Traun. 

Sámán, szibériai népek bűvös hatalmú, csoda
tévő papja. 

Sámánizmus, az a vallási fok, amelyben a 
sámánok extázis v. más varázslási módszerrel 
igyekeznek a szellemekre és istenekre hatni. 

Samarang, kikötőváros Jáva szig. északi 
partján, 158.000 1. 

Samaria, palesztinai város, Izrael fővárosa. 
Romjai Szebasztije község mellett. 

Samarjay Lajos, * 1870, mérnök, államtitkár, 
a MAV elnöke. 

Samassa József (1828—1912), egri biboros-
érsek; irt a vegyes házasságról, az egyház
fegyelemről. 

Sámbár Mátyás (1617—85), jezsuita, éles-
tollu hitvitázó. 

Sámik József, * 1876, gazdálkodó, felsőházi 
tag. 

Samoa, 1. Szamoa. 
Sámod kisk., Baranya vm., siklósi j . , 290 1., 

vasút, távíró, posta. 
Samos, görög sziget a Sporádok csoportjában, 

4Ó8 km2, 65.000 1. Bor-, rózsa-, olaj-, do
hánytermelés; juh- és kecsketenyésztés. Fővá
rosa Vathy. 

Samothrake, görög sziget az Égéi-tenget 
ÉK-i részén, 177 km2, 5000 1. Főv. Kastro. 

Samott (ném.-ol.), égetett, tűzálló, kovasav
ban dus anyag. Friss agyaggal keverve S.«. 
téglákat, S.-tégelyeket égetnek belőle. 

Sámson, Izrael egyik bírája, akinek óriási 
erejéről egész mondakör alakult ki. Erejét 
Delila nevű felesége által vesztette el, aki ha
ját, melyben ereje volt, levágta. 

Sámsonháza kisk., Nógrád vm., salgótarjáni 
j . , 689 1., ut. Tar, posta. 

Sámuel, héber próféta és Izrael utolsó 
bírája, kb. Kr. β. iooo. ü kente föl Dávid 
királyt Saul utódává. 

Samuel, Herbert, sir, * 1870, angol politi
kus és volt miniszter. 1919—25. Palesztina fő
biztosa. 

Sámuel Kornél (1883—1914), szobrász; hősi 
halált halt az uzsoki szorosban (A bánáti 
Éva, Fortuna stb.). 

San (spany.) a. m. szent. 
San Antonio, város az Egyes. Ali. Texa» 

államában, 178.000 1. Téli üdülőhely. 
Sancho Panza, Cervantes szatirikus regé

nyében Don Quijote csatlósa. 
Sancta simplicitas (lat.) a. m. szent együ

gyűség. 
Sanctuarium (lat.) a. m. szentély. 
Sanctus (lat.) a. ni. szent. 
Sand kisk., Somogy vm., csurgói j . , 902 1., 

ut. Iharosberény, up. Miháld. 
Sand, George (ered. Aurore Dupin férj. Du-

devant, 1804—76), francia irónő, Musset ba
rátnője; regényeiben szabad és természetes 
életfölfogás propagálója. Regényein kívül (In
diana, Valentine, Léiia) 9zámos essayt és 
memoárt irt. 

Sandburg, Carl, * 1884, chicagói újságíró, 
az ujabb amerikai költészet egyik főképviselője. 
Merész szabadverseket ir (Chicago Poems, 
Smoke and Steel). -

Sandeau, Jules (1811—83), francia író, 
George Sand barátja és munkatársa. Re
gényei: Mademoiselle de la Seiglière, Madelairie, 

Sándor, Jugoszlávia királya, * 1888, Kara-
gyorgyevics· Péter ifjabbik fia. A balkáni 
háborúban és a világháborúban a szerb had
sereg főparancsnoka, 1918. Jugoszlávia régense, 
Péter király halála óta (1921) király. 

Sándor makedón király (Nagy Sándor, szül. 
Kr. e. 356, uraik. 336—323), II. Fülöp make
dón király fia, Aristoteles tanítványa, a leg
nagyobb ókori hadvezérek egyike. Legyőzte 
Dareios perzsa királyt, elfoglalta Palesztinát 
és Egyiptomot, ahol Alexandriát alapította, 
elfoglalta Babylont, Sus-át, Persepolist, be
hatolt Indiába s meghódította a Pendsabot. 
Hazatérése közben, amire hadserege kényszeri
tette, meghalt Babylonban. Hatalmas birodalma 
utódai alatt részekre bomlott. 

Sándor orosz cárok: I. S. (1777—1825), I. 
Pál fia, 1801—25. orosz cár. Livlandban, 
Estlandban és Kurlandban eltörölte a jobbágy-
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ságot. Polgári törvénykönyvet dolgoztatott ki. 
Csatornákat ásatott. Alaszkában gyarmatot ala
pított. Egyetemeket és népiskolákat állított 
fel. Az 1812-i orosz hadjáratban megsemmisíti 
Napoleon seregét. A bécsi kongresszuson a 
szent szövetség tagja lett. — II. S. (1818— 
81), I. Miklós fia, 1855—81. cár. Az orosz job
bágyság felszabadítása (1861), a hadsereg re-
formálása, a közigazgatás és bíráskodás egy
mástól való elválasztása, a testi büntetésük 
eltörlése, Turkesztán (1864), Khiva, Bokhara, 
•Khokand meghódítása S. uralma alatt tör
tént. Uralmát a krimi háború, az osztrák
török háború és a san-stefanoi béke nép
szerűtlenné tették. 1881 márc. 13. bomba
merénylet áldozata lett. — HI. S. (1845—94), 
az előbbi fia, 1881—94. cár. Klerikális és reak
ciós uralkodó volt. A balti tartományok né
met lakosságának, a katolikus lengyeleknek üldö
zése, Finnország erőszakos oroszositása, a 
vámháboru Németország ellen. 

Sándor pápák: III. S. (1159—81). Rómát 
kétszer kellett elhagynia, de diadalmasan visz-
szatért. II. Henrik királyt Becket Tamás 
canterbury-i érsek megöletése miatt 1170. nyil
vános vezeklésre kényszeritette. — VI. S., 
Rodrigo Borgia (1492—1503), kinek uralkodása 
erkölcstelenségek láncolata. Méreg által pusz
tult el. — VII. S. (1655—67), a janseniz-
mus ellensége, a Szt. Péter tér oszlopcsarnokát 
építtette. 

Sándor 1. Antal, * 1881, festő; realista 
•életképek. — 2. Árpád, * 1896, zenei iró, 
zongoraművész, szerkesztette a Symphonia c. 
folyóiratot. — 2. Erzsi, * 1885, operaénekesnő, 
•koloratur-szerepkör, a bp.-i Operaház örökös 
tagja. — 4. Imre, * 1892, szlovenszkói re-
•gény- és színműíró; főművei: Az autón (reg.), 
Szedjetek szét csillagok (szinmü). — 5. János 
(1862—1922), politikus, 1883. főszolgabíró, 1889. 
alispán, 1891. főispán, 1903. belügyminiszteri 
államtitk., 1913—17. belügymin. — 6. József, 
* 1853, iró, erdélyi kulturpolitikus. Legfőbb 
alkotása volt az Erdélyrészi Magyar Közműve
lődési Egyesület (EMKE), melynek alelnöke 
volt. 10 évig orsz. képviselő, 1922-től a 
bukaresti országgyűlésen a sepsiszentgyörgyi 
kerület képv. — 7. (Gy. Sándor) József, 
* 1887, festőművész és grafikus. — 8. László, 
* 1871, Budapest volt rendőrfőkapitánya. Je
lenleg ügyvéd. Munkája: A nyomozás alapelvei. 
— 9. Móric gróf (1805—78), hires urlovas, 
aki bravúrjaival egész Európát bámulatba ej
tette, Metternich kancellár veje volt. — 10. 
Pál, * i860, nagykereskedő és politikus. A 
Közúti Vasúttársaság volt elnöke, fővárosi tör
vényhatósági bizottsági tag, demokratapárti or-
szággy. képv. A merkantilista érdekek vé
delmében fejt ki tevékenységet. Az OMKE 
elnöke. — 11. Renée, zongoraművésznő. Siitcr-
rel koncertezett a kü'földön is (Berlinben stb.). 

Sándorfalva nagyk., Csongrád vm., kiskundo
rozsmai j . , 563 1., távíró, telefon, posta. 

Sándor li Kamill, * 1880, igazságügymin. be
osztott táblabíró, a bp.-i egyet, a fuvarozási 
és szállítmányozási jog m. tanára. 

Sandwich '(.ing.) a. m. vajas, húsos, stb. 
kenyérszeletek. — S.- emberek, akik mellükön 
és hátukon plakáttal járkálnak az uccákon. 

Sandwich-szigetek, 1. Hawai-szigetek. 
Sándy Gyula, * i868> építész, a müegyet. a 

középitéstan ny. r. tanára. Sok középületet, 
templomot és síremléket tervezett. Müvei: Épí
tési encyklopédia, Épületszerkezeti mintalapok. 

San Fernando, spanyol hadikikötő a cadizi 
öbölben, 27.000 1., csillagvizsgáló. 

San Francisco, 1. folyó Braziliában, az At
lanti-óceánba ömlik. — 2. Város· Kaliforniá
ban, az Egyes. Ali. legjelentékenyebb csendes-
óceáni kikötője, a S.-i öböl partján, 1 millió 1. 
Nagy és sokoldalú ipar. Kereskedelme ' Japán, 
Kína, India, Ausztrália és az Andok államai 
felé irányul. 1906. földrengés pusztította el, 
de újra felépült. 

Sanghai, K-Azsia legnagyobb kikötővárosa, 
a Jang-cse-kiang torkolata közelében, l1/2 millió 
1. Modern gyárváros. A selyem és a tea fő
piaca. 

San Gitnignano, városka Közép-Olaszország
ban (Toscana), 11.000 1. Középkori vártornyok, 
középkori és renesszánsz templomok, paloták és 
egyéb műemlékek. Értékes képtár és könyvtár. 

Sanitas (lat.) a. m. egészség. 
San José, 1. Costarica fővárosa, 51.000 1. 

— 2. Kaliforniai város, 40.000 1. Közelében a 
hires Lick-csillagvizsgáló. 

San Juan, 1. argentínai tartomány, 87.000 
km2, 147.000 1. — 2. Folyó Costaricában 
és Nicaraguában, a Karaibi-tengerbe ömlik. 
— 3. Porto Rico-sziget fővárosa és kikötője, 
49.000 1. 

Sankt Bernhard, alpesi hágó Svájcban, a 
Rhône és Dora Baltea völgyei között, 2472 m. 
Kolostor, szálloda. 

Sankt Gallen, Svájc egyik ÉK-i kantonja, 
2000 km2, 300.000 1., mind német. Földmüve
lés, állattenyésztés; hímzések, selyem- és pa
mutszövés, gépipar. Fővárosa S., 65.000 1. 

Sankt Moritz, falu és klimatikus üdülőhely 
K-Svájcban, a Felső Engadinban, 2700 1., 
1770 m magas. Téli sportok. 

Sankt Polten, város Alsó-Ausztriában, 32.000 
1. Gép- és papirosgyártás. 

San Marino, törpe köztársaság, Közép-Olasz
országba ékelve, 61 km2, 13.000 1. Földje 
termékeny. Borai híresek. Fővárosa S., 2000 
1. ; egyetem, könyvtár, múzeum. 

San Remo, város és téli üdülőhely az olasz 
Riviérán, 23.000 1. 

San Salvador, 1. Salvador közép-amerikai 
köztársaság fővárosa, 87.000 1. — 2. Guana-
hani, a Bahama-csoport egyik szigete, ahol 
Kolumbus 1492. először ért szárazföldet. 

Sansculotte (franc: nadrágtalan), a nagy 
francia forradalom proletárjai, akik pantalont 
viseltek az akkor divatban volt rövid nadrág 
(culottej helyett. 

San-Sebastian, város É-Spanyolországban, a 
Biscaya-öböl partján, 74.000 1. Hadi- és ke-
resk. kikötő. Tengeri fürdő. 

Sane façon (franc.) a. m. teketória nélkül. 
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Sins g.ne (franc.) a. m. fesztelenül. 
Sansovino, i. Andrea (Contucci, 1460—1529), 

olasz szobrász; a firenzei San Spirito szent
ségkápolnájának, a loretói szentháznak díszí
tése; számos síremlék. — 2. Jacopo (I. 
Tatti, i486—1570), olasz szobrász és építész. 

Sans phrase (franc.) a. m. frázis, kerülge
tés nélkül. 

Sanssouci, Potsdam melletti kastély és park, 
amelyet Nagy Frigyes építtetett. 

San-Stefano, városka, téli üdülőhely, Kons-
tantinápolytól DNy-ra. 1878. török-orosz béke, 
amelyet a berlini kongresszus megváltoztatott. 

Sánsz, 1. Chance. 
Santa Cruz, 1. bolíviai város, 18.000 I. 

— 2. Teneriffa-szig. fővárosa, kikötő, 52.000 1. 
— 3. Palma (Kanári) sziget fővárosa, 7000 1. 

Santander, város, hadi- és kereskedelmi ki
kötő É-Spanyolországban a Biscaya-öböl part
ján, 82.000 1. 

Santiago de Chile, Chile fővárosa az or
szág közepe táján, 574.000 1. Egyetem. 

Santiago de Cuba, Cuba egykori fővárosa, 
kikötő a sziget DK-i partján, 75.000 1. 

Santo Domingo, köz
társaság Haiti-sziget K-i 
felében, 50.000 km2, 
897.000 1., jórészt mu
lattok, akik spanyolul 
beszélnek. Kakaó, do
hány, cukornád, kávé, 
pamut. Kereskedelme az 
Unió felé irányul. Fő
városa S., 30.000 1., 
legnagyobb városa San
tiago de Los Cabal
leros, 72.0CO 1. 

, Santos, kikötőváros Brazília Sao Paolo álla
mában, 103.CO0 1. A földkerekség első kávé
piaca. 

Sántos kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 479 
1., vasút, ut. és up. Szentbalázs. 

Santos-Dumont, Alberto, * 1873, brazíliai 
származású repülőtechnikus, aki Párizsban élt. 
A kormányozható léghajó kérdését explóziós 
motorral próbálta megoldani, később áttért 
a repülőgépek szerkesztésére s ő repült először 
motorral Európában. (1906. jul. 4.) 

Sao (port.) a. m. szent. 
Saône, a Rhône legnagyobb jobbparti mel

lékfolyója. Lyon-nál torkollik. Völgye termé
keny. 

Sao Paolo, a Brazíliai Egyesült Államok 
..egyike. 290.000 km3, 5 millió 1., köztük sok 
német. A földkerekség kávétermésének fele 
S.-ból kerül ki. Fővárosa S. 700.000 1, kikö
tője Santos. 

Sáp nagyk., Bihar vm., sárréti j . , 1293 1., 
vasút, táviró, telefon, posta. 

Saphir, Moritz Gottlieb (1795—1858), lovas-
berényi születésű német-osztr. újságíró s humo
rista. 

Sapienti sat (lat.) a. m. a bölcsnek (ennyi 
is) elég. 

Sápkór, főleg serdülő lányok betegsége, sá

padtságban nyilvánul, oka a vérsejtek hemo-
globinjának csökkenése. 

Sappho, görög költőnő (Kr. e. 7—6. sz.), 
akinek Lesbos szigetén egész nőköltő-köre volt, 
akiknek együttélését már az antik hagyomány 
S. perverz hajlamaival magyarázta (lesbosi 
szerelem). 

Sára kisk., Zemplén vm., sárospataki j . , 
146 1., ut. és up. Bodrogolaszi. 

Sarabande, régi spanyol tánc és tánczene. 
Saragossa, város ÉK-Spanyolországban. 154 

pzer 1. Egyetem, arab és keresztény középkon 
műemlékek. S. tartomány (17.000 km2 '/2 
millió 1.) fővárosa. 

Sarajevo, 1. Szarajevó. 
Sáránd nagyk., Bihar vni., derecskéi j . , 1750 

1., vasút, táviró,, telefon, posta. 
Sarasate, Pablo de (1844—1908), spanyol 

hegedűművész, világhírű virtuóz. 
Sarbó Artúr, * 1867, bp.-i egyet. c. rk. 

tanár, ideggyógyász. 
Sárbogárd nagyk., Fejér vm., sárbogárdi 

j . , 6518 1., közs. reálgimn., vasút, táviró; 
telefon, posta. 

Sarcey, Francisque (1828—1899), francia kri
tikus, a szini kritika legnagyobb tekintélye. 

Sar Dagh v. Sar Planina, 2500 111-ig 
emelkedő hegytömb D.-Szerbiában. 

Sardanapal, 1. Asszurbanipal. 
Sardou, Victorien (1831—1908), francia 

drámaíró. Számos társadalmi drámát, vígjáté
kot, történelmi színmüvet irt, melyek közül 
nálunk is közkedveltek voltak: Váljunk el, 
Az idegenek, Samu bácsi, Szókimondó asz-
szonyság (Madame Sans-Gène); Fedora, Tos a. 

Sá re g res kisk., Fejér vm., sárbogárdi j . , ιοί 5 
1., vasút, ut. Cece, posta. 

Sárfimizdó kisk., Vas vm., vasvári j . , 274 
1., ut. Vasnádasd, up. Gerse. 

Sárgadinnye 1. Dinnye. 
Sárgaföld, a jégkorszaki szelek által por

alakban lerakott agyagos talaj (lösz). 
Sárgaréz, vörösréz és horgany ötvénye. Az 

ötvözés aránya 20—400/0 horgany-tartalom. Mi
vel a S. igen szilárd, jól megmunkálható, a 
levegőn alig oxidálódik, mindenféle házi esz
közöket, butorvasalásokat, gombokat, drótokat, 
géprészeket stb. készítenek belőle. 

Sárgaság ( lat : icterus), betegségi tünet, 
mikor a testbőr és a szemfehérje megsár
gul. Bél- és májbajoknál fordul elő, amikor 
az epe a vérbe szívódik. 

Sargassum, nagy tengeri moszat, mérhetetlen 
tömegekben úszkál a Kanári- és Ny.-indiai 
szigetek között. 

Sárgavérlugső, (ferrociánkálium), sárga, nem 
mérges kristályos anyag festékek előállítására 
és . más ipari célokra használják. 

Sárga veszedelem, az ázsiai mongolfaju né
pek (japánok, kínaiak) hatalmi terjeszkedése, 
amely a fehérfaju népek fölényét veszélyeztelt. 

Sargent, John Singer (1856—1924), amerikai 
festő; főleg portréival és spanyol táncos-
képeivel lett hires. 

Sárhida, kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
577 1., ut. Bak, up. Bocfölde. 

«J273 1274 



SÁRI SARRÈT 

Sáfi nagyk., Pest vm., alsódabasi j . , 3001 
1., ut. Alsódabas, posta. 

Sárísáp nagyk., Esztergom vm., esztergomi 
j . , 2886 1., vasút, táviró, posta. 

Sarkad nagyk., Bihar vm., cséffa-nagy-
szakmtai j . , 10.751 1., vasút, táviró, telefon; 
posta. 

Sarkadkeresztur nagyk., Bihar vm., cséffa-
nagyszalontai j . , 2361 1., vasút, táviró, telefon; 
posta. 

Sárkány Gyula, * 1891, Cegléd város pol
gármestere. 

Sarkcsillag, a Kismedve csillagkép legfénye
sebb II. rendű csillaga. Ha a Göncöl-szekér 
két hátulsó csillagát összekötő egyenes vonalat 
fölfelé meghosszabbítjuk s erre a két előbbi 
csillag közti távolságot mintegy ötször rá
mérjük, könnyen megtaláljuk a S.-oí. Nevét 
onnan kapta, hogy igen közel esik az ég 
északi pólusához. 

Sárkeresztes nagyk., Fejér vm., székes
fehérvári ]., 106\. L, ut. és up. Moha: 

Sárkeresztur nagyk., Fejér vm., sárbogárdi 
j . , 2874 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Sárkeszí kisk., Fejér vm., székesfehérvári 
j . , 572 1., ut. Fejér-Zíchyf alva, up. Nádas-
ladány. 

Sarki éjszaka, az az idő, mely alatt a 
Nap állandóan a láthatár alatt marad. A sar
kokon ez félévig tart, a sarkköröknél 24 
óráig. 

Sarki fény, az északi és déli sarkok vidé
kein éjjel elég gyakori, látszólag a légkor 
legmagasabb rétegeiben mutatkozó pompás 
fénytünemény. A mágnestűre való hatásból 
arra következtetnek, hogy az S.-ek elektromos 
kisülésekből erednek és pedig negativ elektro
mosságot tartalmaznak. 

Sarkitás, 1. Polarizáció. 
Sarkmagasság, valamely földr. helynek az 

egyenlítőtől v. sarktól való távolsága. 
Sarkoma (gör.), kötőszöveti eredetű rossz

indulatú daganat. 
Sárközi György, * 1899, költő, Verskötetei: 

Angyalok harca, Váltott lélekkel. 
Sárközy Pál, * 1884, bencés főisk. tanár, a 

bp.-i egyet, az infinitezimális geometria m. 
tanára. 

Sarktávo'ság, egy csillagnak a sarktól való 
távolsága a délkörön mérve. 

Sarkvidék, a Föld sarkainak környéke. Az 
É-i S. (Arktisz) tenger, a D-i S. (Antarktisz) 
szárazföld. Mindkettőt egész éven át hó és 
jég borítja és róluk nagy jéghegyek szakadnak 
le s úsznak a melegebb tengerek felé. A 
Jeges-tenger legnagyobb mélysége megközelíti 
az 5000 m.-t. A D-i S. kb. 3000 m. magas 
fensik, amelyből 4000 m.-nél magasabb vul
kánok emelkednek ki. Éghajlata jóval hide
gebb, mint az E-i S.-é. 

Sarlach, a. m. vörheny (1. o.). 
Sármellék kisk., Zala vm., keszthelyi 1., 

1698 1., vasút, táviró, posta. 
Sarment, Jean, francia drámaíró és szí

nész. Arnyhalász c. drámáját nálunk is ját
szották. 

Sarok kisk., Baranya vm., baranyavári } . , 
371 1., ut. Magyarbóly, up. Bezdek. 

Sarolta (954 k. — 997)> Géza fejedelem 
felesége, szent István édesanyja. 

Sarolta Mária (1840—1927), mexikói csá
szárné, I. Lipót belga király leánya. 1857-
Miksa főherceg, a későbbi mexikói császár 
neje. 

Sáron, termékeny kis síkság Palesztinában 
Haifától Ê-ra. Rózsa-termelés. 

Sárosd nagyk., Fejér vm., sárbogárdi j . , 
2396 ]., vasnt, táviró, telefon, posta. 

Sárospatak nagyk., Zemplén vm., sáros
pataki j . , a Bodrog két partján, 10.408 1., 
vasút, táviró, telefon, posta. Régi református 
főiskola, gimn. és könyvtár. Borpincészet. Rá
kóczi vára ma a Windisch grätz hercegi csa
lád tulajdona. 

Sárospatak: a Rákóczi-vár 

Sárossy Gyula Lajos (1816—1861), költő. A 
szabadságharcban Arany trombita c. ciklusá
val lelkesített. Az abszolutiizimus halálra 
ítélte, majd élethossziglan való várfogságra, 
melyből 3 évet Königgrätzben töltött. 

Sáros vm., 3652 km2, 175.000 1. Székhelye 
Eperjes. Trianon óta Csehszlovákiáé. 

Sárpilis nagyk., Tolna vm., központi j . , 
926 1., vasút, táviró, posta. 

Sarrail, Maurice (1856—1929), franc, tá
bornok, 1915. az ántánt keleti hadseregének 
főparancsnoka, 1917. a központi hatalmak bal
káni győzeimei miatt felmentették. 1924—25. 
Szíria főparancsnoka. 

Sárrét, 1. az Alföld K-i részén, a Berettyó 
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és a Körösök mentén elterülő mocsaras mé
lyedés. Csaknem teljesen lo van csapolva. — 
2. Lecsapolt mocsár Fejér vármegyében Szé
kesfehérvártól Dny-ra. Vizét a Sár viz vezeti 
le. 

Sárrétudvari nagyk., Bihar vm., sárréti j . , 
4193 1., vasút, táviró, telefon; posta. 

Sarród kisk., Sopron vm., kapuvári ]., 1478 
]., ut. és up. Eszterháza. 

Sárszentágota nagyk., Fejér vm., sárbogárdi 
j . , 1203 1., vasút, táviró, posta. 

Sárszentlörinc nagyk.,_ Tolna vm., simon
tornyai j . , 1954 I., táviró, telefon, posta. 

Sársientmíhály kisk., Fejér vm., székes
fehérvári j . , 1791 1., ut. Fejér-Zichyfalva, 
posta. 

Sárezentmiklős nagyk., Fejér vm., sárbogárdi 
/., 2979 J., vasút, telefon, táviró, posta. 

Sarto, Andrea del (A. d'Agnolo di Frances o, 
i486—1531), olasz festő, a firenzei falfestészet 
legnagyobb képviselője. 

Sarud nagyk., Heves vm., tiszafüredi j . , 
3 ICI 1., telefon, posta. 

Sárvar nagyk., Vas vm., sárvári j . , szék
helye, 9951 1., vasút, táviró, telefon; posta. 
Cukorgyár. 

Sárvíz, a Duna egyik jobbparti mellék
folyója. A Bakony hegységben ered. Szek
szárd alatt torkollik. Közép és alsó folyása 
csatornázva van, de nem hajózható. 

Sas, nagytermetű ragadozómadár, igen jó 
repülő, magasban keringve vadászik emlősök
ből, madarakból v. halakból való zsákmá
nyára. Fajai: szirti-, parlagi-, halászó-, törpe-
S., stb. 

Sas 

Sas 1. Ede (1863—1928), hírlapíró és író, 
a Pesti HirJap munkatársa. Irt költeményeket, 
regényeket és ifjúsági müveket. — 2. László, 
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* 1889, újságíró. Regényei Isten lábánál, 
Vivianna, Kolozsvárott jelentek meg. 

Sás, főként nyirkos réteken és lápokon 
növő egy- v. kétlaki növény. 

Sásd kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 1356 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Sashalom nagyk., Fest vm., központi ]., 
6197 1., fiu felsőkeresk. isk., vasút, telefon, 
posta. 

Sashegy, 250 m. magas hegytömb Budapest 
határában, Kelenföld, Farkasrét és Németvölgy 
közt, lejtőin szőlők és gyümölcsöskertjek 
vannak. 

Sáska, az egyenes szárnyuak közé tartozó 
rovar erős hátsó ugrólábakkal. A vándor-S. 
Délkelet-Európában, Afrikában, Ázsiában óriási 
rajokban lép föl és nagy pusztítást okoz a 
termésben. 

Sáska kisk., Zala vm., tapolcai j . , 559 1., 
ut. és up. Tapolca. 

Saskatchevan, 1. folyó Kanadában, a Win
nipeg tóba torkollik, 2300 km. hossza. — 2. 
Kanadai tartomány, 692.000 km2, 761.000 1. 
Gabonatermelés. Óriási erdőségek. 

Sass Béla (1865—1928), debreceni egyet, ta
nár, ref. teológus. 

Sassari, város Szardínia ÉNy-i részén, 50.000 
I. Ólom- és cinkbányák, őskori sirok (nurhag). 

Sassy Attila, * ib8o, festő és grafikus. Im
presszionista. 

Sasvári Géza, * 1883, mérnök, a míiegyet. 
a szivattyú- és turbinatelepek m. tanára. 

Sáta kisk., Borsod vm., ózdi j . , 1154 1., 
vasút, táviró, telefon, posta. 

Sátán (héber a. m. ellenség), a gonosz 
iclkek fejedelme. 

Satelles (!at.) a. m. csatlós; mellékbolygó. 
Sátoraljaújhely rt. város, Zemplén vm.,. 21.162 

I. Piarista, reáigimn., közs. fiu felsőkeresk. 
isk. Borpiac. Trianon óta egyik vasúti állomása 
Csehszlovákiáé. 

Sátoros ünnep (héberül: hag haszukkót), a 
zsidók őszi ünnepe, amit Tisri íió 15-étő] 
lombsátorban ülnek. 

Satrapa (ksatrapávan, az ország ura), Da· 
reio9 óta (Kr. e. 515) az egyes perzsa tarto
mányok teljhatalmú kormányzóinak neve. 

Satsuma, porcellán fajánszfajta, nevét a japán 
S. tartományból vette, ahol a 16. sz. végétől 
készítették. 

Satt-el-arab, a Tigris és Eufrát összefolyá
sából származó és a Perzsa-öbölbe ömlő folyó. 

Saturnalia, Saturnus tiszteletére Rómában 
minden év dec. 17—24. tartott ünnepségek, 
amelyeken fékevesztett dorbézolás közben a 
rabszolgák is gazdáik asztalához ülhettek, az 
aranykorbeli boldog egyenlőség emlékére. 

Saturnus, 1. a vetemények római istene, aki 
az aranykort valósította meg. — 2. Naprend
szerünknek hatodik s a Jupi'.er után legna
gyobb bolygója. 1430 millió km.-nyíre van a 
Naptól s ezt 291/2 év alatt kerüli meg. Átmé
rője 119.000 km. (a Földé 12.750), 10 óra 
alatt fordui meg a tengelye körül. 8 hoMja és 
ezeken belül egy óriási gyűrűje van valószínű
leg apróbb szilárd testekből. 
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Satyr 1. Szatírok. 
Sauer, Emil, * 1862, nemet zongoramCtv. 

Nagyszerű technika és szenvedély jellemzik. 
Sauer w aid Géza, * 1897, zeneszerző és író, 

a Nemzeti Zenede tanára, az U] Nemzedék 
zenekritikusa. 

Sauerweín, Jules, * i88q, francia hírlapíró, 
a Maiin szerkesztője. 

SauJ, 1. Izrael első királya (kb. Rr. e. 
1030—10 uraik.), sokat harcolt a filiszteu-
sokkal. Dávid a filiszteusokkal szövetkezve, 
akarta a trónról letaszítani. A gilboai ütköze
tet veszve látva, S. a kardjába dől. — 2. S. 
volt Pál apostol neve megtérése előtt. 

Saurusok (lat.) a. m. gyíkok, kül. az óriási 
ősvilági hüllők. 

Sauve qui peut (franc.) a. m. meneküljön, 
aki tud. 

Savak, haloid elemeknek csupán hidrogén
nel v. más nemfémes elemeknek hidroxid-
gyökkel (HO) képzett vegyületei. A kék lak-
muszt megvörösitik. A szenet is tartalmazó S. 
szerves S. (pl. a citromsav). 

Savannah, 1. folyó az Egyes. AH.-ban, az 
Atlanti-óceánba ömlik. — 2. Város a S. folyó 
mellett, 83.000 I. 

Savanyuvizek, a szénsavtartalmu ásvány
vizek. 

Savery, Thomas (1650^-1715), angol mér
nök és feltaláló. Legfontosabb találmánya 
1698. szabadalmazott gőzgépe (lényegében: kez
detleges pulsometcr-iszivattyu). 

Savigny, Friedrich (1779—1861), kiváló német 
jogász, a jogtörténeti iskola feje, egyet. tan. 
1842—44. porosz igazságügymin. 

Savoir faire (franc.) a. m. cselekvő képes
ség, ügyesség. 

Savoir vivre (franc.) a. m. élnitudás. 
Sávoly kisk., Somogy vm., marcali j . , 1063 

).. vas ut, ut. Balatonszentgyörgy, up. Somogy-
bámson. 

Sávoly Ferenc, * 187α, II. oszt. főmeteo-
rológus, a közgazd. egye,t. az agro-meteoro-
lógia m. tanára. 

Savonaro'a, Fra Gírolamo (1452—1498), do
minikánus, 1489. lép fel Firenzében a papok 
és a nép erkölcsi romlottsága ellen, demo
kratikus, vallásos államot akart teremteni. A 
néphangu'at megfordulása máglyára juttatta. 

Savoya 1. Szavoja. 
Savoyai Jenő herceg 1. Jenő. 
Saxophon 1. Szaxofon. 
Say, Jean Baptiste (1767—1832), francia 

közgazda, A. Smith követője é.s továbbfej
lesztője. 

Sayous, Edouard (1842—98), francia történet
író, egyet, tanár. Megírta Magyarország tör
ténetét (magy. is megj.) és a magyar iroda
lom történetét. 

Se. latin rövidítés, 1. scilicet a. m. tudni
illik, — 2. scuipsit a. m. metszette; metsze
tek aláírása előtt áll. 

Scaía, 1. Veronában 1260—1387. uraik, olasz 
fejedelmi csa!ád. — 2. Világhírű operaház 
Milanóban. 

Sca^a sancta (ol.) a. m. szent lépcső. A 

római Lateranban van, állítólag Pilátus há
zának lépcsője, amelyen Krisztus járt. 

Scampó v. norvégrák, jóizii husu rákfajta 
a Quarneróban. Eredeti hazája Norvégia part
jai, a jégkorszakban vándorolt az Adriai 
tengerbe. 

Scapa Flow, öböl az Orkney csoport főszi-
getének D-i oldalán. 1914—18. az angol hajó
had főállomása, 1919 jun. 21. az itt internált 
német flottát legénysége elsülyesztette. 

Scarabeus 1. Skarabeusz. 
Scarborough, kikötőváros és tengeri fürdő 

É-Angliában az Északi-tenger partján, 38.000 1. 
Scarlatti, 1. Alessandro (1659—1725), olasz 

zeneszerző, nápolyi zeneisk. igazg. 115 operája 
közül legismertebbek: La Rpsaura és a Gri-
selda. —- 2. Domenico (1685—1757), az előbbi 
fia, zeneszerző, zongoraművész. 400 zongora-
kompoziciója maradt fenn. 

Scarron, Paul (1610—1660), francia iró. 
Burleszk és parodisztikus versei, színmüveinél 
maradandóbb szinészregénye : Le roman co
mique. 

Scenárium, I. Szcepárium. 
Schacfc, 1. Adolf Friedrich. Graf von (1815 

—1894), a müncheni Seh. Gallerie megalapí
tója. — 2. Béla, * 1859, közgazd. iró, nyűg. 
főigazgató, a magy. keresk. oktatásügy meg
szervezője. Szerk. A magyar kereskedő könyvét. 

Schadow. Johann Gottfried (ι764-—1850) né
met pzobrász, a berlini müv. iskola igazgatója. 
Emlékszobrok klasszikus stílusban. 

Schafarzik Ferenc, (1854—1927), geológus, 
müegyet. tanár, résztvett a Déchy-féle kauká
zusi expedícióban, itthon a petróleum- és 
földgáz-kérdésekkel fog). 

Schaf fer Károly, * 1864, orvos, a bp.-i egy. 
az agyszövettan ny. r. tanára, az elmekórtani 
klinika igazgatója. 

Schaffhausen, Svájc leg-É-ibb kantonja. 298 
km2, 53.000 1. Földmüvelés, alumínium-ipar. 
Fővárosa Sch. 22.000 1., óragyártás, Sch. alatt, 
Neuhausen-nél van a Rajna legnagyobb víz
esése. Hidro-elektromos müvek. 
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Schaffler József, * 1893, orvos, a bp.-i 
egyet, az emésztőrendszer megbetegedéseinek 
kór- és gyógytana m. tanára. 

Schandl 1. József,. * 1885, közgazd. egy. az 
állattenyésztés ny. r. tanára, a Gyapjuminősitő 
Int. igazg. — 2. Károly, * 1882, nyűg. föld-
mivelésügyi államtitkár, a Gazdaszövetség volt 
igazgatója, országgyül. képv. 1927-től az O. 
Közp. Hitelszövetkezet alelnök-vezérigazgatója. 

Schannen Ernő (1853—1916), építész; neve
zetesebb müvei: a Rémi-szálló, a Grünwald-
szanatórium, a Tiller-bérház. 

Scharwenka, Franz Xaver (1850—1919), né
met zeneszerző és zongoraművész. 1881. Ber
linben megalapította a róla elnevezett konzer
vatóriumot. 

Schauff János (1757—1829), cseh szárma
zású művészeti iró, Pozsonyban irt a magyar 
oszloprendekről, nemzeti Ízlésről, építészetről. 

Schaukai, Richard, * 1874, osztsák lírikus, 
kritikus és elbeszélő. Müveit a l'art pour l'art 
erős hitvallása jellemzi. 

Schaurek Rafael, * i882> a pécsi egyet, a 
magyar és osztr. magánjog ny. r. tanára. 

Schauschek Árpád!, * 1863, művészeti iró, 
a. müegyet. a raj# c. ny. rk. tanára. 

Schay Géza, a fizikai kémia bp.-i egy. m. 
tanára. 

Schächter Miksa (1859—1917), orvos, sebész, 
egyet. m. tanár, a Gyógyászat szerk. 

Scheer, Reinhold (1863—1928), német tenger
nagy, a hajóhad parancsnoka a skágerraki 
ütközetben. 

Scheffel, Victor (1826—86), német költő. A 
Trompeter von Säckingen c. elb. költemé
nyével tűnt föl. Egyéb müvei: Gaudeamus, 
Frau Aventiure (költ.) Ekkehard' (tört. reg.) 

Scheiber Hugó, * 1873, festő, a naturaliz
musból indult, ma a konstruktivizmus hive. 

Scheidemann, Philipp (1865—1929), német 
politikus, szedő, 1903 óta a német szoc-
cliem. parlamenti párt elnöke, 1918. tárcanélküli 
miniszter. 1918-9. miniszterelnök. 

Scheide (franc. Escaut), Ë« Franciaország
ban eredő folyó, Hollandiában ömlik az É-i 
tengerbe. Hajó-forgalma igen nagy. Mellette 
fekszik Anvers (Antwerpen), torkolatánál Vlis-
singen. 

Scheliing, Friedrich Wilhelm Josef (1775— 
1854.), nemet filozófus, akiben a spekulativ 
képesség művészi képzelettel és természetér
zékkel párosult. 

Schema (gör., helyes kiejtése szkéma), a. 
m. alak, mintául szolgáló forma. 

Schenk Jakab, * 1876, omitológus a Madár
tani Központban. A madárvonulás tanulmányo
zásával fogl. 

Scheria (gör. ejtsd: szkéria), görög mitológiai 
sziget, a feákok örök gondtalanságban élő 
népének lakóhelye. 

Scherr, Johannes (1817—1886), radikális würt-
tembergi politikus 1849. Svájcba menekült; 
zürichi egyet, tanár. Müvei: Allgem. Geschichte 
der Literatur (magy. is), Deutsche Kultur- u. 
Sittengeschichte. 

Scherzo (ο).), gyorsmenetü zenei kompozíció. 

Scheveningen, holland fürdő az Északi-tenger 
partján, 21.000 I. 

Schiaparelli, Giovanni (1835—1910), ol. csil
lagász, ö fedezte föl a hullócsillagok és üstö
kösök közti összefüggést. Mars-megfigyelések. 

Schiavone, Andrea (családi nevén Meldolla, 
1522?—1563), olasz festő; velencei iskola; 
bibliai, mitológiai, arc- és tájképek. 

Schicketíanz Albert (1846—1915), építész, a 
Mintarajziskola tanára (a Batthyány-siremlék; 
Herzog Fülöppel társulva a Műcsarnok, a 
Szépmüv. Múzeum, a városligeti millennáris 
emlék architektúrája). 

Schickele, René, * 1883, szociális világnézetű 
német költő. Lirai müvei: Sommernächte, Pan, 
Mon Repos stb. Elbeszélő müvei: Der Fremde, 
Benkai. Drámák: Der Volksbeauftragte, Die 
neue Kerle stb. 

Schiele, Friedrich Michael (1867—1913), n^ ' 
met ev. egyházi iró, szerk. a Religion in 
Gesch. u. Gegenwart c. lexikont. 

Schiffer 1. Adolf, * 1873, a Zenemüv. Fő
iskola gordonka-tanára. — 2. Miksa, * 1867, 
mérnök, sok nagyszabású vasutépitkezést vég
zett. 

Schilberszky Károly, * 1863, magyar botani
kus, a közgazd. egyet, a növénykórtan ny. r. 
tanára. Ö fedezte fel a burgonyarák kór
okozóját. 

Schill Imre, orvos, a bp.-i egyet, a mellkasi 
szervek megbetegedéseinek m. tanára. 

Schiller, Friedrich (1759—1805), a 18. sz. né
met irodalmának Goethe mellett legnagyobb 
hatású alakja. 1781. kerül színpadra első da
rabja: Die Räuber, mellyel nagy sikert arat. 
Ezt követik: Die Verschwörung des Fiesco au 
Genua, Kabale u. Liebe es a Don Carlos. A 
80-as évek végén irja Geschichte des Abfalls 
der Niederlande, Gesch. des 30 jährigen Krie
ges c. történelmi munkáit. 89. a jenai egyet, 
a tört. professzora lesz. 90. megházasodik. A 
köv. évben kezd foglalkozni Kanttal. 94. szo
rosabb bará'.ságba lép Goethevei, közös mű
ködésük eredménye a Xenien. Kiadja a Horen 
és Musenalmanach c. folyóiratokat. 1799. Wei-
marba költözik. Ebben az időben irja reflexiós 
költeményeinek jórészét és nagy drámáit, a 
történeti Wallenstein-trilógiát (1800), a Maria 
Stuart-ot, a Jungfrau v. Orleans-t, az antik 
tárgyú Braut v. Messina-1, végül (1804) Wil
helm Tell-t és a töredékben maradt Demet
rius-1. 

Schilling, 1925 óta osztrák pénzegység = 
100 Groschen = 81.55 fillér. 

Schilling, 1. Johann (1828—1910), német szob
rász, a drezdai akad. tanára. Nevesebb müvei: 
Schiller (Bécs), Luther és Melanchton (Lipcse). 
— 2. Zoltán, * 1876, a Szabadalmi Bíróság 
elnöke. 

Schillings, Max, * 1868, ném. zeneszerző. 
A berlini állami opera intendánsa. Müvei a 
Hexenlied c. melodráma, a Mona Lisa c. 
opera. 

Schîmanek Einil, * 1872, a műegylet, a kalo
rikus gépek ny. r. tanára. A róla nevezett 
motor és karburátor feltalálója, a bánhidai 
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viHamoscentrále építésvezető bizottságának el
nöke. 

Schinkel, Karl Friedrich (1781 — 1841 ), né
met építész; klasszicizáló és a középkori stílu
sok fejlesztője; berlini udvari színház, építé
szeti akadémia stb. 

Schisma (gör., helyes kiejtése szkizma), 
egyházi szakadás, még pedig külső (liturgai, 
egyházpolitikai) okokból. így szakadtak el 
1378—1417. az avignoni pápák az egyháztól. 

Schlaf, Johannes, * 1862, német naturalista, 
drámaíró és elbeszélő. 

Schlauch Lőrinc (1824—1902), nagyváradi bí
boros-püspök, egyházi szónok és bőkezű me
cénás volt. 

Schlege', 1. August Wilhelm (1767—1845), né
met költő s kritikus, tanár Jenában, majd 
Bonnban; fordította Shakespeare-t, Calderon-t. 
— 2. Friedrich (1772—1829), német esztétikus 
és irodalomtörténész; a romantikus iskola feje. 

Schleiden, Max Jacob (1804—81), német 
botanikus, a növénytan és embertan, egyet. 
tanára. Alapvető müve: Grundzüge der wissen-
schaftl. Botanik. 

Schleienruuher, Friedrich {1768—1834), német 
teológus és filozófus. 

Schlesinger Lajos, * 1864, magyar matema
tikus, a giesseni egyet, a matemat.ka tanára. 
Főleg a differenciál- egyenletekkel, Bolyai és 
Gauss müveivei, ujabban a relativitás-elmé
lettel fogl. 

Schleswig, Seh.-Holstein porosz tartomány 
fővárosa, 21.000 1. 

Schleswig-Holstein, porosz tartomány a Jut
land félsziget D-i részén. 19.000 km2, i 1 ^ 
millió 1. A mezőgazdaságon kivül halászata, 
osztriga-tenyésztése és hajózása jelentékeny. 
Fővárosa: Schleswig; egyeteme és főkikötője 
Kiel. 1919 óta Ε-Schleswig Dániáé: 3900 
km2, 175.000 1., a többi Németországé ma
radt. 

Schlief fen, Alfred (1833—1913), porosz tá
bornagy, 1891—1905 a német nagy vezérkar 
főnöke. Ö készi:ette el azt a tervet, amelyet 
a világháború ki örésekor a német hadsereg 
megvalósi ani igyekezett. 

Sch.iemann, Heinrich (1822—1890), régész, 
kiásta Trója (1. o.), majd utána Mykene és 
egyéb görög őstörténeti helyek romiait. 

Schlik, Franz (1789—1862), osztrák tábor
nok. A szabadságharc alatt Kassánál legyőzte 
Mészárost. Windischgrätzcel egyesült és Ká
polnánál győzelmet aratott. 

Sch.osser, Friedrich (1776—1861), német tör
ténetíró; főműve: Weltgeschichte für das 
deutsche Volk, szabadelvű világfelfogásu és 
igen népszerű volt. 

Schlüter, Andreas (1664—1714), német épí
tész és szobrász. Nevesebb müvei: a berlini 
kir. palota, a Zeughaus szobrászati disze, 
III. Frigyes lovasszobra. 

Schmahl Henrik (1846—1913), német szár
mazású magyar építész, Ybl tanítványa. Müvei: 
Bp.-en a Haggenmacher- és Gschwmdt-palota, 
az Uránia-szinház, a Belvárosi Takarékpénzt, 
székháza. 

Schma'kaldení szövetség, a prot. fejedelmek 
szövetsége. V. Károly el.en 1531. A schmalkal-
deni háborúban 1546. V. Károly győzött a 
prot. szász Móric segítségével. 

Schmerling, Anton, lovag, (1805—93), osztrák 
államférfi, kancellár 1863—65., az ok:óberi 
diploma tervezője, a nagynémet párt meg-
alapiiója, 1867 óta az alkotmány párt vezetője 
az osztrák urak-házában. 

Schmidt 1. Ferenc, orvos, a bp.-i egyet, a 
szívbetegségek m. tanára. — 2. Friedrich, 
(1825—1894), német építész, a bécsi akadémia 
tanára; főleg mint műemlék-restaurátor vált 
híressé nálunk is a pécsi székesegyház helyre-
álli ásával. — 3. Henrik, * 1877, a szegedi 
egyet, a német nyelv és írod. ny. r. tarára: — 
4. József, * 186S, a bp.-i egyet, az indo
germán összehasonító nyelvtudomány nyűg. ny. 
r. tanára. Főbb munkái: Buddha, Az iid. filo
zófia, Az · ó-ind epika, - Ázsia világossága, 
Szanszkrit irodalomtörténet, A nyelv és nyel
vek. — 5. Miklós, * 1874, teaai VAWAK k<S 
és költő. Müvei: Wallungen und Wandlungen, 
Irdisches Mysterium, Himmlisches Mysterium 
stb. 

Schmidthauer Lajos, * 1882, orgonaművész 
és zeneszerző. 

Schmitt Jenő (1851—1916), filozófiai iró, 
törvényszéki irodatiszt volt. 1887. a berlini 
Filozófiai Társaság pályázatán Hegelről szóló 
müve ju almát nyert. Politikai perei miatt (ideá
lis anarchista volt) 1908. Bp.-ről Berlinbe 
távozott. Főművei: Die Gnosis, Christus, Kri
tik der Philosophie. 

Schmoller, Gustav (1818—1917), német köz
gazdász, berlini egyet, tanár. Nagy, főleg gaz
daságtörténeti irodalmi munkásságot fejtett ki. 

Schneider, Joseph Eugène (1805—75), lotharin-
giai származású francia gyáros, 1836. a világ
hírű Schneider- Creuzot müvek megalapítója. 

Schneller István, * 1847. pedagógus, szegedi 
egyet. nyűg. ny. r. tanár. 

Schnitzler, Arthur, * 1862, bécsi iró. Novel
lákat (Die Frau des Weisen, Leutnant Gustl, 
Dämmerseelen), regényeket (Der Weg ins 
Freie, Fräulein Else) és színpadi müveket irt 
(Anatol, Liebelei, Der grüne Kakadu, Reigen). 

Schnorr von Carolsfeld, Julius (1794—1872), 
német festő és illusztrátor, a drezdai képtár 
igazgatója. Főművei: freskók és a Nibelung-
íliusz .rációk. 

Schober 1. Béla, * 1867, 1924 óta a Nemzeti 
Bank vezérigazgaója, felsőházi tag. — 2. Hans, 
* 1874, osztrák politikus, 1921—22. és 1929 
szept. óta osztrák miniszterelnök. 

Schoditsch Lajos, * 1872, építész, a felső 
épitőipariskola igazgatója. Nevesebb alkotásai: 
a kőbányai ref. templom, a pesti Népszálló 
(Êberling Bélával) stb. 

Schoen Arnold, * 1887, művészeti iró. Ta
nulmányozta a magyar népköltést, foglalkoek 
az olasz művészettel, Pest-Buda művészetével. 

Scholem Alechem (héber üdvözlő szó: béke 
veletek), írói álneve Rabinowicz orosz jidis 
humoristának. 
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Schollonok (gar.), görög éj latin irók kéz-
irati müveihez irt magyarázó széljegyetek. 

Scholtz ι. Gusztáv (1842—1925), ev. püspök, 
a Luther-társaság elnöke. — 2. Kornál, * 1871, 
orvos, népjóléti államtitkár, a bp.-i egyet, a 
szemészeti dignosztika c. ny. rk. tanára. Fő-
müve : Gyakorlati szemészet. 

Schongauer, Martin (1445^-1491), német 
festő és rézmetsző, (Madonna a rózsalugasban, 
Jézus születése, rézmetszetek). Erősen hatott 
Dürer művészetére. 

Schooner (ang.), kisebb kétárbocos vitor
lás hajó. 

Schopenhauer, Arthur (1788—1860) német fi
lozófus, danzigi kereskedő-családból szármázott, 
anyja Johanna Sch. (1770—1838), irónő. Sch. 
beutazta Francia- és Angolországot. 1811. Ber
linben telepedett le. 1811. u. o. egyet, magán
tanár, de előadásait hamar abbahagyta és 
Frankfurtba költözött, ahol haláláig lakott. 
Főműve: Die Welt als Wille u. Vorstellung 
(1814) Viem keltett figyelmet. Filozófiája Kant 
kritikai idealizmusából indul ki, a dolgok lé
nyegének az életakarást tekinti. Az életakarat 
megtagadása biztosítja a vi'ágtil és a szenve
déstől való megszabadulást. 

Schönbauer Henrik, * 1894, szobrász. Mün
chenben tanult. Munkáiban az izomerőt és 
mozgásokat szereti ábrázolni. 

Schönbein, Christian Friedrich (1799—186S), 
német kémikus, az ózon, a lőgyapot és kolló-
dium felfedezője. 

Schönberg, Arnold, * 1874, német zeneszerző. 
Egyik úttörője a szabadfonnáju, modern ze
nének. Mint festő is jelentékeny. 

Schönberger Armand, * 1885, festő és gra
fikus. 

Schönbrunn, császári kastély Bécs XIII. 
kerületében, Hietzingben, hatalmas parkkal. 
Építését Mária Terézia fejezte be 1750. 

Schöndruck (ném.) a. m. szépnyomás, az iv 
első oldalán való nyomás; a túlsó oldalán 
levő nyomás neve: Widerdruck. 
_ Schönerer, Georg (1842—1921), osztiák po

litikus, az alldeutschok vezére, a Los von 
Rom jelszó hirdetője. 

Schönherr 1. Gyu'a (1864—1908), történész, 
bp.-i egyet. m. tanár. Főműve: Corvin János. 
— 2. Kari, * 1869, iró,, bécsi orvos, novellista 
és drámaíró. Tömör parasztdarabjai: a Föld, 
Gyermektragédia nálunk is szinre kerültek. 

Schöpflin Aladár, * 1872, iró, a Franklin 
Társ. irod. titkára, a Vasárnapi Újság éveken 
át volt szerk., a Nyugat munkatársa, irod. 
kritikusa. Müvei: Magyar irók. A legújabb 
magyar irodalomról. R|eg. : A pirosruhás nő 
(ebből szind. is), Mossóczy Pál szép nyara 
(ebből szinmü: Vége a szép nyárnak), Hat
vani professzor föltámadása. 

Schratt, Katharina (1855—1928), osztrák szí
nésznő, a Burg-Theater tagja. Híressé Ferenc 
József királyhoz való barátsága tette. 

Schrecker, Franz, * 1878, német zeneszerző, 
a modern zene egyik úttörője, 1921 óta a ber
lini zeneművészeti főiskola igazgatója. Operai: 
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Das Spielwerk der Prinzessin, Die Gezeichne
ten, Der Schatzgräber. 

Schreiber Dániel, * 1894, bp.->i rendőrkapi
tány. Müvei: A német rendőrség, Daktilo-
szkópia stb. 

Schreiner, OJive (1859—1920), délafrikai an
gol regényíró-nő. Magy. is megj. : Helket Pé
ter közkatona. 

Schrenck-Notzing, Albert, Baron, (1862— 
1929), német pszichiáter Münchenben, fogl. a 
hipnotizmussal, spiritizmussal és az okkult 
jelenségekkel. 

Schröder, Friedrich Ludwig (1744—18(6), né
met színigazgató és kiváló Shakespeare-abr^-
zoló. 

Schröder-Devrrent, Wilhelmine (1804—60), ki
váló német drámai énekesnő. 

Schubert, Franz Peter (1797—1828), osztrák 
seneszerző, a modern dal megteremtője. Leg
ismertebb 600 dala (Die schöne Müllerin, Die 
Winterreise stb. ciklusok), operái (Die Zau
berharfe, Alfonso und Eistrella, Die Ver
schworenen), 6 meséje, Lazarus c. oratóriuma, 
zongoraszonátái és számos kamarazenéje. 

Schubin, Ossip (Aloysia Kürschner), * 1854, 
német irónő. Könnyű, szórakoztató regények. 

Schuckert, Johann Siegmund (1846—1895), 
német mechanikus, a Siemens-féle dinamógép, 
az elektromos ívlámpa és akkumu'átor stb, 
tökéletesitője. (Siemens-Schuckert Werke.) 

Schulcz Ferenc (1838—1870), építész, müegyet. 
tanár, (a vajdahunyadi vár restaurálása). 

Schu'ek 1. Frigyes (1841—1919), építészi mü
egyet. tanár: nagyszabású müemlékrestaurátor 
(budavári koronázótemplom, csütörtökhelyi ká
polna, vajdahunyadi vár, lőcsei városháza); ter
vei szerint épült a szegedi ref. templom, a 
budavári Halászbástya, a jánoshegyi kilátó
torony. — 2. Vilmos (1843—1905), bp.-i egyet, 
r. tan., szemész: 

Schu'verein, Allgemeiner Deutscher (ujabb 
neve: Verein für das Deutschtum im Aus» 
land),· 1881. alakult német egyesület, amely 
a Németországon kívüli németség megmara
dását német iskolák utján igyekszik előmoz
dítani. 

Schulze-Delitzsch, Hermann (1808—1883), né
met gazdaságpolitikus, a német szövetkezeti 
mozgalom előharcosa. A szociálliberalizmus hive, 
a szabad kereskedelmet és szabad ipart hir
dette. 

Schumann, Robert (1810—1856), német zene
szerző, a romantikus iskola egyik legnagyobb 
alakja. 1843. a lipcsei konzervat. tanára lett. 
1850—53. düsseldorfi zeneigazgató. Legkiválóbb 
alkotásai dalai, zongoradarabjai és kamarazenéi. 
Zenekari müvei közül a Manfred és Faust
nyitány és Das Paradies und die Peri c. 
müve a legismertebb. 

Schumpeter, Josef, * 1883, kiváló osztrák 
közgazdász, 1919. osztrák pénzügymin., 1921 
óta tokiói egyet, tanár. 

Schuschny Henrik (1860—1929), iskolaorvos, 
számos egészségtani mü szerzője. 

Schütte, Johann * 1873, német mérnök, 
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merev rendszerű kormányozható léghajók épí
tője. 

Schütz ι. Antal, * 1880, p;arista, a bp.-i 
egyet, a dogmatika ny. r. tanára. Müvei: 
Vallástan, Dogmatika, Summum theologiae. — 
2. János, * 1885, orvos, belgyógyász, bp.-i 
egyet. m. tanár. 

Schvarcz Gyula, * (1839—1900), államtud, 
iró, az ókori történet bp.-i egyet, tanára. Fő
képpen a görögök történetével fogl. 

Schwandtr.er, Johann Georg (1716— 91), oszt
rák történész; fontos magyar forrásmunkát 
adott ki : Scriptores rerum Hungaricarum 
(3 le. 1746—48). 

Schwann, Theodor (1810—82), német termé
szetbúvár, a sejtelmélet megalapítója. 

Schwanthaler, Ludwig von (1802—1848), né
met szobrász, a müncheni akadémia tanára, 
(a müncheni Bavaria, a sa'zburgi Mozart szobor 
ítb.) 

Schwartner Márton, (1759—1823), magyar 
statisztikus és történész, pesti egyet. tan. 

Schwartz Elemér, * 1890, cisztercita, gimn. 
tanár, a bp.-i egyet, a német nyelvjárástan és 
néprajz m. tanára. 

Schwartzer Ottó báró (1853—1913), elmeor
vos, az atyja (Ferenc) által alapított S. elme
gyógyintézet vezetője, főleg az elmebetegek 
törvényes jogvédelmével fogl. 

Schwarz, Berthold, freiburgi franciskánus 
szerzetes volt, 1330 körül állítólag feltalálta 
a puskaport, amelyet azonban Kínában sok
kal régebben ismertek. " 

Schwarz 1. még: Schwarcz és Schwartz. 
Schwarzenberg, Felix, herceg (1800—1852), 

osztrák államférfiú. Az októberi forradalom 
leverése után 1848. miniszterelnök lett. Az 
osttrák 1849-1 alkotmány, az orosz inter
venció Magyarország ellen. Haynau diktátori 
hatalommal való felruházása, a 13 aradi vér
tanú kivégzése, a német szövetség helyre
állítása, a Poroszországot megalázó olmützi 
szerződés Sch.-nek müve. 

Schwarzwald, alacsony hegység Badenben, 
itt ered a Duna. , 

Schwechat, község Bécs mellett, 9000 1. 
1848 okt. 30. magyar csapatok veresége. 

Schweidel József (1796—1849), 1848—49-1 
honvédtábornok. Résztvett a pákozdi és a 
schwechati csatában. 1849 okt. 6. Aradon 
golyó által kivégezték. 

Schweinfurti zöld, arzéntartalmu zöld fe ták. 
mérges. 

Schweiz 1. Svájc. 
Schwimmer Rózsa (Bédi), * 1877, tisztviselő

nő, 1904. megalakította a Feminiiták Egyesü
letét. A háború alatt külföldön békepropagandát 
folytatott. Amerikában él. 

Schwind, Moritz von (1804—1871Ï, osztrák 
festő, a müncheni akadémia tanára; roman
tikus tárgyú képek a német középkorból. 

Schwitters, Kurt, modern német iró és 
festő. Legismertebb könyve: Anna-Blume. 
Egyéb müvei: Franz Müllers Drathfrühling, 
Die Kathedrale. 

Schwyz, egyike a 3 eredeti svájci kanton

nak a Vierwaldstätti tótól K-re. 908 km2.. 
62.000 1. Állattenyésztés, tejgazdaság*. 

Scilicet (lat.: scire licet) a. m. tudni il'ik, 
ugyanis. 

Scintillatio (lat.) a. m. az állócsilagok 
pislogása. 

Scip'ades Elemér, * 1875. orvos, a pécsi 
egyet, a nőgyógyászat ny. r. tanára. 

Sciplo, 1. Publius Cornelius S. Af rie anus 
Maior (Kr. e. 235—183), római hadvezér; a 2>. 
pun háborúban az afrikai Zama mellett döntő 
csapást mért Hannibálra (202). — 2. Publius 
Cornelius S. Aemilianus Africanus Minor (Kr. 
e. 185—129), római konzul (147) és hadvezér; 
a 3. pun háborúban feldúlta Karthágót (i<6). 
Tiberius Gracchus mozgalmai során, mint a 
föld-törvények ellenzőjét, meggyilkolták. 

Scitovszky 1. Béla, * 1878, 1910. országgy., 
1922. nemzetgy. kép\iseló, 1922 aug. a nem
zetgyűlés elnöke, 1926 okt. belügyminiszter. — 
2. Tibor, * 1875, kereskedelmi miniszt. tisztv., 
a béketárgyalásokon a külügyminisztérium ki
küldöttje, majd keresk. államtitkár, 1024. nov. 
külügyminiszter. 1926. a Magy. Alt. Hitelbank 
vezérigazgatója, felsőházi tag. 

Sclerosis (gör.) a. m. keményedés, elmesze-
sedés. (L. Arterioszklerozis.) 

Scontro (ol.) a. m. ellenőrzés, egybevetés, 
ellenőrző könyv. 

Scott, 1. Robert (1S68—1912), angol sark
utazó. 1902—4 a Discovery-expedició élén fel
fedezte a VII. Edvárd király fensikot a D-i 
szél. 58° a'att. 1912. (Amundsen után egy hó
nappal) elérte a D-i sarkot, de visszatértében 
odaveszett. — 2. Walter, Sir (1771—1832), skót 
költő és regényíró, 1802. lépett föl skót népies 
balladák gyűjteményével, majd saját balladáival. 
Történelmi regényei közül kiválnak Waverley, 
Ivanhoe, Kenilworth, Quentin Durward. 

Scotus Eringena (Joh. Scotus), aigol val-
lásfilozófus a 9. sz.-ban, Az ész és tekintély 
összeegyeztetésén dolgozott; először vitte be 
a filozófiába a miszticizmust. 

Scotus Viator, angol publi hta. Robert Wil
liam Seton-Watson írói álneve, * 1879, tíz 
éven át foglalkozott az osztrák-magyar monar
chia nemzetiségi problémáival. Most a londoni 
egyetem tanára. Főbb müvei: The future of 
Austria-Hungary, Racial problems in Hungary, 
Corruption and reform in Hungary, Absolu
tism, in Croatia, The Southern Slave quest'on. 

Scranton, város az Egyes. All. Pennsylvania 
államában, 138.000 1. Vas- és acélipar, kőszc'n-
b anyák. 

Scr.be, Augustin Eugène (1791—1T61), fran
cia vigjátékiró. Különböző" társszerzőkkel 300-
nál több színmüvet és vígjátékot, több mint 
félszáz operaszöveget irt. 

Scrip., (ang.) a. m. irat, nyugta. 
Scrutinium (lat.) a. m. a szavazás ered

ményének megállapítása. 
Scull (ang.), egypárevezős versenycsónak. 
Scuipsit (lat.), szobrokon a. m. metszette. 
Sculptura (lat.) a. m. szobrászat, szobormű. 
Scylla, görög mondabeli szörnyeteg, ten

gerszorosban lakik, barlangban (szemben vele 
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a Charyibdis 1. (o.) s a hajókról leszedi és 
elpusztítja a hajósokat. 

Sé\ kisk., VAS vm., szombathelyi j . , 390 .1., 
uf. és up. Torony. 

Seakfield, Charles (ered. nevén Kari Postl, 
1793—1864), német iró, sokáig éit Amerikában, 
ka'andos regényeket irt. 

Sealskin (ang.) a. m. fókaprém. 
Séance (franc.) a. m. ülés, kül. spiritiszta 

ülés, amelyen egy médium a szellemekkel való 
érintkezést közvetíti. 

Season (ang.) a. m. évszak, idény. 
Seattle, az Egyes. Ali. legnagyobb kikötője a 

Nagy-óceán partján, 316.000 1. Egyetem, Hajó
építés, Terménypiac. 

Sebetiico (Sibenik), dalmát kikötő a Kerka 
torkolatánál, 30.000 1. Bor- és olajtermelés. 
1919 óta Jugoszláviáé. 

Sebesi 1. Ern5, * 1893, orvos, iró. Mü
vei: A csönd karján, öklös fohász (versköte
tek). — 2. Samu (1Í60—1930), erdélyi színész 
és újságíró. Müvei: A toll, Szegény emberek 
c. novelláskötetek, Bűnhődés, Mákvilág, szín
darabok. 

Sebess Dénes, * 186¾ a Magy. Földhitelint. 
igazgatója, felsőházi tag; birtokjogi szakmunkák. 

Sebestyén, szt., * 288, a pretoriánus testőr
ség századosa, vértanú, a lövészek patrónusa. 
Fához kötve, nyilakkal átlőtt testtel ábrázolják. 

Sebestyén 1. Ede, * 1875, hírlapíró, román 
nemzetiségi ' kérd. fogl. — '2. Géza, * 1878, 
színész és színigazgató. 1924. álvette a Városi 
Színház bérletét. — 3. Gyula, * 1864, történeti 
és írod. tört. iró, a Kisfaludy-Társ. Népköit. 
Gyüjt.-nek szerkesztője (A magyar honfoglalás 
mondái, A regősök, A magy. rovásírás hite
les emlékei stb.). — 4. Gyula, * 1887, orvos, 
a sebészeti műtéttan egyet. m. tanára. — 5. 
Jenő, * 1884, bp.-i ref. teológiai tanár és 
iró. -— 6. Károly, * 1872, középisk., majd 
orsz. színművészeti akad. tanár. A ldasszika fi
lológia, filozófia, irodalomtörténet, nyelvészet 
és dramaturgia terén dolgozott. Költeményeket 
irt és jeles műfordító. 

Sebíáz, sebfertőzés következményeként fel
lépő láz. Hja a fertőzés- a véráramba is bejut: 
vérmérgezés. 

Sebők 1. Sári, * 1886, operaénekesnő, a 
bp.-i Operaház örökös tagja. — 2. Zsigmond 
(1861—1919), újságíró, novellista s itjusági 
iró, a Jó Pajtás szerk. (Mackó ur elbeszélései 
és Dörmögő Dömötör kalandjai). 

Sec, a secundum (lat. a. m. másodperc) 
rövidítése. 

Seco!o, 11, milanói napilap 1866 óta. 
Secretaire (franc), kis fiókos bútordarab, 

vízszintesre behajtható iróasztallappal. 
Sedan, város É-Franciaországban, 20.000 1. 

Gyapjúszövés. 1870 szept. 1. döntő német 
győzelem a franciákon. 

Sedes (lat.) a. m. ülőhely, lakóhely. S. apos-
to'.icá: pápai szentszék. 

Seekt, Hans von, * 1866, német vezér
ezredes. A világháborúban 1916. az erdélyi 
front vezérkari főnöke. 

1289 

SEJTËLMÉLET 

Seeland, a legnagyobb dán sziget, ;OJÖ 
km2, 10.000 1. Földművelési, állattenyésztés. 

Seiket (Mahmud S.) pasa (1854—1913), török 
hadvezér az ujtörökök pártján. 

Segantim, Giovanni (1858—1899), olasz festő, 
aki hegyi disznópásztorból vezető művésszé 
fejlődött és főleg az Alpok lakóinak életet 
ecsetelte poinülista modorban. 

Segesvár (Sighisoara), város Nagyküküllő 
vm., 12.0CO 1. Közép- és renesszjánszkori 
műemlékek. Szövőipar. 1849 aug. 31. itt tűnt 
el Petőfi Sándor. 

Segner-kerék, a kifolyó víz visszalökése ál
tal forgatott kerék. Feltalálója a pozsonyi szár
mazású Joli. Andreas Segner (1704—77), deb
receni orvos, majd a fizika tanára Göttingen-
ben és Halléban. 

Ségur, Sophie Rostopchine Eugène de, 
grófnő (1799—1874), kedvelt ifjúsági müvek 
szerzője (Égy csacsi naplójából, A rossz 
Zsófi). 

Seherezádé, az Ezeregyéjszaka arab-perzsa 
regegyüjtemény keretének központi nőalakja 
és mesemondója. 

Seigneur (franc.) a. m. a szuverén hercegek 
cime. 

Seine, 1. Szajna. 
Seipel, Ignaz, * 1876, prelátus, osztrák ál

lamférfiú, 1909. tanár a salzburgi egyetemen. 
1918. népjóléti miniszter, 1921 óta a keresz
tényszocialista párt vezére. 1922—24. és 1926— 
29. miniszterelnök. 

Seismograph (gör.), 1. Szeizmográf. 
Sejk (arab) a. m. öreg, a beduinok törzs

főnöke. S. ül-Isz'.ám, mohamedán főpap. 
Sejm, a lengyel képviselőház neve. 
Sejt, az élő lények testének legelemibb 

önálló alkatrésze. Ali protoplazmából, S. mag
ból és S.-falból. A S. alakja és nagysága 
igen változatos, a munkamegosztás elvének 

Sejtosz'ás 

megfelelően mindig a célhoz alkalmazkodik. 
A S.-ek többnyire csak mikroszkóppal Játha
tók, de vannak igen nagyok is, pl. a madár
tojás egyetlen S. Szaporodásuk oszlás által 
történik. 

Sejtelmélet, az a tanítás, hogy minden 
élő lény teste egy v. több sejtből áll (egy
sejtűek, többsejtűek). Ε tételt Schleiden moa-
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dotta ki először a növényekre (1838) s egy 
évvel később Schwann az állatokra. 

Sekel, 6-babiloniai pénz- és sulyegység, a 
zsidóknál ezüstpénz. 

Sekrestye (a középköri-latin sacristia szóból), 
helyiség a templomokban a fölszerelések meg
őrzésére. 

Sekt (spany. : vino secco, aszubôr) a. m. 

Selene, a Hold istennője a régi görcgöknéj 
(lat.: Luna). 

Self-made-man (ang.) a. m. az az ember, 
aki önerejéből küzdötte fel magát. 

Sellak (ném.), az indiai gumilakk kiolvasz
tásával állítják elő. Haszn. kence, pecsétviasz, 
gramofónlemezek stb. 

Seliye kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 
2023 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Selmecbánya (Banská Stiavnica), város Hont 
vm., 15.000 1. Ezüst-, arany-, réz- és ólom
bányái kimerültek. Trianon óta Csehszlovákiáé. 
Bányászati és erdészeti akadémiája Sopronba 
költözött. 

Selters (Nieder-S.), falu és fürdőhely Porosz
ország Hessen-Nassau tartományában, 1400 1. 
Ásványvize nálunk is elterjedt. 

Selyeb kisk., Abauj-Torna vm., szikszói j . , 
777 l, ut. és up. Homorogd. 

Selyem, a selyemlepke hernyójának mirigy-
váladéka. Λ S. festése kátrányfestékekkel tör
ténik. A világ nyersselyem-termelésö 1927. 
50 millió kg, ebből Japán 32, Kina 10, Olasz-
orsz. 4.1, Korea 1.3* Előázsia 1.3, India 
0.5, Franciaorsz. 0.36 millió kg-ot termel. 

Selyemlepke, a szövőlepkék családjába tartozó 
lepkefaj. Fehéres-sárga szinü, zömök testű, 
repülni nem tud. Kínából került hozzánk Kr. 
u. 6. sz.-ban. A nőstény pár száz petét 
rak, ezekből kelnek ki a selyemhernyók. 
Ezek csakis eperfalevéllel táplálkoznak. A növe
kedés befejezte után a S. selyemszálakból 
álló tojásdad gubóval fonja körül magát s 
ezen belül bábbá alakul. A bábból lesz a 
lepke, mely a gubót átfúrja s kibúvik. 

Sem, a bibliában Noé legidősebb fia, utódai 
a sémiták (1. o.). 

Séma (gör., helyesen szkéma), 1. Schema. 
Semayer Vilibal cl (1868—1928), nemz. mú

zeumi o. igazgató, etnográfus. 
Sémiták, a biblia szerint Sem^ utódai. A 

nyelvi rokonság alapján a babiloniakat, asszí
rokat, punokat éa hébereket, az áramokat, 
kaldeusokat, az arabokat és az etiópokat szá
mítják a S. közé. Ezeknek nemcsak a nyel
vük közős, hanem külsőleg is hasonlítanak: 
ívelt szemöldök, hajlott orr és duzzadt ajak. 
Ez a S. tipus. Őshazájuk É-Afrika v. az 
Eufrat-völgye volt. 

Sémita nyelvek csoportjába tartoznak a ki
halt babiloni v. asszír nyelv, az ékiratok 
nyelve, az arameus nyelv, továbbá a föníciai, 
héber (a bibliai nyelv), arab és etióp nyelvek. 

Semjén kisk., Zemplén vm., bodrogközi ]., 
712 L, u t és up. Riese. 
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Semjínháza kisk., Zala vm., Ictenyei j . , 772 
1., ut. Murakeresztur, up. Molnári. 

Semlegesség, tartózkodás a háborúban raló 
részvételtől más államok összeütközése esetén. 
Svájc S.-ét nemzetközi szerződések garantál
ják. A S. szabályait a 2. hágai békekonferen
cia 1913. alkotta meg. 

Semmelweis Ignác (1818—65), orvos, a pesti 
egyet, a szülészet tanára, korszakalkotó fel
fedezése, hogy a gyermekágyi lázat fertőzés 
okozza. Kortársai nem ismerték fel jelentő
ségét. 

Semmering, a K-i Alpok egyik legnevezete
sebb hágója, 980 m magas. Alagútján át vezet 
a becs-trieszti vasút. Klimatikus üdülőhely. 

Semper, Gottfried (1803—79), német építész, 
a görög és főleg római császárkori építészet 
alapos tudósa. 

Semper aliquid haeret (lat.) a. m. valami 
mindig megragad (Bacon mondása: audacter 
calumniare, S., a. m. rágalmazz merészen, 
valami mindig megragad). 

Semper idem (lat.) a. m. mindig ugyanaz. 
Semsey 1. Andor (1833—1923), nagybirtokos, 

főleg ásványtannal és földtannal foglalkozott. 
A természettudományok bökezü mecénása volt. 
— 2. László gróf, * 1869, földbirtokos, felső
házi tag. 

Senatus, 1. a régi Rómában kormányzótanács 
(öregek tanácsa). Caesar alatt 900 tagja volt. 
Rendkívül nagy hatalma a császárság idején 
puszta formasággá süllyedt. — 2. A római 
S.-ra való visszaemlékezéssel több mai ál
lamban (Egyes. Államok, Franciaorsz. stb.) a 
törvényhozás felsőházának neve. — 3. Az 
egyetemek kormányzótanácsa, a legfőbb egye
temi igazgatási és fegyelmi hatóság. Tagjai 
a rektor és a dékánok. 

Senatus Populusque Romanus (S. P. Q. R., 
ebben a rövidítésben a római birodalom cí
mere), a római senatus és nép, vagyis a bi
rodalom két fő hatalmi tényezője. A római 
birodalom hivatalos neve. 

Seneca, 1. Annaeus (Kr. e. 54—Kr. u. 39), 
római rétor (szónoklattanár). Ránk maradt 10 
könyvből álló s a római retorika ismeretére 
rendkívül fontos stílusgyakorlat-gyűjteménye. — 
2. Lucius Annaeus (Kr. e. 4—Kr. u. 65), 
római filozófus és rétor, senator, majd Nero 
nevelője. A Piso-összeesküvésben való gyanus-
sága miatt Nero öngyilkosságra ítélte. Főbb 
müvei: filozófiai és természettudományi ér
tekezések; 124 erkölcsi tarta'mu levél; egy 
szatíra Claudius császár tökkéváltozásáról, 8 
tragédia. 

Senefelder, Aloys (1771—1834), a kőnyomás 
(litográfia) feltalálója. 

Senilis (lat.) a. m. öreges; Senilitas: agg
kori gyöngeség. 

Senior (lat.) a. m. idősebb; család v. tes
tület legidősebb tagja. 

Sennyey Pál br. (1822—88), magy. állam
férfiú. Az 1847—48. országgyűlésen konzerva-
tivpárti programmal vett részt. 1865—7. 
tárnokmester. A fúzió (1875) után megalapi-
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SE NON έ VERO, E BEN TROVATO SfeVRESI BEKE 

totta a jobboldali konzervatív ellenzéket (S. 
párt). 

Se non è vero, è ben trovate (oL) a. m. 
ha nem is igaz, jól kitalálták. 

Sefíor (spany.) a. m. uram. _ 
Senye tok., Zala vm., zalaszentgróti j . , 

224 1. ut és up. Zalaszentlászló. 
Senyeháza kisk., Vas vm., szentgotthárd

muraszombati j . , 4,84, 1·. telefon, posta. 
Sényö kisk., Szabolcs vm., nyirbogdányi ]., 

906 1., ut. és· up. Nyirhura. 
Sepia a tintahal tud. neve. Testében van 

az u. 'n. ossa S. (szépiacsont), amelyet csi
szolásra 'használnak. 

Seprő, a bor erjedése után leullepedo, 
élesztőgombákból, borkőből stb. álló anyag. 
Ebből párolják le a S.-pálinkát. 

Sepsiszentgyörgy (St.-George), erdélyi város 
az Olt mellett, 9000 1. 

Septemvlr (lat.), a Hétszemélyes Tábla bí
rája 1848 előtt. 

Septuaginta (iafc), az ószövetség legrégibb for
dítása, amelyet 72 tudós 72 nap a.atl készí
tett Pharos szigetén. 

Sequestrum (lat.), valamely birtok zár alá 

Serail (perzsa) a. m. palota; szultáni pa
lota. 

Seraievo, 1. Szarajevó. 
Serao, Matildé, * 1856, olasz irónő. Müvei 

regények és novellák. Legtöbb magy .is megj. 
Serapis v. Sarapis, ó-egyiptomi istenség. 
Serbet (arab) a. m. ital, gyümölcslé. 
Serédi Jusztinián, * 1884, Magyarország her

cegprímása, bibomok, esztergomi érsek, kiváló 
egyházjogísz. 

Seregélyes nagyk., Fe;ér vm., székesfehérvári 
j . , va9ut, távíró, telefon, posta. 

Seregélyháza kisk., Vas vm., kőszeg—felsőőri 
j . , 140 1., ut. és up. Nagyg^ncs. 

Sereghy Elemér, * 1880, zeneesztétikus és 
lenetörténeti iró. 

Sérénade (franc.) a. m. éjjeli zene. 
Serenissimus, tulajdonkép fenség, a német 

fejedelmek címe, de a iq. sz. víg ín a po'.it. 
izü élclapok révén a fejedelmek gúnyneve. 

Serényi 1. Béla gróf (1866—1919), po'itikus, 
a főrendiházban a liberá'is egyházpolitikát 
képviselte. 1896 óta a képviselőház tagja, 
keresk. államtitkár, 1910—13 és 1918. főlmíve-
lésügyi miniszter. — 2. GUST táv, * 1880, iró 
és hírlapíró. Fantasztikus regények szerzője. 

Seress 1. Imre, * i860, hegedűművész és iró. 
Homeros-paródíák és egyéb humoreszkek és 
A nagy háború legendái. — 2. László, 
* 1875, ifó és hírlapíró; számos fcözgazd. 
és történelmi müvet irt. 

Serestély Bé'a, * 1888, erdélyi iró. Müvei: 
A parasztgrófné (népszínmű), Vasutas élet, 
Zeniten. 

Sér fény őszig et kisk., Győr, Mosón és Pozsony 
«g/e/· .vm., magyaróvári j . , 481 1., ut. és up. 
Halászi. 

Serge (franc), gyapjúból készült bélésszövet. 
Sergeant (franco a· m. altiszt, őrmester. 

Serif (arab) a. m. nemes, Mohamed le
származottjainak cime. 

Serly Lajos (1855—1912), zeneszerző és ope-
rettiró. Operettjei: Csókon szerzett vőlegény, 
Tót leány, Ingyenélők stb. 

Serpa Pinto, Alexander Alberto de la Ro
che (1846—-1900), portugál Afrikakutató. 

Sérsekszöllős kisk., Somogy vm., tabi j . , 
366 1., ut. é3 up. Tab. 

Sertés, párosujjuak családjába tartozó házi
állat, a vaddisznótól származik. A him szem
foga agyarrá alakult. Mindenevő, testét merev 
sörte iedi. Húsáért, zsírjáért tenyésztik, sör
téjét kefeiparban haszn. Számos fajtája van. 
Úgyszólván az egész világon tenyésztik. 

Sérv, valamely szerv kilépése a testüreg
ből, leggyakoribb egy bélkacs kidudorodása 
a hasfal bőre alá. S.-kötő a S. visszaszorítására 
szo!gá!ó készülék. 

Servet, Michael (tul. Miguel Serveto, 1511 — 
53), spanyol orvos, aki az egyházi szent
háromság-dogmát bibliai tanulmányai alap
ján elvetette. Genfben átutazóban elfogták és 
megégették. Kivégzése helyén emlék áll. 

Service (franc.) a. m. kiszolgálás, asztali 
edénykészlet. 

Sesostris, II. Ramses egyipt. király görög 
neve. 

Sesztina Jenő, * 1869, vaskereskedő, felső
házi tag, a debreceni keresk. és iparkamara 
elnöke. 

Setälä, Emil Nestor, * 1864, finn nyelvtu
dós, egyet, tanár és volt küíügymin. ; mun
kássága a finn-ugor nyelvtudomány egész kö
rére kiterjed. 

Seth, egyiptomi isten, Ozirisz ellenfele, a 
gonoszság és sötétség megtestesülése. 

Séthy Antal, * 1873, igazságügyi államtitkár, 
a KANSz országos elnöke, az Igazságügyi Köz
löny szerkesztője. 

Seton Watson, 1. Scotus Viator. 
Settlement (ang.) a. m. telep, település. 
Seurat, George (1860—91), francia festő, a 

neoimpresszionisták csoportjának egyik vezére. 
Sevcsenko, Grigorjevics Tarasz (1814—61), az 

ukránok első lírikusa. Dalokat s a jobbágy
ság érdekében politikai költeményeket irt. 

Sévigné, Marie de Rabutin-Chantai mar
quise (1626—96), a francia levélírás mestere, 
leányához 25 éven át intézett leveleivel. 

Sevilla, város D-Spanyolországban, Anda
lúzia főhelye, 215.000 1. Pompás arab és 
keresztény középkori műemlékek. Római víz
vezeték. Régi egyetem (1254). Gyáripar. For
galmas kikötő. 

Sèvres, Párizs egyik DNy-i elővárosa, 10.000 
1. Világhírű porcellángyárát 1876. St. Cloudba 
helyezték át. 

Sèvres! béke, a Törökország által 1920 
aug. 10. a'áirt békeszerződés. A S. értelmé
ben Törökország elveszti Tráciát, az Égei-
tenger szigeteit, Arméníát, Szíriát, Mezopo
támiát, Palesztinát és arábiai birtokát. A 
tőrök hadsereget^ 50.000 főre szállították le. 
A török nacionalisták az angorai nemzetgyűlé
sen elvetették a S. határozatait és több 

1293 1294 



SEXTANS SICULICIDIUM 

mint két évig tartó harcuk eredménye a 
lausannei konferencia (1. o.) lett, amely mó
dosította a S.-t. 

Sextans, csillagászati műszer égitestek ma
gasságának meghatározására, főleg hajókon a 
hajó helyének megállapításánál. 

SexuáHs (lat) a. m. nemi. 
Sforza, Carlo, gróf, * 1872, olasz diplomata; 

1920—21. külügyminiszter, 1922 jun.-nov. pá
rizsi nagykövet. 

Sforzando (ol.)> zenei műszó, a. m. nyoma
tékkal, erősebben. 

Sfumato, olasz festészeti műszó; Leonardo-
tól származik és jelenti a fénynek a forma 
és vonal élességét felolvasztó erejét. 

Sgraffito, olasz faldiszitő eljárás, amelynél 
a sötét vakolattal burkolt falat világosra vakol
ják, aztán a világos vakolatból kimetszik 
a reárajzolt ábrázolást, amelynek az előtűnő 
sötét vakolat adja meg a színét. 

Shatíkleton, sir Ernest Henry (1874—1922), 
angol sarkutazó. Expedíciót vezetett a D-i 
sarkvidékre és a sarkot is megközelítette. 
Meghalt negyedik utjának elején, még mi
előtt partra szállt volna. 

Shakespeare (Shakspere), William, az ujabb-
kori dráma legegyetemesebb hatású költője, 
* 1564, Stratford-on-Avonban. Londoni szí
nész volt. Korán föllépett drámáival, szonett
jeivel és egyéb müveivel. Mint a Globe- és 
Blackfriars-szinház tulajdonosa, meglehetős va
gyont gyűjtött. Élete végén visszavonult szülő
városába, t 1616. Drámái közül munkássá
gának első periódusába sorozzák (1588-tól) a 
tragédiák közül a Romeo és Júliát és Titus 
Andronicust, a VI. Henrik, II. Richard és 
III. Richard c. tört. darabokat; a v:gjáté-
kokból A két veronai ifjút, a Fölsült sze
relmeseket, a Tévedések játékát és a Szent
ivánéji álmot. A második szakaszból valók: 
A velencei ka'már, A makrancos hölgy, A 
windsori vig nők, Sok hűhó semmiért, Ahogy 
tetszik, IV. Henrik, V. Henrik és János király. 
Virágkorára (1601-től): a Hamlet, Julius Cae
sar, Lear király, Othello, Athéni Timon, 
Antonius és Cleopatra, Coriolanus, Macbeth 
c. tragédiák, a Szeget szeggel, Vége jó : min
den jó, Troilus és Cressida c. vígjátékok. Az 
utolsó periódusba tartoznak: a Téli rege, a 
Cymbeline, a VIII. Henrik, a Vihar. 

Shampooing (ang.) a. m. a fejbőr és haj 
mosása. 

Shaw, George Bemard, * 1856, angol kri
tikus és drámaíró. Komédiáiban és egyéb 
müveiben éles szatírával persziflálja a mai 
társadalmat (Candida, Caesar és Cleopatra, 
Warrenné mestersége, Az orvos dilemmája, 
Az ördög cimborája, Ember és felsőbbrendű 
ember, Vissza Matuzsálemhez és Johanna). Ne
vezetesek kritikai müvei, szocialista dolgozatai. 
Alapító tagja a Fabian Society-nek. 1925. 
Nobeldij. 

Sheffield, gyárváros Közép-Angliában, 1/2 mil
lió I. Késpengéi elsők a földkerekségen. Acél
lemezek, műszerek, szőnyegek. Egyetem tech
nikai szakosztállyal. 

Shelley, Percy Bysshe (1792—1822), angol 
költő, Byron barátja. Szabadgondolkoz^sa 
miatt kiutasították az egyetemről, Svájcban, 
Itáliában élt, ahol a speziai öbölben a ten
gerbe fúlt. Müvei: Queen Mab, Alastor (költ.), 
Prometheus unbound, The Cenci (drámák) 
stb. 

Sheridan, Richard Brinsley (1751—1816), an
gol iró és politikus. Nagyszerű szónok, jeles 
korfestő, szatirikus vigjátékiró (The school for 
scandal ; The rivals). 

Sheriff, eredetileg a. m. a grófság őre, bí
rája. Most a grófsági S. tiszteletbeli tiszt
viselő. Az Egyes. AH.-ban, a countyban a 
végrehajtóhatalom legfőbb tisztviselője, akit a 
legtöbb államban választanak. 

Sherry, a Jerez de la Frontéra környékén 
termő spanyol bor (xeresi bor) angol neve. 

Shetland-szigetek, 117 sziklás sziget Skóciá
tól É-ra; összesen 1428 km2, 30.000 1. Halá
szat, juh- és ponny-tenyésztés. Fővárosuk Ler
wick. 

Shilling, angol pénzegység, 1 angol font 
huszadrésze. Értéke kb. 1.40 pengő. 

Shirting (ang.), bélésnek használt ritkás pa
mutszövet. 

Shock (ang.) a. m. ütés; az orvostudo
mányban hirtelen erőszakos behatásra (rob
banás, baleset stb.) beálló szivgyöngeség. 

Shocking (ang.) a. m. megütközést, megbot
ránkozást keltő; illetlen. 

Shrapnel, I. Srapnel. 
Shrewsbury, város Ny-Angliában, 30.000 1, 

Vas-, bőr-, üvegipar. 
S. H. S., a Szerb-Horvát-Szlovén királyság 

röv. elnevezése, 1. Jugoszlávia. 
Shvoy Lajos, * 1879, székesfehérvári püs

pök, felsőházj tag. 
Shylock, Shakespeare Velencei kalmárjában 

szereplő zsidó uzsorás. 
Si (norvég) a. m. hótalp, 1. Ski. 
Sibboleth (héber: ka'ász), jelszó, amelynek 

kiejtéséről ismerték fel a gileádiak az efraimi-
tákat. 

Sibelius, Jean, * 1865, finn zeneszerző, a 
helsingforsi zeneiskola igazgatója, a nemzeti 
jellfgü finn zene egyik főalakja. 

Sibyüák, a római mondában forrásoknál 
s barlangokban jósoló isteni nők. A régi római 
S. könyveitől nagy csapások idején tanácsot 
kértek. A ma meglévő, görögnyelvü, u. n. 
S. jóslatai a Kr. u. 2—5. sz.-ban keletkezett 
keresztény, pogány és zsidó jövendőlések. 

Sicambria, Aquincum középkori neve. 
Siccardsbrrg, August (1813—68), osztrák épí

tész, a bécsi akadémia tanára; társával E. van 
der Nüll-lel korszakalkotó müveket teremtett 
(Arzenál, Operaház Bécsben). 

Siccativ (lat.: siccus, a. m. száraz), szárító 
o'aj, az olajfestészetben haszn. 

Sic itur ad astra (lat.) a. m. igy jut el áz 
ember a csillagokig (Vergilius). 

Sic transit gloria mundi (lat.) a. m. igy 
tűnik le a világ dicsősége. 

Siculicidium, székely ö'döklés, latin kronosz-
tikon, betűit, mint római számokat összeadva ki-
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SIC VOLO, SIC JUBËO SIKLÓSBODONY 

jön 1764, amikor Mádéfalvánál a katonai ösz-
szeirás ellen tiltakozó székelyeket Carato al
ezredes felkoncoltatta. 

Sic vo'.o, sic jubeo (lat.) a. m. igy akarom, 
igy parancsolom. 

Sidló Ferenc, * 1882, szobrász, a Képzőmiiv. 
Főisk. tanára (Nemzeti áldozatkészség lovas
szobra, a Szabadság téren a »Nyugat« stb.). 

Sidó Zoltán, * 1880, ny. szfőv. tanácsjegyző, 
a Vámpolitikai Központ titkára. Müvei: A 
vámügytan rendszere, Az angol városi szerve
zet stb. 

Si duo faciunt idem, non est idem (lat.) 
a. m. ha ketten teszik ugyanazt, az nem 
ugyanaz. 

Siegbahn, Κ. M. G., * 1886, svéd fizikus, 
a Röntgen-sugarak fizikájával fogl. 1924. No
bel-dij. 

Siegesctr József, * 1873, gör. kat. prelátus, 
a ' bp.,-i egyet, a román nyelv nyűg. ny. r. 
tanává. 

Siegfried, a német nemzeti hősmonda fő
alakja, ncderlandi Siegmund király és Sieg-
linde fia. Eredetileg az északi mitológia alakja, 
de az alsórajnai frankoknál összeolvadt a 
burgundi gót es hun hősmondákkal s a Ni
belung-ének tragikus vészthozó hőse lett. 

Siemens, Ernst Werner (1816—92), német 
mérnök, a modern elektrotechnikának legkivá
lóbb fejlesztője. Halske német mechanikussal 
együtt a távírót tökéletesítette és 1847. meg
alapította a világhírű Siemens—Haíske elektro
technikai céget, ame'.yből a nagy Siemens— 
Schuckert Müvek Rt. indult ki. S- nevéhez 
fűződik a dinamoelektromos elv felfedezése 
és a dinamógép feltalálása (1866), ámbár Jed
lik Ányos korábban jött rá. S. fektette le az 
első tengeralatti kábeleket és tervezte 1879. 
az első villamos vasutat. 

Siemering, Rudolf (1835—1905), német szob
rász; a lipcsei győzelmi emlék az ő al
kotása. 

Siena, város Közép-Olaszországban (Toscana), 
50x00 1. Régi egyetem (alap. 1300.). Értékes 
műemlékek. 

Sienkiewicz, Henryk (1846—1916), lengyel 
elbeszélő. Eleinte realisztikus, ironikus falusi 
rajzokkal tűnt föl, majd a 17. sz. harcaiból 
vett nagyméretű történeti regényekkel. Világ
szerte hires azonban Quo Vadis? (1895) c. 
ó-keresztény regényével lett. Nemzete birtokot 
adományozott neki. 1905. Nobel-díj. 

Sierra Leone, brit gyarmat Felső-Guineában 
(Ny-Afrika), 80.000 km2, 1,500.000 1. Pálma
termékek, kola. Fővárosa és kikötője Free
town. 

Sierra Moréna, nagykiterjedésű hegyrendszer 
D-Spanyolországban, a Guadiana és a Quaüái-
quivir völgyei közt. 

Sierra Nevada, ι. magas hegység D - Spanyol
országban. Főcsucsa a Mulahacen (34^° m ) · — 

2. A Cordillerák egyik hegylánca az Egyes. 
Ali. Kalifornia államában. Legmagasabb csú
csa a Mount Whitney, 4540 m. 

Sieves, Emanuel (1748—1836), abbé, francia 
államférfiú. Egyike a nagy forradalom elő

futárainak, aki a harmadik rend, a polgár
ság részére egyenlő poétikai jogokat követelt. 

Si fecisti, nega (lat.) a. m. ha megtetted, 
tagadd le. 

"Sigmond Elek, * 1873, a bp.-i egyet, a 
mezőgazdasági kémiai technológia ny. r. tanára, 
a Tud. Akad. r. tagja. Főművei: Mezőgazda
sági kémia, A hazai szikesek ismertetése 
és javítása módjai. 

Signac, Paul, * 1863, francia festő, a pointil-
listák vezéralakja. 

Signore (ol.) a. m. ur; signora: úrnő; 
sigriorina: kisasszony. 

Signorelíi, Luca (144^-1523), olasz festő; 
firenzei iskola mestere (Utolsó ítélet Orvietó-
ban, Dante illusztrációk). 

Signum (lat.) a. m. jel; S. laudis: katonai 
érdemérem. 

Sigray 1. Antal gróf, * 1879, politikus. A 
Friedrich-kormány alatt dunántúli kormánybiz
tos, IV. Károly második puccskísérletekor 1921 
okt., mint részest letartóztatták, 1926 óta 
országgyül. képv. — 2. Jakab, 1. Zsigray. 

Siguranta (de stat. roman) a. m. állam 
jendőrség Romániában. 

Síiták, mohamedán szekta Perzsiában, akik 
Abu Talib fiában, Ali-ban látják Mohamed 
igazi utódját, 1512 óta Perzsiában államvallás. 

Sík 1. József, * 1855, kamaraénekes, zene
akadémiai énektanár. Irt énekiskolát. — 2. 
Sándor, * 1889, piarista tanár, lirai költő, 
irodalomtörténész. Müvei : költemények, novellák, 
színmüvek. 

Sikabonyi Antal, * 1886, kritikus, a Nemz. 
Muz. tisztviselője. Müvei: Komjáthy Jenő, 
Könyvtári kérdésekről, Petőfi és Arany barát
sága. Szerkesztette a Bibliofil Szemlét és a 
Könyvbarátok Lapját. 

Sikátor kisk., Veszprém vm., zirci j . , 770 1., 
ut. és up. Veszprémvarsány. 

Siker, a ^αΛ^^^^Λ<Γνά^ fehérjéje, mely a 
héj alatti sejtrétegekben v ^ elraktározva. 
A barna lisztben több a S., tehát c<. t a l á 
lóbb. A tiszta S. szolgáltatja a cipészeiK. 
csirizét. 

Sikkasztás, bűncselekmény, az követi el, 
aki rábízott idegen dolgot jogtalanul el
tulajdonít. 

Sikkim, angol hűbéres állam a Himalájában, 
7300 km2, 80.000 1. 

Sikló félék, több, mint iooo fajban az egész 
Földön elterjedt kígyók. A nálunk élő fajok 
ártatlanok, a trópusok alatt élők között van
nak méregfogasak is, a szemüveges, a tengeri 
kigyó stb. 

Siklórepülés, mótornélküli repülés, leállított 
motorral. 

Siklós nagyk., Baranya vm., siklósi j . 5523 
I., vasút, táviró, telefon, posta. 

Siklós Albert, * 1878, zeneszerző, zeneeszté
tikus és pedagógus, a Zenemüv. Főiskola 
tanára. Zenekari és hangszeres munkákat irt. 
Elméleti munkái: Hangszereléstan, összhangzat
tan, Ellenponttan, Zeneesztétika. 

Siklősbodony kisk., Baranya vm., szentlőrinci 
j . , 237 1., ut. és up. Baksd. 
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Siklősnagyfalu kisk., Baranya vm., siklósi j . , 
437 1., vasút, ut. Kistapolca, up. Siklós. 

Siklóssy ι. László, * 1881, parlamenti gyors
író, művelődés- és művészettörténeti iró. Főbb 
müvei: A modern magyar érem- és plakett-
művészet, Az exlibris Magyarországon és kül
földön A magyar keramika tört., A Gyűjtő 
c. folyóirat szerk. — 2. Pál, * 1899, színházi 
rendező a Nemzeti Színháznál. 

Silentium (lat.) a. m. csend. 
Silhouette (franc), árnyékképe valamely élő

lénynek v. élettelen tárgynak, amelynek kör
vonalait belül sima féke szin tölti ki. Nevét 
Etienne de S. francia pénzügyminiszterről 
kapta (1757)· 

Silicium, 1. Szilícium. 
Sillabizáláe (gör.) a. m. szótagolva olvasás, 
Sillerbor (ném.), sárgáspiros bor, amely ró

zsa- v. narancsszinbe játszik. 
Siloah, gyógyvizű tó a régi Jeruzsálem 

mellett. 
Si'oahfelirat. Jeruzsálemben a Zion-hegy alatt 

a Hiskia (Kr. e. 727—699) király által készí
tett alagútban. 1880. fedezték fel. A felirat 
a két végponton kezdett munka bevégzéséről, 
a középen való találkozásról szól. 

Silos (spany.), gabona v. hasonló áruk rak
tározására szolgáló épület. 

Silvestre, Armand (1838—1901), francia lírikus 
és elbeszélő. Csípős történelmi novellái igen 
népszerűek voltak. 

S'il vous plait (franc.) a. m. ha ugy tet
szik; lcsc4Ir. 

Sima kisk., Abauj-Torna vm., abaujszántói 
3., 199 1., ut. Erdőbénye, up. Abaujkér. 

Simaháza kisk., Sopron vm., csepregi j . , 
52 1., ut. é9 up. Sajtoskál. 

Simán Erzsébet, * 1900, költő és novellaíró; 
kötete: Hatvan mese és vers. 

Simay Imre, * 1874, festő és szobráar, m. 
Iparmüv. Főiskola tan*.·*. Legismertebbek ku-
tyatanulmí">-: e 3 majomszobrai. 

ounmel, Georg (1858—1918), német filozófus 
és szociológus; müvei: Probleme der Ge
schichtsphilosophie, Philosophie des Geldes, 
Soziologie stb. 

Simmenthai, a Simme-folyó völgye a Berni 
Alpokban (Svájc). Szarvasmarhatenyésztés. 

Simon, i. Péter apostol előbbi neve. — 2. 
Kyrenei S. vitte a kimerült Jézus helyett 
a keresztet a vesztőhelyig. — 3. S. mágus, 
pénzen akarta megvásárolni az apostoloktól 
a Szentlélek adásának hatalmát. Ezért nevezték 
róla a simoniát (1. o.). 

Simon 1. András, * 1889, ügyvéd, ország-
gy. képv. —- 2. Béla, a bp.-i egyet, a fogá
szati diagnosztika és műtéttan m. tanára. — 
3. Elemér, * 1875, Sopron vm. és Sopron 
város főispánja. — 4. György János, * 1893, 
festőművész. Olaszországban és Svájcban vol
tak első kiállításai. Magyarországon 1923. állí
tott ki. — 5. János, * 1880, kisgazda, ország-
gy. képv. — 6. Menyhért, * 1897, szlovensz-
kói költő éa hirbpiró. Verskötetei: Szivet, 
csak szivet! Eletünk lényege. 
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Simonfa kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 
621 1., ut. Kaposvár, posta. 

Simonia, egyházi javakkal való kereskedés. 
A név Simon mágusról ragadt e bűnön. 

Simonkai Lajos (1851—1910), bp.-i egy. m. 
tanár, botanikus. Müve: Erdély edényes flórája. 

Simonmajor nagyk., Tolna vm., központi j . , 
136Δ 1., ut. Szedres, up. Tolna. 

Simonoszeki, lapáni kikötőváros Hondo-szi
geten, 72.000 1. 

Simontornya nagyk., Tolna vm., simontor
nyai j . , 3215 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Simontglts Elemér, * 1869, nyűg. főispán, 
felsőházi tag. 

Simonyi 1. Jenő, * i860, geográfus, kereske
delmi akadémiai tanár, számos népszerű föld
rajzi mü szerzője. — 2. József báró (1771— 
1832), huszárezredes, legendás vitézségéért Má
ria Terézia rendet kapott. Élete végén is
meretlen okból fogságra vetették. — 3. Mária, 
* 1888, színművésznő; 1026 óta Móricz Zsig
mond felesége. — 4. Zsgmond (1853—1919)» 
bp.-i egyet. r. tanár, magyar nyelvész. Munkás
sága irányitólag hatott a magyar nyelvtudo
mányban. Szarvas Gáborral együtt szerkesz
tette a Nyelvtörténeti Szótárt. Legfőbb mun
kái: A magyar határozók, A magyar kötőszók, 
A tüzetes magyar nyelvtan alaktana, »Magyar 
nyelv«. Sokat foglalkozott a helyes magyarság 
kérdéseivel. 1895-től szerk. a Magyar Nyelv
őrt. 

Simonyi-Semadam Sándor, * 1864, ügyvéd, 
politikus. 1901—18. néppárti képviselő, az 1. 
nemzetgy. alelnöke, Huszár lemondása után 
1920 márc. tő—jul. 19. miniszterelnök. 

Símor János (1813—91), esztergomi érsek, 
bibornok, kiváló egyházi szónok és mübarát. 
0 koronázta meg I. Ferenc Józsefet. A kat. 
autonomiamozg. megindítója. 

Simplicissimus, 1. Grimmelshausen német iró 
17. sz.-i szatirikus kalandorregényének hőse. — 
2. 1896. Münchenben alapított éklap, politikai 
szatíráiról hires. 

Simplon, 2009 m. magas hágó a Wallis-i 
(Valais) Alpokban, Svájc és Olaszország hatá
rán. 69 km hosszú pompás kocsiút vezet át 
rajta és 1898—1905. épült 20 km hosszú vasúti 
alagút (a Föld leghosszabb alagutja) alatta. 

Sma Simon báró (1810—76), dúsgazdag gö
rög eredetű emberbarát. Sokat áldozott a 
Nemzeti Múzeum, Nemzeti Színház, a vakok 
intézete, a gyermekkórház, bölcsődék stb. cél
jaira. A M. Tud. Akadémia palotája neki kö
szönheti felépítését. 

Sinai v. Horeb, a bibliában annak a hegy
nek neve, amelyen Mózes a 10 parancsolatot 
kapta Istentől. 

Sinaia, falu és üdülőhely Romániában, 26001. 
2500 m magas Bucsecs lábánál, 860 m. magas
ságban. Királyi nyaraló. 

Sinclair, Upton, * 1878, északamerikai iró. 
Regényeiben az amerikai tőke és munka küz
delmének képét adja és propagálja a szocia
lista életfelfogást (A dzsungel, Szén őfelsége, 
Jimmie Higgins, Petroleum, Boston). 

Sinding, 1. Kristian, * 1856, norvég zene-
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szerző. 1921-től a new yorki Rochester egye
temen a zeneszerzés tanára. Két szimfóniá
ján kívül zenekari müvei és Heimfahrt c. 
dalciklusa a legnépszerűbb. — 2. Stefan (1846 
—1922), norvég szobrász (Walkür, Barbár 

a). 
Ine ira et studio (lat) a. m. harag és 

elfogultság nélkül (Tacitus). 
Suie qua non (lat) a. m. ami nélkül 

nem; elengedhetetlen föltétel. 
Singapore, Straits Settlements brit gyarmat 

fővárosa, D-Azsia legforgalmasabb kikötője, 
Maiakkától D-re, S.-szigeten (555 km*, 434.000 
I., 6200 fehér), 260.000 1. (négyötöde kinai). 
Kaucsuk, ón, rizs, pamut, korpa; cukor-
ée füszerpiac. 

Singer 1. Artúr, * 1870, hírlapíró, a Ber
liner Tageblatt magyarországi tudósítója; tör
ténelmi tanulmányokat irt. — 2. Sándor, 
» 1853, könyvkiadó, ifj. és id. Wolfner Józseffel 
társulva ulapitctta a Singer és Wolfner iro
dalmi intézetet. — 3· Zsigmond, (1850-1913), 
szerkesztő, főrendiházi tag. Évekig a Neue 
Freie Presse bp.-i politikai levelezője, 1906-tól 
a Pester Lloyd főszerkesztője. 

Singer és Wolfner irodalmi int. rt., bp.-i 
könyvkiadócég, alapította 1885. Singer Sán
dor, ifj. és id. Wolfner József. Főkép ifjú
sági és szépirodalmi kiadványok. Megindí
totta az Egyetemes Regénytárt, az Én Újsá
gom gyermeklapot, az Uj Idők szépirodalmi 
képes hetilapot és a Magyar Lányok leány
lapot, a Müvészet-et, a Milliók Könyve és 
Koronás Regények vállalatot. 

Single-tax (ang.) a. m. egyetlen adó, 1. 
Földértékadó. 

Sinn fein (kelta, a. m. mi magunk), az ir 
függetlenségi mozgalom jelszava. 

Sinologue (lat.) a. m. a Kínára vonatkozó 
ismeretekben tudós. 

Siftope, török kikötőváros Kis-Ázsiában, a 
Fekete-tenger partján, 10.000 1. 

Sintér, 1. Gyepmester. 
Sinto, sintoizmus, a japánok ősi vallása, ter-

mészetimádás. Egyes természeti erők megsze
mélyesítve képezik kultusztárgyát. Kiváló tisz
teletben részesülnek az (elhalt) uralkodók és 
egyéb kiváló férfiak. 

Sió, a Balaton vizét levezető csatorna. Zsi
lipekkel szabályozott vize a Kapóson és a 
Sárvízen át a Dunába jut. 

Si6agárd nagyk., Tolna vm., központi j . . . 
1925 1., telefon, posta. 

Siófok nagyk., Veszprém vm., enyingi j . , 
3150 1., hajóállomás, vasút, táviró, telefon, 
posta. A Balaton leglátogatottabb fürdőhelye. 

Siómaros kisk., Veszprém vm., enyingi j . , 
589 1., ut. Jut, up. Balatonszabadi. 

Sión (helyesebben: Cion), Jeruzsálem vár
hegyének egyik csúcsa, amelyen Dávid vára ál
lott, később egész Jeruzsálemre átment a S. 
név. Ma a ret-ek egyházukat nevezik S.-nak. 

Sipka-szoros, a Balkán-hegység átjárója, 1333 
m magas. 1877. az orosz sereg nehéz harcok 
árán kierőszakolta rajta az átkelést. 

Sipoly (lat.: fistula, ». 1». cső), orvosi 
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mükifejezés, jelenti a betegségek következté
ben előálló járatokat, csatornákat a testben. 
Leggyakoribb az a 5., amely a test belsejé
ben fellépett gyuladásos folyamat váladékát 
vezeti a test felszínére. 

Sípos Domokos (1892—1927), publicista, a 
dicsőszentmártoni Erzsébet-könyvnyomda rt. 
igazgatója. Müvei: Istenem, hol vagy? Novellák, 
Zokog a porszem, színdarab. 

Sipöcz Jenő, * 1878, Bp. polgármestere. 
1906 óta a" székesfővárosnál szolgált az ügyész
ségnél. 1920. a kormány Bp. kormánybizto
sává és helyettes főpolgármesterévé nevezte ki. 
1920. és újból 1926. a törvényhatósági bizott
ság polgármesterré választotta. 

Sipulusz, Rákosi Viktor irói neve. 
Sir (ang.), megszólítás, a. m. ur. 
Sirach v. Jesus ben Sirach, ószövetségi apok

rif könyv neve. Szerzője Jesus S. fia v, uno
kája. 

Slracuza, olasz város Szicília tartományban, 
Ortygia-szigetén, 65.000 1. Ókori romok. Kr. e. 
734. alapították, 212. a TÓmaiak meghódították 
és lerombolták. 

Sirályfélék, az uszómadarak családja, kivá
lóan repülnek, úsznak és buknak. Az Északi-

tenger partján tömegesen élnek, de több fajuk 
nálunk telel. 

Sirász, város DNy-Perzsiában, 30.000 1. Ker
tészet, bor- és mandulatermelés. Szádi és Háfiz 
költők szülőhelye. Közelében vannak az ókori 
Persepolis romjai. 

Sire (franc.) a. m. Felség. 
Sirius, égboltunk legfényesebb állócsillaga a 

Nagy Kutya csillagképben. Fénye négyszer erő-
sebb, mint a többi elsőrendű csillagoké. Tá
volsága 16 fényév. Kettős csillag. 

Sirmium, római város a Száva mellett, 
a mai Mitrovica helyén. 

Sírok nagyk., Heves vm., pétervásári j . , 
2017 1., vasút, telefon, posta. 

Sirokkó (ol.: scirocco), főleg D-i szél a 
Földközi-tenger É-i partján. Télen esőt hoz, 
nyáron száraz és gyakran a Szahara po
rát zuditja Európa D-i partjaira. 

Sirván-szönyeg, a Kaukázusban készülő cso
mózott, medaillonos- rajzú tarka szőnyeg. 

Sismofldi, Jean Charles (1773—1842), francia 
történetíró és közgazdász. 

Sbyp&otg 1. Szjsaruss. 
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SI TACUISSES SKÖTOK 

Si tacuisses, philosophus mansisses (lat.) a. 
m. ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. 

Sit tibi terra levis (lat.) a. m. legyen ne
ked könnvü a föld (sírköveken). 

Sit venia verba (lat.) a. m. bocsánat a 
szóért. 

Siva, a hindu szentháromság egyik tagja. 
Si vis pacem, para bellum (lat.) a. m. 

ba békét akarsz, készülj háborúra. 
Sixtus, pápák. IV. S. (1471—1484), épittett; 

a S.-kápolnát, a nagy vízvezetéket. — V. 
S. (1585—90), erélyes kézzel irtotta ki a 
pápai állam banditáit, nagy építkezéseket vitt 
véghez (Szt. Péter-templom kupolája, a late-
ráni palota). 

Sixtus-kápolna, a római Vatikánban, melyet 
IV. Sixtus pápa építtetett (1473—81). Michel
angelo oltár- és mennyezetfestményeiről hires. 
A pápai ünnepi istentiszteletek s a pápa
választás színhelye. 

Sixtus-Ievelek, IV. Károly királynak Sixtus 
parmai herceghez, Zita királyné testvéréhez 
1917 mára 5. intézett levelei. A levelek 
Poincaréhoz szóltak, s azokat a feltételeket 
tartalmazták, amelyek mellett IV. Károly haj
landó lett volna a szövetséges hatalmakkal a 
békét megkötni. A király letagadta a levelek 
valódiságát, amikor Clemenceau azokat nyil
vánosságra hozta. Czernin külügyminiszternek a 
S. miatt kellett lemondania. 

S. J., személynevek után a jezsuita szerzet
hez való tartozást jelzi. (Societatis Jesu rö
vidítése). 

Skadenc (ol. : scadenza) a. m. lejárat. 
Skagerrak, beltenger Dánia és Norvégia 

közt. 1916 jun. 1. eldöntetlen csata a nemet 
és angol hajóhad között. 

Skála (ol.) v. hangsor, a zenében egymást 
követő hangok sora. Legegyszerűbb a kromatikus 
S., amelyben a hangok féltávolságban követik 
egymást. A többi S.-ban egész és féltávol-
sagok vegyeí.en fordulnak elő. Megkülönböztetnek 
dur v. kemény és moll v. lágy S.-t. 

Skald, óskandináv költő és énekes. 
Ska'nitzky Antal (1836—78), építész, mü-

egyet. tan. Koch Henrikkel társulva alkotott 
(Hungária-szálló, egyetemi könyvtár, az 1914. 
lebontott Nemzeti Színház, Thonet-udvar, Ká
rolyi Alajos gr. palotája, az Oktogon tér 
négy sarokháza Pesten stb.). 

Skalp (ang.) a. m. fejbőr, amelyet győzelmi 
jelül az indiánok lenyúztak. 

Skamandros, az ókori trójai síkság egyik 
folyója, a régi Trója természetes védelmezője. 
Mai neve: Mendere Szuju. 

Skandálni (lat.) a. m. verset a ritmus sze
rint taktusban előadni. 

Skandalum (gor.) a. m. botrány. 
Skander bég, 1. Kasztrióta György. 
Skandinávia, Európa É-i nagy félszigete, 

770.000 km2. 8 millió 1. Ny-i része közép
magas hegység örök hómezőkkel, gleccs írek
kel, fjordos partokkal, K-i része tavakicai 
és morénákkal tarkított síkság. Magában fog
lalja Svédországot és Norvégiát. Néprajzilag 
hozzászámítják Dánüt is. 

Skarabeusz, ganajturó bogár; a régi egyip
tomiaknál 9zent állat, amulettül, majd ékszerül 
használták. 

Skarlát (franc.) a. m. bíborvörös. 
Skarlatina (franc.) a. m. vörheny. 
Skartba tenni" (ol.) a. m. félreállítani. 
Skeleton (ang.), alacsony, könnyű sport

szánkó, amelyen a sportoló hason fekszik. 
Sketch (ang.) a. m. vázlat. Színpadi érte

lemben a rövid, hatástkereső dráma. 
Ski (norvég, a. m. hótalp), a lábakra szíja

zott keskeny, kb. 2 m hosszú fatalp, közle
kedési és téli sporteszköz. 

Skiff, egyevezős versenycsónak. 
Skioptikon (gör.) a. m. képvetitő készülék. 
Skipetárok (albán), talán a. m. sasok fiai; 

az Albániában, Görög- és Olaszországban lakó 
albánok neve. 

Skoda-müvek, alakult 1859. 1869. Emil Skoda 
(1839—1900) szerezte meg és fejlesztette nagy-
gyá. Gyártmányai: ágyuk, lőszer, hadi- és 
közlekedési jármüvek. Központi gyártelepe Pil
senben. 

Skófium, arany v. ezüst himzőfonal. 
Skolasztika (lat.), a középkori iskolai filo

zófia. Keresztény bölcsészetnek is nevezik. 
A keresztény hitigazságot akarja megerősíteni, 
tehát elsősorban metafizika. Hajtóerői az ész, 
ok és tekintély. Nem annyira a tapasztalat
ból indul ki, mirit inkább a szó- és fogalom -
elemzésben, szőrszálhasogatásokban keresi fel
adatát. Egyik legfontosabb kérdése az általá
nos fogalmak kérdése. 

Skoiiozis (gör.), a gerincoszlopnak frontális 
síkban való elferdülése. 

Skontó (ol.; a. m. engedmény leszámíto
lásnál. _ _ ·> 

Skontro (ol.), könyvviteli ellenőrzés bizonyos 
javak állományában történt változások kimu
tatására. 

Skopas, görög szobrász a Kr. e. 4. sz.-ban; 
a szenvedélyek ábrázolója (Őrjöngő bacchánsnő, 
A kalydoniai vadkanvadászat). 

Skoplje (Üszküb), város Jugoszláviában, a 
\'rardar-folyó mellett, 42.000 1. Gör. kel. püs
pökség, jogi és teol. fakultás. 

Skorbut (holland), magyarul: süly, táplálko
zási betegség, oka vitaminok hiánya a táplá
lékban. Tünetei vérzések, a nyálkahártyák, 
kül. foghus gyulladása stb. Gyógyszere frks 
táplálék (gyümölcs). Régebben gyakori volt 
hosszú utat járó vitorlás hajók személyzete 
közt. 

Skorpió (gör.), a nyolcadik állatövi csillag
kép, kb. 40 csillaggal, amelyek között első
rendű a vörös Antares. 

Skorpió-félék (gör.), a pókokkal rokon ízelt
lábú állatok, potrohúk tagolt s többnyire 
hosszú és szintén tagolt utópotrohuk van. 
Ennek végén van a méregmiriggyel kapcsola
tos fulánk. A forró égöv lakói, de kisebb 
fajták Dél- és Középeurópában is előfordulnak. 

Skótok, a kelta népcsalád Ieg-É-ibb ága, 
amely ősi nyelvét csaknem teljesen elfelej
tette. Irodalmi nyelve az angol. A S. Ang
liának és Amerikának sok vezető egyénisé-
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Skorpió 

get adtak. Burns, Scott, Mill, Maxwell, Watt, 
Mac Kinley, Carnegie stb. S. voltak. Mac 
Donald is skót. 

Skótország, Nagybritannia É-i része, 78777 
km3, 5 millió 1. Éghajlata hűvös és nedves. 
Partvonala igen tagozott. Felszínét középmagas 
hegységek borítják. Legnagyobb folyói a Clyde 
és a Tay, legnevezetesebb belvize a Kalcdo-
niai csatorna. A népesség túlnyomó része a D-i 
síkságon és a partvidéken tömörül. Itt némi 
zab- és burgonyatermelés folyik, szarvasmarha-
tenyésztéssel, A belső hegyvidék I/Ve szántó
föld, az erdő még sokkal kevesebb. Halászata 
jelentékeny. Szénben és vasban a D-i rész 
igen gazdag; itt fejlődött ki az ipar is: a 
vas-, acél-, gép- és hajógyártás, pamut-, 
juta- és vászonszövés. Hajózása jelentékeny. 
A műveltség igen magas és általános. Egyete
mei Glasgow, Edinburgh és Aberdeen. Fő
városa Edinburgh, kikötője Leith. S. Angliá
val együtt alkotja Nagybritanniát, követeit a 
londoni parlamentbe küldi. 

SJtrjabin, Nikolajevics Alexander (1872—1915), 
orosz zeneszerző, az impresszionista technika 
mestere. Nagy zenekari müvükén kivül zongora
müveket hagyott hátra. 

S'krofulózis, 1. Scrophulosis. 
Skrupnlus (lat.) a. m. lelkiismereti kétség. 
Skrutinium, J. Scrutinium. 
Skuteczky Döme (1850—1921), festő; velencei 

és magyartárgyu genreképek. 
Skyscraper (ang.) a. m. felhőkarcoló. 
S'.aby, Adolf (1849—1913), német elektro

technikus, 1883-tól a charlottenburgi műegyetem 
tarára, különösen a drótnélküli távíró fejlesz
tésében vannak érdemei. Asszisztensével, Arco 
gróffal (1. o.) a nevüket viselő rendszer fel
találója és tökéletesitője. 

Slachcic (lengyel), aki a slachtához tartozik. 
Slachta (lengyel) a. m. nemes. 
Sláger (nem.) a. m. ütő, nagy dolog. 
Siatin, Rudolf (S. pasa), * 1857, egyip

tomi tábornok. Többizben harcolt az egyip
tomi hadsereg ellen. 1900—14-ig a szudáni 
hadsereg főfelügyelője volt. Munkája: Tűzzel és 
vassal Szudánban. 

SFemihl (héber) a. m. szerencsétlen, peches. 
Chamisso elbeszélésének hőse. 

Slevogt, Max, * 1868, német impresszionista 
festő és grafikus. 

Slezák, Leo, * 1875, tenorista, a bécsi 
Operaház tagja, megírta visszaemlékezéseit: 
Meine sämmtUche» Werke, 

Sligovica (szerb) a. m. szilvapálinka. 
Slöjd (svéd) a. m. kézimunka. 
Sluter, Claus (Claes Sluyter, f 1405?), né

metalföldi szobrász; nagyszabású mester (a di-
joni templom kapuplasztikája, Hardi herceg 
szarkofágja s a Mózes-kut hat próféta alak
jával). 

Smaragd (lat.), a berill nevű ásványnak 
zöldszinü' változata. A szép darabok becses 
drágakövek. A legszebbeket Ceylon szolgáltatja. 

Smetana, Friedlich (1824—84), cseh zene
szerző, 1866—74. a prágai nemzeti színház 
karnagya volt (Az eladott menyasszony, Dali-
bor operák és a Ma vlast [Hazám] c. 
szimfonikus költeményciklusa). 

Smichov, Prága egyik külvárosa, 60.000 1. 
Smigelschi Oktáv (1866—1911), festő; leg

főbb müve a balázsfalvi gör. kat. templom 
ujbizánci stilü freskóképei. 

Smiles, Samuel (1812—1904), angol orvos 
és író. Kivált technikus-életrajzai (Stephen-
=onék, Watt stb.) és az ifjúságnak példát 
adó élet- és jellemrajzai nevezetesek: ön
segély, Jellem, Takarékosság. 

Smirgel (ol.-ném.), a gyémánt után legke
ményebb ásványnak, a korundnak pora; fémek 
csiszolására alkalmas. Ha enyvvel vászonra 
v. papírra kenik, kapják a S. -vásznat v. 
papírt. Naxos-szigetén találják. 

Smith« 1. Adam (1723—90), angol közgazdász, 
a modern közgazdaságtudomány atyja. Fő-
müve: Vizsgálódás a nemzeti vagyonosság 
természetéről és okairól. Ebben a munkát 
teszi az érték forrásának és mértékének. 
S. befolyása a tudományra mind a mai na
pig megmaradt. — 2. Jeremiah, * 1871, a 
Magyarországra küldött népszövetségi főbiztos, 
ügyvéd, biró, amerikai nagybankok jogi szak
értője. — 3. Joseph (1805—44), a mormon 
vallás alapitója. 

Smoking (ang., a. m. dohányzó), mélyen ki
vágott rövid férfikabát. 

Smokk (Schmock), jellemtelen újságíró, G. 
Freytag Journalisten c, darabjában. Innen S. 
gúnyos elnevezése a hozzáértésüket oktalanul 
fitogtatóknak. 

Sniollet, Tobias George (1721—71), angol 
hajóorvos, regényíró. Az angol tengerész- és 
humoros kalandregény apja. 

Smuts, Jan Christian, * 1870, bur államférfi, 
ügyvéd, az aagol-bur háborúban tábornok, 
191Ő. a bur csapatok vezére az- afrikai 
német gyarmatok ellen vivott harcban, Botha 
hala'a után a dél-afrikai államszövetség mi
niszterelnöke 1921—24. 

Snob (ang.) a. m. előkelők majmolója, 
nyegle, műveletlen, felfuvalkodott filiszter. 

Snorrer (jidis) a. m. kéregető. 
Snowden, Philip, * 1864, angol államférfi. 

Tanító, majd tisztviselő vo!t, a Labour Party 
külpolitikai és pénzügyi szakértője. Mac Donald 
kormányának pénzügyminisztere. 

Só, 1. Konyhasó. 
Sóbányászat 1. Sótermelés. 
So bor kisk., Sopron vm., soproni j . , 796 

L, u t Sjsany, up. E g y e i 
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SOCIETAS JESU 

Societas Jesu (lat. Jézus társasága), a jezsuita 
rend. 

Société Anonyme (franc. a. m. névtelen 
társaság), részvénytársaság. 

Société des Nations (franc.) a. m. Nemze
tek Szövetsége. 

Soclnus, Faustus (1539—1604), olasz teoló
gus, az unitárius egyház alapítója. 1578. ke
rült Erdélybe. 

S-ocius (lat.) a. m. társ, szövetséges. 
Socrates 1. Sokrates. 
Sodorna, város, melyet lakóinak istentelen

sége miatt Mózes I. könyve szerint (10. fej.) 
a Holt tenger elbontott. 

Sodorna, Antonio (Giovanni Bazzi 1477—1549) 
olasz festő; a sienai iskola mestere. 

Sodrony 1. Drót. 
Sodronykötélpálya 1. Drótkötélvasut. 
Sófár (héber), kosszarvból készült kürt, 

hosszunapkor az istentiszteletnél használják. 
Sogne-fjord, a leghosszabb (180 km) és leg

mélyebb (1200 m.) fjord Norvégiában. 
So gun (szej-i-taj-sogun a. m. a barbárokat 

legyőző nagy tábornok), 1191—186S. a japán 
feudális időkben a világi majordomusok s a 
mikado (császár) első hűbéresének címe. 

Söhivatal, az állami egyedáruságot képező 
só kiszolgáltatását, elosztását végző hivatal. 
A köznapi beszédben, gúnyos értelmet kapott: 
S.-ba küldeni; menjen a S.-ba a. m. a büro
kratikus eljárás útvesztőjébe fullasztani. 

Soi-disant (franc.) a. m. úgynevezett. 
Soirée (franc.) a. m. estély. 
Soissons, francia város az Aisne mellett, 

18,000 1. 
Sójövedék, a só termelésére és forgalomba-

hozafalára von. monopólium. 
Sók, savak és lúgok egymásra hatásából 

keletkező semleges kémhatású vegyületek. A S. 
a természetben igen nagy szerepet játszanak. 
A S. többnyire kristályosak s egyesek vizet 
is tartalmaznak, mint pl. a gipsz. Ha a sóban 
hidrogén is van, akkor savanyu sónak 
mondjuk. 

Sokk (ang.) a. m. heves rázkódás, 1. Shock. 
Sokorőpátka kisk., Győr vm., sokoróaljai j . , 

1187 1., ut. Gic-Hathatom, posta. 
Sokorópátkai Szabó, 1. Szabó István. 
Sokrates (Kr. e. 469—399). a legnagyobb 

görög gondolkodók egyike. Apja szobrász volt 
és eleinte ő is apja mesterségét folytatta, de 
később kizárólag filozófiára adta magát és er-
kölcstanitónak lépett föl. Rut alakja ellenére 
személyiségének varázsa ellenállhatatlan volt. 
Azonban nyilt színvallása miatt sok ellensége is 
támadt, ezek közül hárman vádat emeltek ellene 
az esküdtszéknél, amely S.-t halálra is itélte. 
Jelentősége a filozófia terén, hogy az erkölcstan 
felé fordította a vizsgálódást. 

Sokratesl módszer, a tanításnak kévdező-
felelő módja. 

Soldo, olasz 5 centesimi értékű rézpénz. 
Soldes Béla, * 1881, Borsod, Gömör és Kis-

Hont vm. főispánja. 
Setenbofen, bajorországi község, 1300 /. Itt 

SOLUTIÖ 

bányásszák a kőnyomtatáshoz haszn. követ. 
Híres őslénytani lelőhely. 

Solenoid, dugóhúzó a'akban csavart huzal. 
Ha elektromos áramot vezetnek át rajta, ugy 
viselkedik, mint a mágnes. 

Solfa'ara, többnyire működő vulkánok köze
lében található gáz-kráter, melyből kénes és 
más gázok távoznak el. Sok van a Vezúv 
közelében. 

Solfeggio (ol.), énekgyakorlat a hallás fej
lesztésére. 

Solferino, falu É-Olaszországban a Garda
tótól D-re, I6DO 1. 1859. francia-szárd győ
zelem az osztrákokon. 

Soüitor (ang.) a. m. ügyvivő, ügyvéd. 
Sollloquium (lat.) a. m. magábanbeszélés, 

monológ. 
Solingen, város Poroszország Rajnai tarto

mányában, 52.000 1. Vas- és acélöntés, fegy
verek, bádogáruk. Kései európai hirüek. 

Solon (Kr. e. 640—559), a 7 görög bölcs 
egyike, athéni törvényhozó, akinek alkotmánya 
rendezte Athén társadalmának zilált gazda
sági helyzetét, az összes adósságoknak elenge
désével. Megalkotta az esküdtszéket, rendezte 
a mértékeket és súlyokat. Mint költő és filo
zófus (az arany középút) is nagy hatással 
volt népére. 

Solong, város Kokínkinában, 44.000 1. Mo
dern gyáripar. Rizshámo'ás. Agyagipar. 

Solothurn (Soleure), 1841 óta svájci kanton 
az Aare völgyében. 792 km2, 101.000 1. Föld
müvelés; óra-, gép- és papiros-gyártás, gyapjú
szövés. Főhelye 5. az Aare mellett, 13.000 L 

Solt nagyk., Pest vm., dunavecsei j . , 7447 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Soltszentimre nagyk., Pest vm., kiskőrösi 
j . , 1351 I., ut. Fülöpszállás, posta. 

Soltvarfkert nagyk., Pest vm., kiskőrösi j - , 
8180 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Sotatlo ( lat) ft. m. oldat 

ím 



SOLUTRÉEN 

Sclutréen, a régebbi kőkorszak egyik sza-
kas2a. Nevét a Lyon melletti lelőhelyről kapta. 

Solvay, Einest (1838—1922), belga nagy
iparos, alapítója a róla nevezett brüsszeli tu
dományos intézetnek, amely fiziológiai, szocioló
giai, politikai, társadalomtud. s kereskedelmi 
tudománnyal fogl. 

Sély kisk., Veszprém vm., veszprémi j . , 423 
1., vasút, ut. Hajmáskértábor, up. Hajmáskér. 

Solymár nagyk., Pest vm., pomázi f., 2972 
1., vasút, táviró, telefon, posta. Szénbányászat. 

Sólymok, nálunk is előforduló ragadozó ma
darak. Régebbien Európában divatban volt, 
de a Keleten ma is gyakorolják a betanított 
sólymokkal való vadászatot. 

Solytnossy Sándor, * 1864, irodalomtörténész 
éz etnográfus, a szegedi egyet, az etnográfia 
ny. r. tanára. 

Sólyom Andor, * i865, a győri kir. ítélő
tábla elnöke. Müvei: Fegyelmi jog az igazság
ügyi szakban s a Moravcsik Ernővel együtt 
rt: Az orvos működési köre az igazságügyi 

szolgálatban. 
Som kiak., Somogy vm., tabi j . , 774 !., 

vasút, távíró, posta. 
Sombart, Werner, * 1863, német közgazdász, 

berlini egyet. tanár. Főbb müvei: Sozialis
mus u. soziale Bewegung. Die Juden u. das 
Wirtschaftsleben. Der moderne Kapitalismus. 
Grundlagen u. Kritik d. Sozialismus. 

Somberek kisk., Baranya vm., mohácsi j . , 
1892 1., ut. Palotabozsok, posta. 

Sombrero (spany.), széles karimájú könnyű 
kalap. 

Somerset, grófság Anglia DNy.-i részében, 
4200 km., fél millió 1. 

Somlai Artúr, * 1884, színművész, a Nem
zeti Színház, majd a Belvárosi Színház 
tagja. Több évet töltött Németországban, mint 
filmszínész. 

Somló 1. Bódog (1873—1920), jogi és társ. 
tud. iró, a kolozsvári egyet, tanára. Főművei: 
A nemzetközi jog bölcselete, Szociológia, Jog
bölcselet stb. — 2. József, * 1892, operaénekes, 
az Operaház tagja. — 3. Sándor (1859—1916), 
színész és színműíró. 1902—1908-ig a Nemzeti 
Színház, később a. Színművészeti Akadémia 
igazgatója. — 4. Sári, * 1886, szobrász. 

Somlójenő kisk., Veszprém vm., devecseri j . , 
734 1., ut. Tüskevár, up. Somlóvásárhely. 

Somlószöilős kisk., Veszprém vm., devecseri 
j . , 1354 1., ut. Tüskevár, posta. 

Somlóvásárhely kisk., Veszprém vm., deve
cseri j . , 1773 1., vasút, ut. Tüskevár, posta. 

Somlóvecse kisk., Veszprém vm., devecseri 
j . , 490 1., ut. Tüskevár, up. Nagyalásony. 

Somlyó 1. Ernő, * 1891, író és lapszerkesztő. 
Münchenben él. — 2. Zoltán, * 1882, hírlapíró 
és költő. Müvei: Az átkozott költő, Nyitott 
könyv, Őszi regény, A férfi versei stb. 

Sommás (lat.) a. m. rövid, egyszerűsített. 
Sommás eljárás, a járásbíróságnál alkalma

zásban volt szóbeli peres eljárás. 
Somme, kis folyó É-Franciaországban. Az Ar

dennek DNy-i lábánál ered és Abbeville alatt 
ömlik a La Manche csatornába. 
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Somodor kisk., Somogy vm., igali j . , 982 
1., vasút, táviró, posta. 

Somogy kisk., Baranya vm., pécsi j . ( 1758 
1., vasút, táviró, posta. 

Somogyacsa kisk., Somogy vm., igali j . , 1210 
1., ut. Igal, posta. 

Somogyapáti kisk., Somogy vm., szigetvári 
j . , 490 1., ut. Szigetvár, posta. 

Somogyaracs kisk., Somogy vm., barcsi j . , 
426 1., ut. és up. Babócsa. 

Somogyaszaló kisk., Somogy vm., kaposvári 
j . , 892 1., vasút, táviró, up. Mernye. 

Somogybükkösd kisk., Somogy vm., csurgói 
j . , 481 1., ut. Zákány, up. Porrog. 

Somogycsicső kisk., Somogy vm., csurgói j . , 
762 1., ut. és up. Iharosberény. 

SomogydörÖcske kisk., Somogy vm., igali j . , 
772 1., ut. Somogyszil, posta. 

Somogyfajsz kisk., Somogy vm., marcali /., 
947 1., táviró, posta. 

Somogyfehéregyház kisk., Somogy vm., mar
cali j . , 431 1., ut. Nemesvid, up. Somogy-
sámson. 

Somogyhárságy kisk., Somogy vm., szigetvári 
j . , 1182 1., ut. Szentlászló, posta. 

Somogyhalvan kisk., Somogy vm., szigetvári 
j . , 644 1., ut. Németlad, up. Somogyapáti. 

Somogyi 1. Bé'a (1868—1920), tanár és hír
lapíró. 1905 óta a Népszava belső munka
társa, a Károlyi-forradalomban közoktatásügyi 
államtitkár. A bolsevizmus idején visszavonult, 
az ellenforradalom első idejében szerk. a Nép
szavát. 1920 február 17. éjszaka munkatársá
val, Bacsó Bélával együtt meggyilkolták. — 
2. Ede (1852—1921), hírlapíró, nyelvész; 1889-
től a Budapesti Hírlap belmunkatársa. Szerk. 
1878. a 16. köt. Magy. Lexikont, az ötnyelvű 
szótárt. Foglalkozott a sumir kérdéssel is. — 
3. Erzsi, * 1904, színművésznő, a Nemzeti 
Színház tagja. — 4. István, az elmebetegségek 
kór- és gyógytanának bp.-i egyet. m. tanára. 
— 5. József, az ismeretelmélet és logika bp.-i 
egyet. m. tanára. — 6. Manó (1866—1928), 
közgazdász, nyűg. pénzügyminiszteri tanácsos, 
egyetemi m. tanár. — 7. Szilveszter, * 1872, 
Szeged polgármestere. 

Somogyjád kisk., Somogy vm., lengyeltóti ]., 
1174 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Somogysámson kisk., Somogy vm., marcali 
j . , 1044 1., ut. Balatonszentgyörgy, posta. 

Somogysárd kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 
1950 1., ut. Kiskorpád, posta. 

Somogysimonyi kisk., Somogy vm., marcali 
j . , 426 1., ut. és up. Nemesvid. 

Somogyszertmiklós kisk., Somogy vm., csur
gói j . , 191 ο 1., ut. Nagykanizsa, posta. 

Somogyszil kisk., Somogy vm., igali j . , 
2353 1., táviró, posta. 

Somogyszob kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 
1781 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Somogytarnóca kisk., Somogy vm., barcsi 
j . , 1251 1., vasút, táviró, posta. 

Somogytur kisk., Somogy vm,, lengyeltóti 
) , , 1386 1., ut. Balatonlelle, posta. 

Somogyudvarhely nagyk., Somogy vm., csur
gói j . , 2056 1., ut. és up. Berzence. 
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SOMOGYVAMOS SOPRON VM. 

Somogyvámos kisk., Somogy vrn., lengyeltóti 
j . , 1426 1., ut. és up. Somogy vár. 

Somogyvár kisk., Somogy vm., lengyeltóti 
j . , 2496 I., vasút, távíró, posta. 

Somogyvisonta kisk., Somogy vm., barcsi j . , 
797 1., ut. Erdőcsokonya, posta. 

Somogyviszló kisk., Somogy vm., szigetvári j . 
438 1., ut. Mozsgó-Szulimán, up. Somogyapáti. 

Somogy vm.» 6676 km2, 358.000 1. Szék
helye Kaposvár. 

Somoskö kisk., Nógrád vm., salgótarjáni j . , 
552 1., ut. és up. Somoskőújfalu. 

Somoskőújfalu kisk., Nógrád vm., salgótarjáni 
]., 1749 1., vasút, telefon, távíró; posta. 

Somssich 1. László gróf, * 1874, földbirto
kos-, felsőházi tag. 1918 óta az OMGE elnöke. 
— 2. Miklós gróf, * 1876, felsőházi tag. — 
3. Pál (1811—88), politikus, a 40-es években 
a fontolva haladók vezérszónoka Kossuth el
len. 1861. és 1865. a képviselőház alelnöke, 
1869—72. elnöke, majd Tisza Kálmán ellen 
küzdött, múlt Apponyi hive. 

Sonkád kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati 
]., (ηη 1., ut. Kölese, posta. 

Sonnino, Sidney (1847—1922), olasz politi
kus. 1893. pénzügyminiszter, 1906. és 1910. 
miniszterelnök, 1914—19. külügyminiszter. 

Soós 1. Aladár, orvos, a bp.-i egyet, a 
belső betegs. diétás kezelése és technikája 
c. tárgykör m. tanára. — 2. Károly, * 1869, 
nyűg. gyalogs. tábornok, 1920. honvéd, minisz
ter, felsőházi tag. — 3. Lajos, * 1879, 
nemzeti múzeumi osztályigazgató, zoológus. 
Müve: Rendszeres állattan. — 4. Zoltán, 
* J878, kúriai biró. 

Sophokles (Kr. e. 496—406), görög tragé-
diairó. Politikai hivatalokat viselt, majd egé
szen a költészetre adta magát s egymásután 
aratta diadalait. Több mint 100 drámát irt, 
20 első dijat nyert, de ránk csak 7 tragé
diája s 1 szatirdrámája maradt. Tragédiái: 
Aias, Elektra, Oidipos király, Antigone, Tra-
chisi nők, Philoktetes, Oidipos Kolonosban. 
S. megszorította a kar szerepét és számos 
szcenikai ujitást kezdeményezett. Tragédiáinak 
főerőssége a mesteri jellemzés. 

Soponya nagyk., Fejér vm., székesfehérvári 
j . , 1491 1., ut. Nagyláng, posta. 

Sopron, sz. kir. város, S. vm. székhelye, 
35.248 1. Határában van a brennbergi szén-
bányn. Cukor-, szesz-, vegyészeti és gép-

Sopron : a várostorony 

gyárak. Bencés gimn, áU. reálisk. és leány-
liceum, ev. líceum és reálgimn., fiu- és női 
felsőkeresk. isk. ; ujabba-i a pozsonyi egyetem 
ev. teo'ógiai fakultásának és a Selmecbányát 
Bányászati és Erdészeti Akadémiának szék
helye. 

Sopronbánfalva nagyk., Sopron vm., soproni 
j . , 2995 1., ut. Sopron, posta. 

Sopronhorpács kisk., Sopron vm., soproni 
j . , 628 1., távíró, posta. 

Sopronfcovesa nagyk., Sopron vm., soproni 
j . , 1460 1., vasút, ut. Nagylózs, posta. 

Sopronnémeti kisk., Sopron vm., csornai j . , 
660 1., vasút, táviró, posta. 

Sopronszécsény kisk., Sopron vm., soproni 
]., 302 1., ut. és up. Nagycenk. 

Sopron vm., 3127 km2-en 250.000 1. Tria-
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MODERN SZOBRÁSZAT 

l. Meunier: Munkásfej. - 2. Maillot: Pihenő nö. ~ 3. Mestrovio: Férfifej 
h. Max hlinger: Liszt. ~ 5. mint Barlach: Oross purusztaxszWv. 



SORBONNE SOUTHEND ON SEA 
non óta Ny-i fele Ausztriáé. A megmaradt 
rész 1783 km2, 140.000 1. 

Sorbonne, eredetileg Párizsban a 13. sz.-ban 
keletkezett teológiai főiskola. Nagyszerű épüle
teit (1635—53) Richelieu építtette. Ma a pá
rizsi egyetem teológiai, történelmi, filológiai 
és természettudom, karának székhelye, a Quar
tier Latin központjában. 

Soréi, 1. (Soreau) Agnes (1409—50), VII. 
Károly francia király kedvese. — 2. Albert 
(1842—1906), francia egyet, tanár, a törté
nelem és nemzetközi jog tudósa. Leghíresebb 
müve: L'Europe et la révolution française. 

Sorkikápo'na kisk., Vas vm., vasvári j . , 
2to 1., ut. es up. Dömötöri. 

Sorírikisíalud kisk., Vas vm., vasvári j . , 
248 1. ut. és up. Dömötöri. 

Sorkipolány kisk., Vas vm., vasvári j . , 264 
1·, up. Kisunyom; ut. Dömötöri. 

Sorkitótfalu kisk., Vas vm., vasvári j . , 378 
' · , ut. és up. Dömötöri. 

Sormás kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 995 
!.. ut. Szepetnck, posta. 

Soroksár nngyk., Pest vm., központi j . , 
16.253 1· Villamosvasút köti össze a főváros
sal, amelynek kenyérellátásában nagy szerepe 
van. Vasút, telefon, távíró, posta. 

Sorokujfalu kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 
702 1., ut. és up. Kisunyom. 

Sorrento, olasz városka a Nápolyi-öböl part
ján, 10.000 1. Tengeri fürdőjéért és természeti 
szépségeiért számos idegen keresi fel. 

Sorsjáték, a szerencsejátéknak az a fajtája, 
amelynél az esélyeket tisztára a véletlen dönti 
el. Rendezésének jogát nálunk az állam gya
korolja. 

Sorsjegy, olyan értékpapír, amely feljogosítja 
tulajdonosát, hogy a megállapított nyeremény
sorsolásokban résztvegyen. Ilyen az osztály-S. 

Serstragédla, az olyan trag., amelyben a 
hős bukását a körülményeknek tőle nem függő 
alakulása idézi elő. 

Sortiment (franc: assortiment) a. m. vá
logatott gyűjtemény. L. még: Szortiment. 

S. 0 . S. (az ang. : save our souls rövidí
tése) a. m. mentsétek meg lelkeinket; veszély
ben levő hajók vészjelzése a szikratávírón. 
< Sósav, klór és hidrogén vegyülete, színtelen, 

szurósszagu gáz, melyet a viz mohón nyel el. 
A gyakorlatban mindig ezt a vizes oldatát 
használják. Konyhasóból állítják elő. A vegyi 
iparban rendkívül kiterjedt alkalmazása van. 

Sósborszesz, sós vízzel hígított, illóolajok
kal szagosított borszesz. Gyakran használt házi
szer (reuma stb.). 

Sóshartyán kisk., Nógrád vm., szécsényi j . , 
865 1., ut. Zagyvapálfalva, posta. 

Sóskasav, más néven oxálsav, a sóskában 
és más növényekben található sóskasavas ká
liumból állítják elő. Kristályos, színtelen, igen 
savanyu szerves sav. Káliumsóját (szarvas-
szarvsój foltoknak szövetekből való eltávolítá
sára használják. 

Sóskút kisk., Fejér vm., váli j . , 2630 1., 
telefon, posta. Mészkőbányája számos fővárosi 

középülethez szállította az anyagot (Gellért
hegyi citadella, Opera, Országház). 

Sostenuto (ol.), zenei műszó, a. m. vissza
tartva. 

Sóstófalva kisk., Zemplén vm., szerencsi j . , 
317 1., ut. Gesztély, up. Újcsalános. 

Sósvertike kisk., Baranya vm., szentlőrinci 
j - , 393 '·> vasút, ut. és up. Sellye. 

Sótermelés. A konyhasó kétféle alakban, 
vízben oldva v. szilárd ásványi formában for
dul elő. A tengerek sótartalma átlagban 30/0, 
a sós tavaké 10—280/0. Mindkettőből a sót 
ugy nyerik, hogy a partokon nagy lapos 
területeket elárasztanak a sós oldattal s ha a 
Nap a vizet elpárologtatta, a sót összeszedik. 
A tengerből ily módon nyert só fűszerül 
nem igen alkalmas, mert keserű izü, de a 
sós tavakból nyert só kifogástalan. A szüks^-
let legnagyobb részét a sóbányák fedezik, me
lyekben sokszor mérhetetlen tömegekben van 
felhalmozva a kristályos szilárd só (Torda, 
Marosujvár, Vielicka [Galicia], Stassfurt stb.). 
Ilyen helyeken a rendes bányászati módon 
nagy tömbökben fejtik ki a sót, mely köz
vetlenül felhasználható. A trianoni Magyar
országnak egyetlen sótelepe sincs, teljesén be
hozatalra van utalva. 

Sótermelés millió q-ban 1925. 

Egyes.-Ali. 
Németország 
Kina 
Nagybrita: nii 
Oroszország 
Franciaors?ág 
Β rit-India 
Olaszország 
Japán 
Spanyolország 
Lengyelország 
Románia 
Kanada 
Egyiptom 
Csehszlovákia 
Holland-India 
Tunisz 
Ausztria 
Világtermelés 

67 
24 
2 0 
19.5 
18.5 
18.2 
13.2 
9.2 
9-1 
8.6 
3-4 
3-3 
2.6 
2.1 

1.3 
1-3 
1.2 
0.8 

236 

Sótony kisk., Vas vm., sárvári j . , 1065 1., 
ut. és up. NyŐgér. 

Sottise (franc.) a. m. bárgyúság. 
Sou, 5 centimes értékű francia rézpénz. 
Soupauít, Philippe, * 1897, francia lírikus 

és regényíró, a surrealista csoport tagja. 
Souper (franc.) a. m. vacsora. 
Souterrain (franc.) a. m. alagsor, pincelakás. 
Southampton, kikötőváros D-Angliában, a La 

Manche-csatorna partján, 167.000 1. Hajó-, 
kábel- és gépgyártás; dokkok. 

South Carolina, 1. Dél-Carolina. 
South Dakota, 1. Dél-Dakota. 
Southend on Sea, angol város a Temze 

torkolata közelében, 106.000 1. Tengeri fürdő. 
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South Shields» angol város a Tyne torko
latában, 117.000 I. Üveg- és kémiai ipar. 

Souvenir (franc.) a. m. emlék. 
Sovereign, egy font sterling értékű angol 

aranypénz. 
Sovinizmus, túlzó uszító hazafiasság. Chau

vin nevéből ered, aki a Cogniard testvérek 
vígjátékában, mint módfölött hencegő regruta 
szerepel. 

Soxhlet, Franz (1848—1926), német vegyész, 
az agrikulturkémia tanára Münchenben. A cse
csemőfej sterilizálására szolg. készülék S. ta
lálmánya. 

Söjtiir kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
2182 1., telefon, távíró, posta. 

Sömör, a test különböző helyein köralaku 
hólyagocskák alakjában fellépő bőrbetegség. 

Söpkéz Sándor, * i860, gépészmérnök, a 
müegyet. az elektrotechnika ny. r. tanára, 
országgy. képv. 

Söpte kisk., Vas vm., szombathelyi j„ 911 ]., 
ut. Szombathely, posta. 

Sör, árpaléből és komlóból készült, félig 
megerjedt s a további erjedésben megakasz
tott alkoholtartalmú folyadék. Ugy készül, hogy 
árpát megáztatva, enyhe meleg helyen csiráz-
tatnak. Ez a csírázott árpa a maláta. A 
malátát 70—75O-U vízbe teszik, létrejön a 
ma.'átalé. Ezt komlóval forralják s kihűlés 
után élesztővel erjesztik. A sok szénsavat 
tartalmazó kész sört erősfalu hordókba v. 
palackokba fejtik. A különféle sörök alkohol
tartalma 2—70/0 között váltakozik. 

Söradó, a pénzügyminisztérium 14.621/924. 
sz. rendelete értelmében a sörlé minden hekto
literje és a 100 fokú cukormérő minden foka 
után 80 fillért tesz ki. 

Sőréd kisk., Fejér vm., móri j . , 386 1,, 
ut. és up. Bodajk. 

Sövényháza nagyk., Csongrád vm., kiskun
dorozsmai j . , 6469 1., telefon, távíró, posta. 

Spa (németesen Spaa), városka és fürdő
hely Belgiumban, a német határ közelében. 
1918. német főhadiszállás székhelye. 

Spácium (lat.) a. m. tér, hézag. 
Spadassin (ol. -franc.) a. m. izgága párbaj

kereső; néha fölbérelt párbajozó. 
Spádé (ol.) a. m. egyenes kard. 
Spaghetti (ol.), vékony, zsinegszerü száraz 

tészta. 
Spahi (perzsa), Törökországban a lovasság, 

Algériában a benszülött lovasezredek neve. 
Spa'ato (Split), dalmát kikötőváros, 25.00οί., 

az Adria partján. Bor-, olaj- és főzelékterme
lés, halászat, hajózás. Római és középkori 
műemlékek. 

Spa'ir (franc.-ol.), sor, sorfal; kerités gyü
mölcsfa, szőlő felkötésére. 

Spandau, Nagy-Berlin egyik Ny-i külvárosa, 
112.0CO 1. Agyuönlő, fegyver-, lőpor-, muníció-, 
vegyészeti és vagóngyár. 

Spann, Othmar, * 1878, osztrák szociológus 
és közgazdász, az u. n. univerzalisztikus köz-
gazd. irány képviselője, amely a klasszikus 
angol iskola és a szocializmus ellen etikai 
szempontok hangoztatásával küzd. 
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Spányi Béla (1852—1914), festő; tájképek 
(Nyírták, Fogyó hold, Magyar cyprusok). 

Spányik Kornél, * 1858, történeti, egyházi, 
arckép-, genre- és interieurfestő (Murány be
vétele, Norbert megtérése stb.). 

Spanyol csizma, a lábat összeszorító kinzó-
eszköz 

Spariyolfa', fémből, fából v. textilanyagból 
készült elmozdítható védő- v. válaszfal. 

Spanyol irodalom, nyelvévé a kasztiliai nyelv
járás emelkedett már a 12. sz.-ban, amikor a 
S. a Poéma del Cid hőskölteménnyel s a 
népies hősrománcokkal kezdődik. Ε mellett 
vallásos és allegorikus tanító költészet fej
lődik. A 16. sz.-ban a politikai nagyhatalom
mal kifejlődik a S. fénykora is: Olaszos 
csiszolt lira (szonett, canzone, elégia, pásztor-
versek müvelói: Boscan, Garcilaso de la Vega, 
Lopez de Mendoza) mellett a régi népies 
irányt is folytatják. A drámában Navarro, 
Gil Vicente, Rueda úttörő munkái után Cer
vantes, de különösen a termékeny Lope de 
Vega magaslanak ki. Az elbeszélő prózában 
a lovagregény (Amadis és társai) és a pász
torregény uralkodott a 16. sz.-ban. Ez utóbbi 
főképviselője Jorge de Montemayor (A sze
relmes Diana). Népszerűek a csirkefogó v. 
kalandregények (pikareszk), különösen Mateo 
Aleman Guzman-ja. A próza elsőrangú mestere 
azonban Cervantes (1. o.) a lovagregényeket 
töuJtretevő, de sokkal mélyebben Szántó Don 
Quijote-jávai. A prózaírók közül még Szt. 
Theresa (levelek stb.) és Mariana történetíró 
magaslanak ki. A 17. sz. közepén a vallásos 
es hazafias dráma kijegecesedik Calderon (1. 
o.) müveiben. Társai közül nálunk Moreto 
ismeretes (Közönyt közönnyel, vigj.). Ezután 
az irodalom cikornyássá, affektálttá válik (Gón-
pora). A 17. sz. pikareszk regényének kép
viselője V. Espinel (El escudero Marcr-
de Obregon 1618), amelyre Lesage (1. c 
Gil Blas-ja erősen támaszkodott. A t8. SÍ 
a francia hatás kora. A 19. sz. 4. tizedében 
tért hódit a hazafias, történelmi s vallásos 
romantika (Rivae herceg, Mart. de la Rosa, 
Zárate, Breton de los Herreros, Hartzen-
busch, Garcia Gutierrez, Zorilla, a szónok és 
államférfi Castelar). A lírikusok közül náunk 
legismertebb a Heine-féle G. A. Bequer, a 
nőiró, Fernan Caballero (Cecil de Arum) a 
regényt, Ayala a jellemvigjátékot ujitja meg. 
A realizmussal és analízissel vegyült roman
tikus dráma irói Tamayo y Baus, Echegaray 
és Jacinto Benavente, a kitűnő vigjátékiró. 
Az elbeszélők közül Álarcon (Escandalo), Be
nito Perez Galdós, Arm. Palacio Valdes -(Her-
mana de S. Sulpicio), Emilia Pardo Bazán, 
Juan Valera (Morsamor) inkább a realistákhoz, 
a valenciai Vicente Blasco Ibánez (Narancs
fák között, Vérző Aréna) a naturalistákhoz 
számitható. A legújabb generációból kiemelked
nek Ramon Valle- Indán, Ramon Gomez de 
la Sema, Pio Baroja, Joeé Ortega y Gasset. 
A kritikusok közül napjainkban Onamuno vált 
híressé, aki bölcselkedő regényeket is irt. 

Spanyol légy, a. m. kőrisbogár. 
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Spanyol művészet. A középkori S. emlé
kei v. az arab művészethez tartoznak, v. pe
dig csupán átültetései az északi keresztény 
művészetnek. Legfejlettebb és legönállóbb még 
aránylag a szobrászat, amely a 15. sz.-tól 
kezdve virágzásnak indult. A stílusa azonban 
Itűég a 15. sz. végén is a gótika és csak a 
16. sz.-ban tud a renesszánsz stilus utat 
törni. Ez gyorsan átfejlődött a bárokba. 
Ennek a kései renesszánsz szobrászatnak a 
legnagyobb alakjai Montanes és tanítványa, 
Cano voltak. Az építészetben a 16. sz.-ban 
fejlődött ki gótikus stilus. A spanyol építészet 
azonban igazán önálló stilusformát teremteni 
nem tudott. A festészetben a 10 sz.-tól a 15. 
sz.-ig váltakozva uralkodtak a francia, olasz, 
alsórajnai és a németalföldi befolyások. A 
15. és a későbbi századok kezdték kifejlesz
teni a nemzeti jellemvonásokat a spanyol 
festészetben. Igazi, nagy neveket és nagy 
eredményeket azonban csak a 17. sz. hozott. 
Az első ciek közül Greco, akinek művészeté
ben fantasztikus erővel olvad egybe a közép
kori spanyol miszticizmus az olasz renesszánsz 
teljes· formakincsével. Az -utána következők: 
Zurbaran, Ribera, Cano, majd a legnagyobb 
spanyol festő, Velasquez a modern naturalizmus 
úttörőivé váltak. Kivétel volt közöttük Murillo, 
akinek vallásos festészete a jezsuita-klassziciz
mushoz tartozik. A 19. sz. elején tűnt fel 
harmadik legnagyobb festőjük, Goya, aki a 
modern festészet legnagyobb tehetségű elő
futára. Az ujabb törekvéseket két népszerű 
művészük kultiválja legnagyobb eredménnyel. 
Az egyik lgnazio Zuloaga, a másik Hermen 
Γ Anglada. A legmodernebb törekvéseket Pablo 
Picasso művészete jelenti, amely azonban a 
francia kubizmushoz tartozik. 

Spanyolnád, a rótang-pálmák kikészített ru-
"' inyos szára, kérgéből fonják a nádszék ülő
lapját. 

Spanyol nyelv, a latin népnyelvből fejlő
dött román nyelveknek egyik ága; legközelebbi 
rokonai a portugál és a provanszál nyelvek. 

Spanyolország, királyság DNy-Európában, 
505 .coo km2, 22 millió 1. Az ország közepe 
kb. 700 m magas fensik, közepén a Sierra 
de Guadarrama osztja két részre: ö- és Uj-
kasztiliai fensikra. ÊK-en és DNy-on az 
Ebro és a Quadalquivir völgye terjedelmes 

síksággá szélesül. Az 
t> ors?ág két szélén emel

kedik: a Pireneusok és 
a Sierra Nevada. Éghaj
lata általában szubtro-
pikus. Az atlanti part
vidék csapadékos : a 
többi száraz. Nagyobb 
folyói az Ebro, Duero, 
Tajo, Guadiana és Qua-
daíquivir. A lakosság 
•csaknem kivétel nélkül 
spanyol és katolikus, 
450/0-a analfabéta. Gaz
daságilag S. nagyon 
hátra maradt A világ

háborúban semleges maradt, a hadseregszállitó 
szerepét játszotta és helyzete jelentékenyen 
javult. Földjeit helyenkin t kertszerüen műve
lik, egyébként külterjes a gazdálkodás. Termé
nyei: búza, rozs, árpa, kukorica, burgonya. 
Bortermelése világhírű: Sherry, Malaga. Fa-
olajtermelésével csak Olaszország versenyez. 
Számottevő meg rizs, főzelék, kender, déli
gyümölcs és alfaíütermelése is. Erdeje kevés. 
Állatállománya szegényes, csak juha van sok. 
Szene kevés, vas-, réz-, cink-, ólom-, higany-, 
só-, kén-, arany- és ezüstbányászata kivi
telre is dolgozik. A vizi erők kihasználásán 
és az iparon is nagyot lendített a háború. 
Virágzóbb ágai a fém-, villamos-, halkonzerv-
és textilipar. Ut- és vasúthálózata fejletlen, hajó
zása számottevő. Egykor hatalmas gyarmat
birodalmának csak romjai maradtak meg: 1/B 
millió km2, 1 millió 1. Fővárosa Madrid. — 
Története őslakóinak, az ibereknek és kel
táknak a föníciaiak spanyolországi kolóniái
val folytatott harcaival kezdődik, majd római 
uralom alá kerül. Ez a Kr. u. 5. századig 
tartott, amikor germán törzsek szállották meg. 
700 körül Witria kir. fiai behívták az arabo
kat (mórokat), akik elfoglalták Hispániát. A 
kultúra és jólét magas fokon állt az ő idejük
ben, de a 11. sz.-ban hanyatlásnak indult 
uralmuk, ugy, hogy az északi keresztény ki
rályságok: León, Kasztilia, Aragónia. Navarra 
erősen terjeszkedhettek, 1479. aragoniai V. 
Ferdinánd és kasztiliai Izabella házasságával 
az összes országok S.-gá egyesültek. 1492. 
Kolumbusz felfedezése mérhetetlen hatalomhoz 
és gazdagsághoz juttatta Spanyolországra, mi
után Cortez elfoglalta Mexikót, Pizarro és 
Almagro Perut, úgyhogy V. Károly elmond
hatta, hogy birodalmában sohasem nrgy le 
a Nap. Azonban a szakadatlan külső háborúk 
II. Fülöp (1556—98) embertelen uralma és 
a kivándorlás' S. bomlásához vezettek. II. 
Károly halálával kitört a spanyol örökösöd, 
háború, amely az utrechti békében 1713. a 
Bourbonok kezére juttatta a trónt. III. Ká
roly (1759—88) kiűzte a jezsuitákat, de a 
reakciós párt felülkerekedett. Napóleon Jó
zsef bátyját tette meg királlyá; a spanyol 
nép a francia ura'om ellen 1808—13. szabad
ságharcot folytatott, mely a franciák kiverésé-
VaT a liberális 1812. alkotmányt hozta meg. A 
visszatért VII. Ferdinánd uralkodása alatt sza
kadt el S. közép- és délamerikai gyarmat
birodalma. VII. Ferdinánd trónörökösül leá
nyát, Izabellát jelöli, ami évtizedes polgár
háborút jelentett. 1868. Izabellát elűzik. Ujabb 
zavarok és egy évi köztársasági ura'.om után 
1875. XII. Alfonz lesz a király. Merényletek, 
háborúk gyöngítik S.-dt, 1898. az Egyes. A1L 
elfoglab'ák Kubát és a Fülöp-szigeteket. A 
világháború alatt S. semleges marad, de a. 
katalán mozgalom, az afrikai háború és a 
tisztikar hatalomvágya nem hagyják megerő
södni az országot. ^923. Primo de Rivera 
gadta magához a hatalmat és diktatúrát ren
dezett be, amely azonban 1929. megbukott, 
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anélkül, hogy egyelőre rendes alkotmányos 
kormány alakult volna meg. 

Spanyol örökösödési háború (1701—14), abból 
keletkezett, hogy II. Károly spanyol király
nak utóda nem lévén, örököséül XIV. Lajos 
unokáját, Anjou Fülöpöt jelölte ki, noha erre 
I Lipót császár második fia, Károly fhg tartott 
igényt. így tört ki a S. egyrészt XIV. Lajos, 
másrészt I. Lipót és szövetségesei, Anglia, 
Hollandia, Savoya és Portugália közt. A há
ború váltakozó szerencsével folyt, mig végre 
1713.. létrejött az utrechti béke, amely a 
spanyol trónt V. Fülöpnek juttatta ; ehhez 
rövid ellenállás után Károly császár is hozzá
járult (Rastatt). 

Spanyolviasz, 1. Pecsétviasz. 
Spárga, a liliomfélékhez tartozó konyha

kerti növény. Ha a földből feltörő szárat le
borítva, sötétben tartják, a sejtek nedvdú
sak és húsosak maradnak s mint cssmegét 
fogyasztják. 

Sparta (Lakedaitnon), az ókor legjobban 
szervezett város-állama Görögországban, arisz
tokratikus köztársaság. A föld nem volt ma
gántulajdon, mindenki mindenben; alárendelte 
magát a közösségnek. Közös volt az étkezés, 
közös a polgárok főfoglalkozása: a kato
nai gyakorlatok s az állam gondoskodott a 
nevelésről, amely rendkívül szigorú volt. Nem 
használtak nemes fémből vert pénzt, nem 
kereskedtek, ipart nem űztek, külföldre nem 
jártak. Ez a ha'.a'mas, katonailag pompásán 
szervezett közösség minden görög törzs közt 
a legnagyobb s a legállandóbb erő volt. 
A perzsa háborúkban S. volt a görögség 
vezére, de lassankint, főleg a tengeren, fölébe 
került Athén. Az ellentétek végre is háborúra 
vezettek. Ebben az u. n. peloponnesosi hál-
borúban S. maradt fölül, Athént leverte, 
övé lett a hegemónia (404), amelyet azonban 
a leuktrai csata (371) után kénytelen volt 
Thebainak átengedni, önállóságát megrendí
tette a sellasiai csatavesztés (221), amely után 
makedón uralom alá került, ál1 ami életének 
pedig végérvényesen a római hódítás vetett 
véget (Kr. e. 146), amikor egész Görög
országgal együtt római tartománnyá lett. 

Spartacus, trákiai származású római rab-
szo'ga, aki Kr. e. 73. 70 gladiátorral meg
szökött a capuai g'adiator-kaszárnyából és gla
diátorokból és 100.000 főnyi rabszolgából álló 
csapattal harcolt Róma ellen (Kr. e. 73—71), 
de végül Crassus leverte. A mai német 
kommunisták róla nevezik magukat Spartalcu-
soknak. 

Speaker (ang. : beszélő), az angol alsóház 
elnöke. 

Speciális (lat.) a. m. különleges. 
Specialista (lat.), szakember, kül. szakorvos. 
Specialitás (lat.) a. m. különlegesség. 
Specialiter (lat.) a. m. különösen. 
Specializálni (lat.), 1, bizonyos tárgyra kor

látozni: 2. a részleteket fölsorolni. 
Species (lat.) a. m. alak, faj. A gyógysze

részeiben a gyógynövények összevagdalt al
katrészei. 

Specifikum (lat.), különleges gyógyszer. 
Specifikus (lat.) a. m. különleges, fajlagos, 

a fajra vonatkozó. 
Specimen (lat.) a. m. próba, mintapéldány, 

mutatvány. 
Speditőr (franc), áruszállítással foglalkozó 

üzletember. 
Speech (ang.) a. in. szavak; beszéd, különö

sen a parlamentben. 
Spékeíni (ném. Speck-ből) a. m. húst sza

lonnadarabokkal megtűzdelni; ált. megtűzdelni. 
Spektábilis ('at.), régi magyar címzés, a. m. 

tekintetes. 
Spektákulum (lat.) a. m. látványosság, cső

dület. 
Spektráíanalizis, 1. Színképelemzés. 
Spektrum, 1. Színkép. 
Spekuláció (lat.) a. m. fontolgatás, tervez

getés, üzérkedés. 
Spekulativ (lat.) a. m. gondolkodó, elméleti. 
Spelunka (lat.-ném.) a. m. lebuj. 
Spencer, Herbert (1820—1903), angol ti'.ozó-

fus, a fejlődés elvét tette az egész világ-
fo'yamat egyetemes törvényévé. Rendszerét 10 
kötetben irta meg, amelyeknek részei az alap
vető elveken kivül a biológia, pszichológia, 
szociológia és etika. Megírta önéletrajzát. C. 
F. Howard : S. synthetikus filozófiájának ki
vonata, magy. is megj. 

Spengler, Oswald, * 1880, német filozófus 
és történész. Hires munkája: Der Untergang 
des Abendlandes, amelyben pesszimisztikus szí
nekkel festi Európa jövőjét és megjósolja 
a nyugati kultúra bukását, nagy feltűnést 
keltett és sok vitára adott alkalmat. 

Spenser, Edmund (1552—99), angol költő. 
Müvei: hősi költeménye, a Fairy Queen, az 
Epithalamion, pásztorkölteménye: a Shepherd's 
Calendar stb. 

Sperma (gör., a. m. ondó), a him ivar-
mirigyek váladéka. A S.-folyadékban uszkálnak 
az az ondószálcsák, amelyek a petesejtbe* 
behaio'va, azt megtermékenyítik. 

Sperma ceti (lat.) a. m. cetvelő, kenő
csökhöz használt viaszszerü anyag. 

Speyer, a Bajor Pfalz fővárosa a Rajna 
balpartján, 26.0C0 1. Dómjában császársirok. 
Történelmi múzeum. Gyáripar. Kikötő. 

Speyer, Wilhelm, német iró (Kampf 
der Tertia), megfilmesítették és magy. is 
megj. 

Spezia, Olaszország legnagyobb hadikikötője 
a Genovai-öbölben, 88.000 I. Tengeri fürdő. 
Gyáripar. 

Spielberg, kirándulóhely Brünn mel'ett. Vára 
osztrák börtön volt. 

Spielhager, Friedrich (1829—1911), német iró, 
számos liberális kor- és irányregénnyel. Mü
vei : Problematische Naturen, Hammer und 
Ambos stb. 

Spinel1, ásvány, magnézium- és alumínium
oxid. Több változata drágakő (rubin-S., al-
mandín-S., ceylon-S.)· 

Spinét, asztalformáju kis zongora, J. Spine-
tus 18. sz.-i velencei hangszerkészítőről el
nevezve, a mai zongora őse. 
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SPINOZA STAFÉTA 

Spinoza, Baruch (1632—77), hollandi filozófus, 
portugál zsidó családból származott és ala-

Eos oktatást nyert a talmudban és kabbalá-
an. Majd természettudománnyal és filozófiá

val foglalkozott. Üvegköszörüléssel kereste ke
nyerét. S. ismeretelméleti tekintetben raciona
lista, mert mindent megismerhetőnek vélt az 
ész segítségével. 

Spion (franc.) a. m. kém. 
Spirális (lat.) a. m. csigavonal. 
Spirillum (lat.) a. m. csavaralaku baktérium. 
Spiritizmus (lat.), a szellemekről, különö

sen a holtak szelleméről és az azokkal való 
közlekedésről szóló tan. Ε szerint a szelle
mek a médiumok (közvetítők) segitségévql 
materializálódhatnak és irás, kopogás, asztal-
tánooltatás stb. által hírt adhatnak magukról. 

Spiritualizmus (lat.), az a nézet, hogy lel
künk az anyagtól különböző külön szellemi 
való. Tágabb értelemben azt jelenti, hogy 
a testi, anyagi csak megjelenési formája a 
szelleminek. 

Spiritus rector (lat.) a. m. vezető szellem. 
Spiritusz, 1. Alkohol. 
Spitteler, Karl (Felix Tandem, 1845—1924), 

vájci költő, elbeszélő és essayista. 
Spitzbergák, szigetcsoport a Jeges-tengerben 

ζ É-i szélesség 760 és 8o" közt, 70.000 km2. 
Czer lakosa közül 850 norvég. 1919 óta Nor-
égiáé. 
Spitzweg, Karl (1808—85), német festő; hu-

noros kispolgári genre· és tájképek; az im' 
>resszionizmus előfutára. 

Spleen (ang.) a. m. bogarai rosszkedv, hipo-
:hondria és melankólia, világgyűlölet. 

Splendid (lat.) a. m. ragyogó, bőkezű. S. 
fo'ation (ang.), fényes elszigeteltség. Angliára 
rtondták. 

Spodium, I. Csontszén. 
Spohr, Ludwig (1784—1859), német zene

szerző, hegedűművész. Kül. hegedűversenyé-
cet, de operákat és oratóriumokat is irt. 

Spondeus (lat.), az időmértékes verselésben 
<ét hosszú szótagból álló versláb. 

Spongya 1. Szivacsok. 
Spontán ('at.) à. m. önszántából való. 
Sponte sua ('at.) a. m. őriként, jószántából. 
Spóra (gör. a. m. mag), a világtalan nö

vények (gombák, mohok, harasztok stb.) sza
porodási szerve. Egyetlen, többnyire igen apró 
sejtből áll, amelyét rendesen a szél hord el. 
Alsórendű állatok is szaporodnak S.-val. Egyes 
baktériumok S.-i rendkívül ellenállók, a lép
fene bacillusának S.-i egy órán át a 120 C°-u 
hevítést is kibírják. 

Sporadikus (gör.) a. m. szórványos. 
Sporádok, szigetcsoport az Égei-tengerben, 

összesen 580 km3. Márvány, déligyümölcs, bor. 
Nagyrészük görög birtok, néhányat Olaszország 
foglalt el. 

Sport (ang.), különféle játékos, testedző^ gya
korlatok gyűjtőneve. Az egyes S.-ágak ismer
tetését 1. a küiön címszavak alatt. A rekordo
kat 1. á táblázaton (köv. oldal). 

Sporton 1. PJI (1831—1917), gazd. akad. ta

nár, főleg fa'ajmiveléssel fogl. — 2. Pál ifi. 
(1ÉI67—1917), gazd. akad. tanár, mezőgazd. 
gépészettel fogl. 

Spray (ang.), permetező készülék. 
Spree, a Havel mellékfolyója, Szászországban 

ered, Berlinen átfolyik, 365 km. 
Sprint (ang.), a rövidtávú, 100, 200, 300, 

400 m.-es fu ások. 
Spurgeon, Charles Haddon (1834—1892), an

gol baptista prédikátor. Rendkívül népszerű 
szónok. 

Sputum (!at.) a. m. köpet: 
Square (ang.) a. m. négyszög, négyszög-

a'aku felület; városi, rendszerint parkírozott tér. 
Srapnel (feltalálója, az angol Shrapnel után 

elnevezve), oly ágyúlövedék, amely már a 
levegőben, a cél fölött robbai szét. 

Sréter István, * 1867, tábornok. 1914. zászló
aljparancsnok, 1916. dandárparancsnok, a Mária 
Terézia-renddel tüntették ki. 1920. a Teleki
kormány honvédelmi minisztere volt. 

Srinagar, Kasmír fővárosa, 142.000 1. 
Srobár, Vavro, * 1867, orvos, szlovák poli

tikus és iró, a Hlas tánszerk. 1898—1905. Ö 
volt az első szlovenszkói miniszter 1918—20; 
r 921— 2. közoktatásügyi min., azutái pozsonyi 
egyet, tanárrá nevezték ki. 

Stabat mater dolorosa (lat.) a. m. állott a 
fájdalmas anya. Jacopon: da Todi ( t 1306) 
Szűz-Máriáról irt énekének kezdő sora. * 

Stabil (lat.) a. m. állandó, szilárd 
Stabilizáció (lat.) a. m. állandósítás; kül. 

a pénzértékre. 
Stabilizátor (at.) , egyensúlyozó készülék fő

leg repülőgépeknél. 
Sta;calo (ol.), zenei műszó, a. m. szagga

tottan. 
Stáciő (lat.) a. m. állomás. 
Stacioner (lat.) a. m. állandó, maradandó. 
Stadium (Station), ι. ókori görög hossz

mérték (600 görög láb), 177.6 m. (attikai S.). 
Az olympiai S. 192 m., a láb-S. 198 m., az 
u. n. lépés-S. 148 m. — 2. Futóversenypálya, 
600 görög láb hosszú, aminő majdnem min
den görög városban volt. — 3. A modern 
olympiászok számára épült, tribünökkel ellá
tott versenypálya. — 4. Valamely eseménynek, 
intézménynek egy bizonyos ál apota. 

Stael-Hols'eí-, Anne, báróné (i}63—1817), 
francia iró. Necker miniszter leánya. 1786. 
S. svéd követ felesége lett; királypárti létére 
1792. szöknie kellett Párizsból. Életét ezentúl 
svájci birtokán töltötte. Drámák után Del
phine c. regényével tűnt föl, majd 1810. Bécs
ben megírta De l'Allemagne c. müvét, amely
ben a korabeli német erkölcsöt, irodalmat, 
filozófiát ismerteti. 

Staféta (francia: es ta fete), régente hír
vivő futár, v. lovasküldönc, ma a sportban 
több atlétából álló csapat, amelynek minden 
egyes tagja a versenytáv egy bizonyos részét 
futja le, ott átadja a csapat következő 
tagjának a staféta váltását jelző rövid botot, 
aki azután azzal tovább fut 
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VVTLÊTIKAI VILÁGREKORDOK ATLÉTIKAI VILÁGREKORDOK 

ATLÉTIKAI VILÁGREKORDOK 
a) Síkfutás yardos távokon 

ioo yard 

220 „ 
ι mérföld 
2 ,, 
3 
4 
5 

ioo méter 
200 
300 
400 
500 
800 

1000 
1500 
2000 
30CO 
5000 

iocoo 
150CO 
20000 
25000 

30000 „ 
1 óráá 

4 X 110 yard 

4 X 220 „ 

4 X 440 „ 

9 6 mp. 

20 -6 
4 p. 10-4 
9 .. 0Γ4 

14 ,, 11 2 
19 „ 15-6 
24 ., 06 2 

D. J. Kelly (USA) 
H. P. Drew (USA) 
Ch. W. Paddock (USA) 
Ch. Coaffe (Canada) 
Ch. Bowmann (USA) 
R. A. Locke (USA) 
Paavo Nurmi (Finnország) 
E. Wide (Svédország) 
Paavo Nurmi (Finnország) 
Paavo Nurmi (Finnország) 
Paavo Nurmi (Finnország) 

b) Síkfutás méteres távokon 

1 
2 
3 
5 
8 

14 
30 
47 

1 ó. 06 
1 .. 25 

104 mp. 
206 .. 
33'2 .. 
47-4 .. 

1 p. 036 „ 
506 
25 8 
51 
234 
20 4 
282 
062 
186 
29 
20 

1 .. 46 ,. 1Γ6 ., 
19021 méter, 90 cm. 

33056 méter 

Ch. W. Paddock (USA) 
R. A. Locke (USA) 
Ch. W. Paddock (USA) 
J. E. Meredith (USA) 
Otto Peltzer (Németország) 
Sera Martin (Franciaország) 
Otto Peltzer (Németország) 
Otto Peltzer (Németország) 
E. Borg (Finnország) 
Paavo Nurmi (Finnország) 
Paavo Nurmi (Finnország) 
Paavo Nurmi (Finnország) 
J. Bouin (Franciaország) 
V. Sipüa (Finnország) 
Hannes Kohlemainen 

(Finnországé 
A. Steenros (Finnország) 
J. Bouin (Franciaország) 
H. Green (Anglia) 

4X800 „ 

4 X 1 mérföld 

4 X 100 méter 

4 X 200 ,, j 

*X*» „ 

7 .. 4Γ4 
17 „ 21 4 

41 

1 p. 258 

3 .. 14*2 

c) Staféták yardos távon 

41 mp. Newark AC (Bowmann, Curie, 
Pappas, Cummings) USA 

1 p. 25'8 ,, . University of So. California 
(Lewis, Smith, House, Borah) 
USA 

3 ,, 18 ,, University of Pennsylvania 
(Kaufmann, Lockwood, Lip-
pincot, Meredith) USA 

Boston AA (Martin, Sansone, 
Welch, Hahn) USA . 

Illinois AC (Krogh, Buker, 
Watson, Ray) USA 

d) Staféták méteres távokon 

Ol impie team (Clare, Hussey, 
Murchisson, Leconey) USA 

Newark AC (Bowmann, Curie, 
Pappas, Cummings) USA 

Sportgemeinde Eintracht Frank
furt (Geerding, Wichmann, 
Metzger, SaJz) Németország 

Univ. of So. California (Lewis, 
Smith, House, Borah) USA 

Olimpic team (Baird, Alder-
nxaan, Spencer, Baj-buti) USA 

1906 Spokane 
1914 Claremont 
1921 Berkeley 
1922 Calgary 
1927 Lincoln 
1926 Lincoln 
1923 Stockholm 
1926 Charlottenburg 
1923 Stockholm 
1924 Kuopio 
1924 Kuopio 

1921 Redlands 
1926 Lincoln 
1921 Redlands 
1916 Cambridge 
1926 Budapest 
1928 Párizs 
1927 Párizs 
1926 Charlottenburg 
1927 Viborg 
1927 Stockholm 
1924 Helsinki 
1924 Kuopio 
1913 Stockholm 
1925 Stockholm 
1922 Hammerfors 

1924 Viborg 
1913 Stockholm 
1913 London 

1927 Lincoln 

1927 Los Angeles 

1915 Philadelphia 

1922 Philadelphia 

1923 Chicago 

1924 Párizs 

1927 Lincoln 

IÛ2S Halle 

1927 Los Angeles 

1928 Amsterdam 
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US2Ô VlLAGREKORÖOfC ÜS2Ö VILÁGREKORDOK 

4 X 8 0 0 méter 

4 X 1 5 0 0 „ 

120 ya rd 
220 „ 
440 ,, 
ι ίο méter 

200 „ 
400 ,, 

30CO méter 
50C0 „ 

iocoo ,, 
150CO „ 
2O0O0 ,, 
250cn „ 

Magasugrás 
Távolugrás 
Hármasugrás 
R ú d u g r á s 
Sulydobás 
Sulydobés 

kétkézzel 
Diszkoszvetés 
Gerelyvetés 
Kalapácsvetés 
Dekaüon 

100 yard 
100 méter 
150 yard 
200 méter 
220 yard 
300 yard 
300 méter 
400 méter 
440 yard 
500 yard 
500 méter 
880 yard 

1000 yard 
1000 m ter 
1500 méter 
1600 méter 

100 méter 
200 yard 
200 méter 

400 méter 

100 méter 
150 yard 
200 méter 
400 méter 

7 .. 4 Γ 4 „ 

1 6 , . 1Γ4 „ 

Boston AA (Mart in , Sansone, 
Welch , H a h n , U S A 

Turan Urheilulii t to Abo (Li-
wendahl, Katz, Kolvunalho, 
Nurmi ; Finnország 

e) Gátfutás 

14 4 m p . 
23 „ 
52"6 „ 
146 „ 

23 „ 
52 „ 

E . J. Thomson (Kanada) 
Ch. Brookins (USA) 
J. A. Gibson (USA) 
G. S. Weightmann Smith (Dél

afrika) 
Ch. Brookins (USA) 
F . M. Taylor (USA) 

fj Gyaloglás 

12 p . 53'4 mp . 
21 ., 59 8 „ 
45 ,. 26-4 .. 

1 ó. 10 ,, 23 
1 ,, 37 „ 42 2 „ 
2 „ 05 „ 12-2 „ 

G. Rasmussen (Dánia) 
G. Rasmussen (Dánia) 
G. Rasmussen (Dánia) 
G. Rasmussen (Dánia) 
D . Pavesi (Olaszország) 
A . Schwab (Svájc) 

g) U g r á s és dobás 

203 cm. 
789 . . 

1525 ,, 
426 . . 

1587 „ 

2800 ., 
4820 ,. 
6988 ., 
5777 ,. 

8053 '2C0 pont 

H . M. Osborn (USA) 
D e H a r t Hubbard (USA) 
Ο. W . Winter (Ausztrália) 
S. W . Carr (USA) 
J. Kuck (USA) 

Ra lph Rose (USA) 
L. C. Houser (USA) 
E . Pentti lä (Finnország) 
P . Ryan (USA) 
P . Yrjölä (Finnország) 

ÚSZÓ-VILÁGREKORDOK 
S z a b a d s t í l u s 

Jonny Weissmüller (USA) 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Arne Borg (Svédorsz.) 

,, 
Jonny Weissmüller (USA) 
Arne Borg (Svédorsz.) 

, 
Jonny Weissmüller (USA) 
Arne Borg (Svédorsz.) 

,, 
)( 
„ 

51 m p . 
57 4 „ 

1 p . 2 5 4 „ 
2 p . 08 
2 „ 09 
3 . 0 7 8 „ 
3 „ 33-5 . 
4 „ 50-3 „ 
4 „ 52 
5 „ 3 Γ 4 „ 
6 „ 08 4 . 

10 .. 22'2 „ 
12 „ 1 6 8 „ 
13 . 02 
19 ., 07'2 „ 
21 ., 06*8 „ 

M e l l ú s z á s 

W . Spemcc (USA) 

„ 
Er ich Rademacber 

(Németország) 

„ 

1 .. 14 ,. 
2 „ 3 Γ 8 „ 

• 2 . 48 

5 „ 50-2 ,. 
H á t ú s z á s 

G. Kojac (USA) 
G. Fissler (USA) 
Toshijo Iryje (Japán) 

» 

1 „ 08-2 „ 
1 . 42 
2 „ 37"8 . 
5 . 42 . 

1926 Philadelphia 

1926 Viborg 

1920 Philadelphia 
1924 Ames 
1927 Lincoln 

1928 Amsterdam 
1924 Ames 
1924 Philadelphia 

1918 Kopenhága 
1918 Kopenhága 
1918 Kopenhága 
1918 Kopenhága 
1927 Milano 
1927 Berl in 

1924 Urbana 
1925 Chicago 
1924 Pár izs 
1927 Philadelphia 
1928 Amsterdam 

1912 Oakland 
1926 Γ0Ι0 Alto 
1927 Viborg 
1911 Montreal 
1928 Amsterdam 

Uszodahossz 
25 yard 
2 5 .. 
30 és 25 yard 
25 ya rd 
25 ,» 
25 » 
25 „ 
25 és 33I/2 m. 
110 y. és 55 y. 
25 y. és 55 y. 
25 ya rd 
110 y. és 55 y. 
50 m. és 55 y. 
50 m. és 55 y. 
50 m. és 55 y. 
55 y. és 50 m. 

25 y. és 25 m. 
25 ya rd 

25 m. és 50 m. 
25 méter 

50 m. és 25 m. 
25 ya rd 
50 m. és 25 m. 
25 méte r 

1325 1326 



STAFFAZS STEIN 

Staffázs (franc. Staffage), a festészetben: 
emberi, állati alakok, a tájkép vagy archi-
tekturás kép élénkítésére beállítva. 

Stag'one (ol.) a. m. évszak; színházi szezon, 
az olasz vándorló operatársulatok neve. 

Stagnálni (uj-!at.) a. m. megakadni, meg
állni. 

Stahlhelm (ném. a. m. acélsisak), vo't né
met frontharcosok egyesülete. 

Stájerlakanina, község, Krassó- Szörény vm., 
12.000 1. Szénbányászat, Vasmiivek. Trianon 
óta Romániáé Staierdorf-Anina néven. 

Stájerország, Ausztria egyik tartománya a 
K-i Alpokban. 22.500 km2 területéből és 1 és 
fél millió 1-ából 16.000 km2, 1 mijltó 1. maradt 
meg 1919 után Ausztria birtokában. Felszíne 
nagyrészt hegyes, de sehol sem éri el a βοοο 
m.-t. Legtermékenyebb része az u. n. Gráci-
medence. Földmive'és, marhatenyésztés, vasérc
bányászat, vas-, acél- és gépipar. A vizi elek
tromos erőtelepek kiépítése folyamatban van. 
Számos fürdő- és üdülőhelye olcsóságával vá
lik ki. Fővárosa Grác (Graz). 

Sta'aklit, (gör.) felülről lefelé növekvő csepp
kőoszlop. Az alulról felfelé növekvő: stalagmt. 

Stalin 1. Sztálin. 
Stallum ('at.) a. m. állás, javadalom. 
Stambul, a. m. Konstantinápoly. 
Standard (ang.) a. m. színvonal, normál

mérték, törvényesen megállapított nemesfémtar-
ta'om, S. arany: 22 karátos. — S. of life: élet-
szinvoral. — S.-work : alapvető munka. 

Stanley, Henry Morton (lohn Rowland, 
1841—1904), angol Afrika-utazó. Felfedezte a 
Kongó-medencét és lerakta a mai Belga Kongo 
alapjait. 1871. megtalálta az elveszettnek hitt 
Livingstone-1 és segítséget vitt 188S. a szoron
gatott Emin pasának. Eredményeit How I 
found Livings'one és Through the dark Con
tinent c. könyveiben foglalta össze. 

Stanniol (uj-lat.), vékonyra vert ón- v. ón
ötvözet-lemez, az u. n. ezüst-papír. 

Stante pede (lat.) a. m. álltóhelyében, rögtön. 
Stanza (ol.) ered. a. m. szoba, lakás; innen 

a Rarael által festett vatikáni szobák; 8 sorú 
versszak. 

Starhemberg, Ernst Rüdiger, gróf (1638— 
1701), osztrák tábornok. 1683. ő védelmezte 
Bécset Kara Musztafa ellen. Résztvett 1686. 
Buda ostrománál is. 

Starnbergi tó (Würm-tó), Münchentől DNy-
ra 584 m.-rel a tenger szintje fölött. Területe 
57 km2. 

Start (ang.), versenyeknél az indulás pil'a-
na'a, amelyre szóval, pisztolylövéssel, vagy 
zászlóval adnak jelt. 

Starzsinszky László, * 1887, Szentendre pol
gármestere. 

Stassfurt, szászországi város, 15.000 1. Híre
sek óriási kősótelepei. 

Statárium ('at.), rögtönitélő eljárás. L. Rög
tönitélő bíróság. 

Statika (gör.), 1. Mechanika. 
Statiszta (uj-lat.) a. m. mellékszereplő, néma 

szereplő. 
Statisztika, minden összeszámláláson alapuló 

észlelés és leírás. Az állami S.-t az 1874 :XXV. 
t.-c. honosítja meg. Főszerve a központi S.-i 
Hiva'al. 

Stativ (lat.) a. m. állvány. 
Statuálni (lat.) a. m. felállitmi. Példát S.: 

példát mutatni. 
Status (lat.) a. m. állapot, létszám, állam. 

S. quo ante: az előbbi állapot. 
Statútum ('at.) a. m. alapszabály. 
Stauning, Thorwald, * 1873, dán szociálde-

mokra'a politikus; dohánygyári munkás volt. 
1916—20. miniszter, 1924—26. és 1929 óta mi
niszterelnök. 

Stavanger, kikötőváros Norvégia Ny-i partján, 
44.000 1. Ha'ász-állomás. 

Steamer (ang.) a. m. gőzhajó. 
Stearin (gör.), a zsírokban előforduló zsír

savak (stearinsav és paknitinsav) keveréke. 
Paraffinnal keverve gyertyagyártásra hasz
nálják. 

Stecchetti, Lorenzo (ered. Olindo Guerrini, 
ι#45—1916), olasz veris'a költő, drámaíró és 
kritikus. (Postuma, Polemica, Nova polemica). 

Steed, Henry Wickham, * 1871, a g o l pub
licista, 1913. könyvében megjósolja az osztrák
magyar monarchia felbom'ását. A Times, majd 
a Review of Reviews szerk. 

Steen, Tan (1626—1679), hol'andi festő; hu
moros jellemzés, erkölcsi célzattá'. 

Steeple-chase (ang. ered. verseny torony 
irányban) a. m. akadályverseny. 

Stefánia, II. Lipót belga kirá'y leánya, * 
1864. 1881. férjhez megy Rudolf trónörökös
höz, 1900. Lónyay Elemér grófhoz. 

Stefániái Imre, * 1885, zongoraművész a 
Zenemüv. Főiskola tanára. 

Stefánia Szövetség (Orsz.), az anyák és cse
csemők védelmére. 1915. a'akult azzal a céllal, 
hogy az egész ország területén &z anya- és 
csecsemővédelmet megszervezze. A központ 
anyavédő-, csecsemővédő és szociális szak
osztályra oszlik, gondoskodik az anya- és cse
csemővédelem hivaásos munkásainak kikép
zéséről. 

Stefani ügynökség, 1. Agenzia Stefani. 
Steier Lajos, * 1885, publicista és történet

író. Főbb müvei: A tót kérdés, a tCt nemzeti
ségi kérdés tört. és okmánytára (3 k.), Be-
niczky L. visszaemlékezései, Görgei és Kossuth, 
Hayr.au és Paskievics, Az 1849. trónfosztás, 
Ungarns Vergewaltigung. 

Stein ι. Sir Aurél, * 1862, magyar 
származású, angol szolgálatban álló Ázsia-
kutató, archeológus és kartográfus. K-Turkesz-
lánban ősrégi műveltség nagyszerű nyomait 
fedezte fel több utazás folyamán. Megálla
pította, hogy az egykor virágzó Tárim-.me-
dence fokozatosan kiszáradt és elnéptelenedet. 
Homokba temetett városok és Romvárosok 
Ázsia siva'agaiban c. müvei magyarul is meg
jelentek. — 2. Charlotte, báróné (1742—1827), 
Schardt báró, szász-weimari nagyherceg ud-
varnagyának leánya, Josias S. főistállómester 
felesége, Goethe benső barátnője 1775—88. Vi
szonyuk szép emlékei G. levelei hozzá, több 
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kötetben. — 3. Heinrich Friedrich Karl (1757— 
^31), porosz államférfiú, miniszter, a porosz 
áüam újjászervezője. Eltörölte a jobbágyságot, 
behozta a védkötelezettséget. — 4. Hermann 
(1854—1927), porosz tábornok, 1916—18. had
ügyminiszter. — 5· János, * 1874, festő és gra
fikus. — 6. Lajos, * 1859, magy. számi, 
filozófus, egyet, tanár Berlinben. A Kant-féle 
kri.tidzmust Spencer evolucionizmusával igyek
szik egyesíteni. Müvei : A szociális kérdés a 
filozófia fényében. A szociális optimizmus stb. 

Steinach, Eugen, * i632, a bécsi biológiai 
intézet igazgatója, az utolsó évtizedekben vi
lághírré tett szert fölfedezésével, hogy a tná-
sodlagos nemi jellemvonások kifejlődése a pu
bertás-mirigy által kiválasztott hormontól függ. 
Szerinte elöregedett hímeknél az ondóvezeték 
átvágásával, nőstényeknél friss petefészkek be
ültetésével sikerült a pubertás-mirigyeket élénk 
tevékenységre bírni s igy testi és szellemi 
megfiatalodást elérni. 

Steihdi fmre (1639-1:902), építesz, műegye
temi tanár; a történeti stílusok alapos istne-
reté/e! monumentális középületeket (bp.-i váci 
uccai városháza, muzeum-köruti műegyetem re-
nesszánsz, erzsébetvárosi plébániatemplom, Or
szágház csúcsíves) emelve, régi müemiékeiríjcet 
lerajzolva, számosat közülök (vajdahunyadi vár, 
kassai székesegyház) restaurálva. F'őmüve az 
Országház (18S5—1899). 

Steinecker Ferenc, * 1876, a közgazda$ági 
egyet, a mezőgazd. közigazgatás ny. r. tanára. 

Steiner 1. Árpád, * 1894, bp.-i felsőkertek. 
isk. tanár volt, most a newyorki Hunter Col
lege tan., nyelvész.—2. Lajos, * 1871, az O r s z . 
Meteorológiai és Földmágnességí Intézet igaz
gatója, a bp.-;i egyet, a földmágnesség m. ta
nára. Főműve: A Föld mágneses jelenséged. 
— 3. Pál, * 1874, kolozsvári egy. rk. tanár, 
sebész. — 4. Rudolf, * ι£6ι, német filozófus, 
a teozófia uj irányának, az antropozófiának 
megteremtője. 

Stelntha!, Heymann (1823—1899), német ßl0-
zóius- és nyelvtudós, tanár vAt a berlini 
egyet. A nyelvpszichológiai kutatás megala
pítója. 

Stele, sirkő, rendszerint szabadon álló nagy
szögű pilléroszlop; a görögöknél egy ckuab 
márványból faragva, felirattal vagy relieffel 
ékes. 

Síellek Dénes, * 1893, festő, a gödöllői mű
vésztelep tagja; 

Stendhal (Marie Henri Beyle, 1783—1842), 
francia iró. Résztvett Napoleon hadjárataiban, 
majd Milanóban s Párizsban élt. 1830-tól Ch/ita-
Vecchiában konzul. A legkiválóbb fr, elbeszé
lők egyike, aki az elemző s realista regény
ben, pontos korrajzban, tárgyilagos stilussai 
megelőzte korát s ezért (jóslatához híven) <;sak 
a legújabb időkben jutott elismeréshez. Leg
híresebb regényei: a Rouge et noir (1830) s 
a Chartreuse de Parme (1839), t e l e szenve
délyes mozgalmassággal. 

Stentor, görög harcos, akiről Homeros azt 
irja, hogy olyan erős volt a hangja, rnint 
50 más emberé együttvéve (S.-i hang). 

Stephaneum-nyomda és könyvkiadó rr., a Szt. 
István társulat egyesitett üzemi rt., alakult 
1904. Üzletágak: könyvkiadás és kereskedelem, 
nyomdaipar. 

Stephanides Károly, * 1871, zeneszerző és 
karmester. Irt operát (A bakter), operetteket 
(Kisleány, Jóka ördöge) és egy dalos játékot 
Mátyás király szerelme címmel, 

Stephenson, ι,- George (1781—1848), angol 
technikus, a mozdony- és vasútépítés úttörője. 
!8i4. építette az első gyakorlatilag alkalmas 
gőzmozdonyt, 1821. veszi át a stockton—dar-
lington-i vonal építését. Ezt az 1825. meg
nyílt vasutat tekintik á vi ág első gőzüzemű 
vasutjának. Másik nagy vasútja, a liverpool— 
manchesteri 1830. készült el. (Erre a vasútra 
készítette S. 1823. alapított newcastlei gyárában 
hires lokomotivját, a Ro;ket-et.) — 2. Fia, 
Robert (1803—1859), vasutakat és nagy vas-
hidakat épített Angliában és Kanadában. 

Steppe (orosz sztyep) a. m. fátlan, füves 
pusztaság. 

Stereoszkóp (gör.), Sir David Brewster (1781 
—1863), angol fizikus által 1843. feltalált, 
lényegében két, éleikkel egymásnak fordított 
nagyító prizmából álló optikai készülék, amely 
lehetővé teszi, hogy egy tárgyról különböző 
pontokból felvett két képet ugy egyesítsünk, 
hogy azokat egy és pedig a térben kiterjedő 
képnek szemléljük. Ilyen fotográfiai felvételre 
külön S.-fotograíiai kamrák szolgálnak. 

Síereotip (gör.) a. m. szilárd alakú, változ
hatatlan, tömörített. 

Stereotipia (gör.), eljárás, amellyel szedésről 
stb. nyomtatás céljaira öntvényt készítenek 
oly módon, hogy az eredetiről préseléssel 
készült papirlenyomatot betű fémmel kiöntik. 

Steril (at.) a. m. terméketlen, csiramentes. 
Sterilizálni (lat.) a. m. csíramentessé tenni, 

fertő teleniteni. 
Sterio Károly (1821—62), magyar festő és 

illusztrátor; népjelenetek, diszmüvek illusztr. 
Sterling, 1. Font sterling. 
Sterne, Lawrence (1713—176S), a'gol humo

rista, prot. lelkész. Főműve: The life and 
opinions of Tristram Shandy. Szellemes uti 
vázlata: Sentimental journey through France 
and Italy (»Érzékeiy utazás«). 

Sternheim, Karl, * 1878, ujtörekvésü német 
költő és drámaíró. 

Stettin, Poroszország legnagyobb kikötővárosa 
az Oder torkolata fölött, 254.000 1. Hajógyár
tás, vasmüvek. Kikötőjében Csehszlovákiának 
külön szabad területe van. 

Stettka Gyula (1855—1925), festő> a mester
iskola íanára; Benczur-irány; genre, vallásos, 
történeti, arckép. (Kíváncsiak, Szt. László, 
I. Ferenc József.) 

Stevenson, Robert Louis (1850—1894), angol 
iró. Nevezetesek kalandos elbeszélő müvei: 
The treasure Island (Kincses sziget; ifjúsági 
átdolg. is), The strange case of dr. Jekyl) 
and Mr. Hyde. 

Steward : (ang.) a. m. intéző, hajópincér. 
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Steyr, város Felső-Ausztriában az Enns és 
S. összefolyásánál, 24.000 1. Vasművek, fegy
vergyár ás. 

Stíbor vajda (1347—1414), Zsigmond korában 
élő magyar főúr. Nagy része volt 1401. Zsig
mond kiszabadításában. Nápolyi László trón
követelőt 1403. legyőzte. Székhelye a tren-
csénmegyei Beckó vára volt. 

Stichwort (ném.) a. m. vezérszó. 
Stifter, Ada bert (1805—68), osztrák regény

es novellaíró, klasszikus modorban, kiváló ter-
mészetleirásokkal. 

Stigma (gör.) a. m. bélyeg. 1. A görögöknél 
és rómaiaknál a bűnösökre, tolvaj és szökevény 
rabszolgákra szúrt vagy sütött bélyeg. — 2. Az 
orvostudományban kóros elváltozás jele. Pl. 
hisztériásokon szenvedélyes önszuggesztió által 
támadt vérzés. 

Stílét (ol.) a. rn. hegyes tőr. 
Sti.isztika (gör.-!at.), szorosabb értelemben 

az irodaími (költői) stilus eíemeivei fogi. tan. 
Stilizálás (lat.) a. m. természeti formák erős 

leegyszerűsítése. 
Stílus (lat.), i. íróvessző, amellyel α ró

maiak a viasztáblákra írtak. — 2. Az irodalom
ban: írásmód, forma, amelyet egyrészt az 
irásmü célja és tartalma, másrészt az iró egyé
nisége határoz meg. (Buffon: »A S. maga az 
ember«). A S. kellékeit a stilisztika szokta 
összefoglalni és rendszerezni. Ilyen kellékek: 
a viágosság, nyelv tisztaság, szabatosság: a 
fantázia Írásművei él : a költői eszmék és ér
zelmek, hangu'atok érzékeltetése. — 3· Α mű
vészetben az illető művészeti ág kifejezésmódja, 
amely bizonyos korszakokat áthat (pl. gót, re-
nesszánsz, bárok S. stb.), de sajátos kifejezés
módja az egyes nagy alkotóknak is. — 4. Idő
számi ás, vagy kalendárium. Két fő S. van: 
az ó. v. juliani (orosz) és az uj (gregoriánus), 
a kettő közt 12 nap van. 

Stimulálni (lat.) a. m. izgatni, ingerelni. 
Stimuláns (lat. stimulus: a hegyes hajcsár

bot), a. m. izgatószer. 
Stinnes, Hugo (1870—1924), német nagy

iparos, a német nehézipar képviselője, óriási 
vállalattömeget egyesitett. Németországon kí
vül is sok érdekeltsége volt. 

Stipendium (lat.) a. m. zsold: ösztöndíj. 
Stipulálni (lat.) a. m. szerződésileg ki

kötni. 
Stirner, Max (Kasper Schmidt, 1806—1856), 

német tanár és filozófus. Világhírre tett szert 
Der Einzige und sein Eigentum c. müvével 
(1845), amely merész tagadásaival és támadá
saival az anarchizmus elméleti kifejlődésére 
volt hatással. 

Stoa 1. Stoicizmus. 
Stocker Antal, * 1861, kúriai biró. 
Stockholm» Svédország fővárosa a Malar-tó 

és a Keleti-tenger közt, több szigeten, 465.000 
1. Egyetem, főisko'ák, tudományos és művészeti 
intézetek. Vas-, fa-, bőr- és szövőipar, hajó
építés. Hadi és kereskedelmi kikötő. 

Stockport, angol város Manchester közelében 
123.000 1. Gyapot- es vasipar. 

Stoicizmus· görög filozófiai iskola (a név a 
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stoa poikilé: tarka csarnoktól ered, amelybea 
ez iskolát megalapították a Kr. e. 4. sz.-ban). 
Tana szerint a filozófia nem öncél, hanem 
inkább alapja a bölcs és erényes életnek. A 
cselekvés célja az erény, ez pedig ismét az 
ész- és természetszerű magatartásban rejlik. 
A S. kiváló jellemeket formált és egyen
gette az utat a kereszténység számára. 

Sío'anovits Péter Lázár, * 1877, hegedű
művész és zeneszerző, Hubay í. tanítványa. 
Operái: A tigris, Floribella. Becsben él. 

Stoke on Trent, angol város Staffordshire 
countyban, a Trei.t mellett, az angol porcellán-
és agyagipar (Wedgwood-porcellán) központja, 
240.000 l. 

Stóla, 1. bokáig érő női ruha a rómaiaknál. 
— 2. A kat. papnál vállról lecsüngő hímzett 
szalag, melynek két végére 3—3 kereszt van 
hímezve. — 3. A S. felvételéért ill. a Vele 
végzett funkcióért járó, u. n. palástdij. 

Sfofze, Wilhelm (1798—1S67), a porosz or
szággyűlési gyorsiroda főnöke. A róla elne
vezett gyorsirási rendszer felta'álőja. amelyet 
magyar nyelvre Fenyvessy Adolf dolgozott át. 

Stonehenge (a régi ezász nyelvben: függő 
kövek), egyike a leghíresebb megalithikus em
lékeknek az ujkőkorszak idejéből, a dél-ang
liai Salisbury mellett. Egy külső oszlopsor
ból és beül kisebb kökörökből áll. AS.-t ősi 
kultuszhelynek tartják. 

Stop (ang.) a. m. 1. állj! — 2. Pont (irís-
jel, kül. táviratban). 

Stopper-őra (ang.), olyan óra, amelynek 
másodperanutatója bármely pillanatban gomb
nyomással megindítható és megállítható. 

Store (ang.) a. m. 1. készlet, raktár. — 2. 
Ilimzeit vagy csipkefüggöny. 

Storm, Theodor (1817—1888), német lírikus 
és elbeszélő. 

Stornírozni (ol.) a. m. ügyletet megsem
misíteni. 

Storno (ol.: ristorno) a. m. a könyvelésben 
tévesen bevezetett tételt ellentétéllel kiegyen
líteni. 

Storthing, a norvég képviselőház neve. 
Stoss, Veit (1438 k. — 1533), német szob

rász, fararagó, rézmetsző, festő. Nürnbergben 
és Krakóban dolgozott. Számos oltárt, csopor
tot, szobrot faragott, legismertebb müve a nürn
bergi Szt Lőrinc-templomban függő fararagás, 
az »Angyali üdvözlet.« 

Stősz, Abauj-Torna vm., 1000 1. Késgyártás. 
Hidegvizgyógyintézet. Trianon óta Csehszlo
vákiáé S tos néven. 

Stowe, Beecher (1811—96), amerikai angol 
irónő, világhírű Tamás bátya kunyhója c. re
génye, mely a rabszolgafelszabadi íás mellett 
harcolt. 

Straboa, görög geográfus és utazó (Kr. e. 
60—Kr. u. 20), 17 könyvből^ álló földrajzában 

Geographica) részben tapasztalatai, részben 
orrások alapján leírja az egész akkor ismert 

világot. 
Stracchino, hires olasz lágy sajt. 
Strache Gusztáv, * 1873, főügyész, a bp.-i 

ügyészség elnöke. 
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Strada (ol.) a. m. ut. 
Stradivari, Antonio (1644—1737), hires he-

gedükészitő Cremonában. 
Straits Settlements» brit korona-gyarmat 

Hátsó-Indiában. Malacca félsziget D-i részén, 
4222 km2, 1 millió ]., Onbányászata első a 
földkerekségen. Főhelye: Singapore. 

Stralsund« kikötőváros Poroszországban, a 
Keleti-tenger partján, 39.000 1. Halkonzerv-
gyártás, hajóépítés. 

Stramm, August (1874—1914), a német ex
presszionizmus legjelentősebb költője. 

Stráner Vilmos, * i865, a pécsi egyet, sop
roni hittud. karának ny. r. ta'iára; teológiai 
iró. 

Strapa (o!. : strapazzo) a. m. megerőltetés. 
Strass, borsav tartalmú, erősen fénytörő ólom

üveg drágakőutánzatokhoz. Feltalálója, J. Stras
ser u á n elnevezve. 

Strassburg (Strasbourg), Elszász fővárosa a 
Rapa-Marne csatorna mellett. 174.000 1. Egye
tem. Székesegyháza (1277—1139) a gótika egyik 
remeke. Gyári áros Terménykereskedelem. Ere
detileg német város, 1681—1871. és 1919 óta 
francia. 

Stratégia (gor.) a. m. a hadvezetés tudo
mánya. 

Stratford-upon-Avon» városka Közép-Angliá
ban, 10.000 1. Shakespeare szülőhelye. 

Stratus, 1. Felhő. 
Strauss, 1. David Friedrich (1808—1874), né

met teológiai iró. Das Leben Jesu c. müve 
nagy feltűnést keltett «és S. elvesztette tü-
bingeni referensi állását. Racionalista felfo
gása még erősebben érvényesül Der neue und 
der alte Glaube c. müvében. — 2. Hermann, 
* i865, a müegyet. a kémiai fizika ny. r. 
tanaira. — 3. Johann (1804—1849), bécsi tánc
szerző. — 4. Johann, ifi. (1825—1899), tanc
és zeneszerző, az udvari bálok főzeneigazgatója 
(a népszerű Donau-Walzer komponistája). Ne
vesebb operettjei: A denevér, Cigánybáró. — 
5. Oscar, * 1870, osztr. zeneszerző. Operett
jei: Varázskeringő, Niobe, Csokoládékatona. — 
6. Richard, * 1864, a német zeneszerzésnek 
Wagner óta legnagyobb alakja. 1898-tól a 
berlini operaház karnagya, 1908-tói főzene
igazgatója, 1919—1924-ig a bécsi operaház 
igazga ója. Operáiban a wagneri zenedrámasti-
lus továbbfejlesztője. Salome, Elektra, A rózsa
lovag, Apiadne Naxos szigetén, Az árnyék-
nélküli asszony c. zenedrámák. Szimfonikus 
költeményei Liszt müvei után a programmzene 
legérdekesebb eredményei: Halál és megdicsőü
lés, Till Eulenspiegel, Zarathustra és a nagy
szabású Alpesi szimfónia. Dalokat is irt. 

Strausz 1. Adolf, * 1853, földrajzi és nép
rajzi iró, a Keleti Keresk. Akad. volt ta
nára. A balkáni népek jeles ösmerője. Müvei: 
Bosnyák föld és népe, Bosznia és Hercegovina, 
Bolgár néphit, Bolgár nyelvtan, A római 
ghetto tört. stb. —2. István, * 1865, az állami 
számvevőszék volt elnöke. 1920. nyugalomba 
vonult. Országgyül. képviselő. 

Stravlnszky, Igor, * 1882, orosz zeneszerző, 
a modern zene legmerészebb újítója. Szknfóni-
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kus és vokális müveken kivül irt operát (Marik, 
Le rossignal) és balletteket. 

Strazza (ol.) vagy napló, az üzleti könyv, 
amelybe az üzleti eseményeket naponként be
vezetik. 

Strém István, * 1891, iró és hírlapíró. El
méleti és gyakorlati spiritiszta. Müvei: A jég
virágos ablak, Spiritizmus stb. 

Stresemart, Gustav (1878—1929), német po
litikus, képviselő, a német néppárt tagja, 
1923. kancel'ár, azóta külügymin. 1926. Nobel-
dij. 

Strikte (lat.) a. m. pontosan, szigorúan. 
Striktura (lat.) szűkület; az orvostud. vala

mely csőalaku szerv helyi szűkülete. 
Strindberg, August (1849—1912), svéd iró; 

a svéd naturalizmus megalapítója. Saját életét 
is kegyetlen kritikával dolgozta föl. Elbeszélő 
müvei: A vörös szoba. A cseléd fia (önélet
rajz), Tört. miniatűrök stb. Drámák: Hálát
lané, Damaskus, Μ&ΪΛΟΤ stb. T ö n . darabok: 
Gustav Wasa; XIV. Erik; Gusztáv Adolf stb. 

Strobentz Frigyes (1856—1929), festő; plein-
air, naturalista (Dachaui parasztlányok, Nyári 
nap, Fiatal pár). 

Stróbl 1. Alajos (1856—1926), szobrász, a 
mester-isk. igazg.-tanára. Üde realizmusu, hü 
formanyelvü portré-plasztikája (Anyánk, Liszt, 
Erkel stb.), eredeti felfogású síremlékei (Szi
lágyi, Deák-szarkofág> Kossuth-mauzóleum) mel
lett monumentális szobrászatunk (Arany J., Szt. 
István, Semmelweis, Jókai M.) legjavát alkotta. 
— 2. KiarI Hans, * 1877, német író, kísértetie
sen fantasztikus regényeket ir; magyarul: Ki
sértetek az ingoványban, Rossz apáca. 

Strófa (gör.) a. m. versszak. 
Strossmayer, Josip Juraj, (1815—1905), dia-

kovári kat. püspök, a zágrábi Délszláv Tud. 
Akadémiát alapította, nagy összegeket juttatott 
a zágrábi egyetemnek és egyéb kulturális 
intézményeknek. 

Strôszner Ödön, * 1869, a bp.-i egyet, a 
hevenyfertőző betegségek bakteriológiai és 
szerológiai diagnosztikájának m. tanára, a sz. 
főv. bakteriológiai int. h. igazgatója. 

Struccmadarak, a forró égöv hatalmas testű 
madarai. Szárnyaik és repülő izmaik elcsene-
vészedtek, repülni nem tudnak, de kitűnő 
futók. Szárny- és farktollaik női kalapok dí
széül szolgálnak. Ma már struccfarmokon mes
terségesen is tenyésztik. 

Struensee, Johann Friedrich, gróf (i737— 
1772), dán miniszter, VII. Keresztély udvari 
qrvosa, Matilda királyné kedvese. Hatalommal 
való visszaélés és házasságtörés cimén kivégez
ték. 

Struggle for life (ang.) a. m. küzdelem a 
létért. 

Struktúra (lat.) a. un. szerkezet, elrendezés. 
Strychnin, a strychnos nux vomica (farkas

maszlag) nevű fa magvaibati található igen 
mérges alkaloida. Nagyon parányi adagjai 
gyógyszerül szolgálnak. 

Stryj, lengvelorsz. város K.-Galiciában; 27.000 
1., a világháborúban súlyos harcok színhelye. 

Strzygowski, Josef, * 1862, müvészettörté· 

1334 



SÎUAfcî suFFicrr 
nész, bécsi egyet, tanár, kül. a keleti művé
szetnek a nyugatira való hatásával fogl. 

Stuart, skót és angol uralkodócsalád. Ala
pitója II. Róbert skót király. A S.-ok Skó
ciában 1371—i63o., Angliában 1603 —1688. ural
kodtak. A S.-ok utolsó férfitagja S. Henrik 
bíboros volt, aki 1807. halt meg. 

Stuart Mária (1542—1587), skót királynő. 
1558. II. Ferenc francia király felesége. Fér
jének halála után 1563. visszatért Skóciába, 
ahol másodszor is férjhez ment Darnley Hen
rikhez, akit állítólag Bothwell gróffal meg
gyilkoltatott. Ezután férje gyilkosának felesége 
lelt, miért is a skót nemesség felkelt ellené 
és megfosztotta trónjától. A skótok ellen Ang
liába menekült, ahol azonban Erzsébet királynő 
börtönbe záratta és 18 évi fogság után az 
angol bírósággal halálra ítéltette. Fotheringay 
várában lefejezték. 

Stubnyafürdő (Stubmianske Teplice), kisköz
ség 288 1., Körmöcbánya város tulajdonába) 
levő hőfürdővel. 

Stucco 1. Stukkó. 
Stuck, Franz (1863—1927), német festő, szob

rász, grafikus, a müncheni akad. tanára. Képei 
A bün, A háború, Bacchánsok, szobrai a Tán
cosnő, az Amazon stb. 

Studio (ol.) 1. a. m. dolgozószoba, atelié. 
— 2. Angol művészeti folyóirat; 1893. alap. 
Ch. Holme. 

Studium (lat.) a. m. tanulmány. 
Stuhlmann Patrik, * 1871, premontrei szer

zetes, tankerületi főigazgató, egyházi iró. 
Stukkatura (ol.), a rnenyezetet borító vakolat. 
Stukkó (ol.), műmárvány, gipsz, enyvesviz 

és festék összekeveréséből készül. 
Stupid (lat.) a. m. buta, stupiditás a. m. 

butaság. 
Stupor (at.) a. m. tompaság. 
Stuprum (!at.) a. m. fajtalanság. 
Stur, Ludovit (1815—56), szlovák politikus 

és iró; 1848—9. fegyveresen harcolt a magya
rok ellen. A szlovák irodalmi nyelv mellett 
küzdött a cseh ellen. 

Sturm Albert (1851 —1909), újságíró, tanár, 
1895-től a Budapesti Tudósító kőnyomatos 
szerk., 1887—1901. az Országgyül. Almanach 
szerk. Németre ford. Arany és Tóth Ede 
müveiből. 

Sturm und Drang (S.-korszak), a német iro
dalomban a 18. sz. utolsó harmadának kialaku
latlan törekvései; általában a bizonytalanság 
és határozatlanság korszaka fiatal embereknél. 

Sturza, Dimitrie (1833—1914), román politikus 
és történész; négyizben volt kormányéi nök, 
Románia tört.-re vonatk. nagy forrásgyűjteményt 
adott ki. 

Stuttgart, Württemberg fővárosa a Neckar 
folyó közelében, 369.0001. Tudományos és mű
vészeti intézetek. Könyvkiadás. Automobil-, ve
gyészeti és szövőgyárak. 

Stüler, Friedrich August (1800—1865), német 
építész; nevesebb müvei: berlini Jakob-, Má
tyás-, Márkus-, Bertalan-templomok, stock
holmi nemzeti múzeum, bp.-i Magy. Tud. Aka
démia palotája. 

Stürgkh, Kari, gróf (1859—1916), konzervatív 
osztrák politikus, 1909—11. közokt. min., 1911— 
16. min. elnök, ellenezte az ált. választójogot és 
a háborúban parlament nélkül kormányzott, 
1916. okt. 21. Friedrich Adler szoc.-dem.-
párti titkár agyonlőtte. 

Styka, Jan. (1858—1925), lengyel festő; ma
gyar vonatkozású müvei: Bem, Petőfi a nagy
szebeni ütközetben. 

Styx, a görög mondában az Alvi'ágot körül
övező egyik óriási folyó. Az istenek a S.-re 
esküsznek s ez halálosan kötelező. 

Suarès, André (Yves Scantrel álneve), _ fran
cia iró, kritikus és moralista. Főművei: Le 
Poète tragique (Shakespeareről), Trois hom
mes, Voyage du condottiere (olasz útirajz), 
Cressida stb. 

Sua sponte (lat.) a. m. önként, jószántából. 
Suaviter In modo, fortlter in re (lat.) a. m. 

enyhén a kivitelben, erősen a dologban ma
gában. 

S u b . . . ('at.) összetételekben a. m: alatt. 
Sub auspiciis regis (at.) a. m. a király 

védnöksége a la t ; igy avatták egyetemeinken 
doktorrá azokat, akik összes vizsgáikat kitün
tetéssel tették le. Fennállott már 1848 előtt; 
1895. felelevenítették. 1920. óta sub auspiciis 
gubernatoris történnek ezek az ünnepies ava
tások. 

Sub iudice (lis est, lat.) a. m. biró előtt 
(van az ügy), eldöntetlen. 

Sublimat 1. Szubiimát. 
Sub poena (lat.) a. m, büntetés terhe alatt. 
Sub rosa (lat.: rózsa alatt) a. m. titokban. 
Subsidium (lat.) a. m. segély. 
Sub sigillo (lat.) a. m. pe.sét alat, titok

ban; S. confessionis a. m. gyó: ás pecsétje 
a'a'.t. 

Sub specie (lat.) a. m. látszat szerint; S. 
aeternitatis a. m. az örökkévalóság szempont
jából (Spinoza). 

Substantia (lat.) a. m. állag, állomány, va
laminek a lényege, veleje. 

Sudermann, Hermann (1857—1928), német iró, 
1888. nagy sikert ért el naturalista Ehre c. 
színmüvével. Innen kezdve népszerű lett a 
dráma terén (Sodoms Ende, Heimat, Stein 
unter Steinen, Das Blumenboot stb.) és az 
elbeszélő-irodalomban is (Frau Sorge, Der 
Kaizensteg, Das hohe Lied stb.). 

Sudra, a szolgák legalsó kasztja Indiában. 
Sue, Eugène (1804—1857), francia regény

író. Élénk meseszovcsü, szociális célzatú stb. 
müveivel nagy népszerűségre tett szert. (Ma
gyarul: Párizs rejtelmei, A bolygó zsidó stb.) 

Suess, Eduard (1831—1914), osztrák geoló
gus, 1857—1901. a bécsi egyetemen a gcolégia . 
tanáfa. A földkéreg kialakulására, a jégkor
szakokra stb. vonatkozólag fejtett ki elméie
leket. 

Suetonius (Gaius S. Tranquillus, Kr. u 
70—140), római történetíró. Egészében ránk 
maradt a Császárok életrajza c. müve. 

Sufíicit (lat.) a. m. elég. 

1335 1336 



SUFFLËV SÜRtNAM 

Suífleyi Milan, 1879, horvát történész és 
politikus, kül. Albániával fogl. 

'Suffragette« a nők szavazati jogáért agresz-
sziven küzdő nők angol neve. 

Suffragium (lat.) a rómaiakra! a. in. sza
vazat. 

Sugár Károly, * 1883, jellemszinész, a Nemz. 
Színház tagja; grotesz szerepek. 

Sugárnyomás, a sugárzó energiák által gya
korolt nyomás. Ezzel magyarázzák az üstö
kösök keletkezését. 

Sugártörés, az az optikai jelenség, hogy a 
fénysugár, ha sürübb közegből ritkábba (v. 
megfordítva) hatol be, nem egyenes irányban 
halad tovább, hanem megtörik. 

Sugárzás, valamely energ'a hullámszerű tova
terjedése. Szűkebb értelemben sugárzó ener
giáknak azokat nevezzük, melyek a vákuumban 
(ill. az éterben) is terjednek; ezek hullám
hosszúságuk sorrendjében a következők: hő-
v. ultravörös S., elektromágneses S., fény-S., 
kémiai- v. ultraibolya S. és a Röntgen-S. 

Suite (franc.) a. m. sor, kíséret. Zenében 
(szvit) több táncból álló zenemű. 

Sujet (franc.) a. in. tárgy, főleg az irodalmi 
alkotás tárgya. 

Sukoró nagyk., Fejér vm., székesfehérvári j . , 
932 1., ut. Ve'ence, posta. 

Sulamith (sulemi v. sunemi leány), az Éne
kek Énekében a menyasszony neve. 

Sulchan Aruch (teritett asztal), K. Joset 
b. Ephraim Karo (1488—1575) 1565-ben meg
jelent müve, mely rendszeres összefoglalását 
nyújtja a zsidó rituális szokásoknak es jogi 
szabályoknak. Az orthodox zsidóság ma is szi
gorúan ragaszkodik szabályaihoz. 

Sulla, Lucius Cornelius (Kr. e. 138—78), 
római diktátor és hadvezér. Harcolt Márius
szal Jugurtha ellen, azután 88. Marius ellen 
vonult, Rómát elfoglalta; 87—83. Mithridates 
ellen. 82. bevonult Rómába. Arisztokratikus 
alkolmányreíormjával megnyirbálta a polgárság 
jogát, aztán visszavonult a magánéletbe. (Kr. 
e. 79.) 

Suliivan, Arthur (1842—1900), angol zene
szerző. Oratóriumokon és kantátokon kívül 
Shakespeare müveihez irt kísérőzenét, azonkívül 
operetteket (Mikádó). 

Sully, Maximilien de Béthune, herceg (1559— 
1640), IV. Henrik király barátja és minisztere; 
jó rendben tartotta az állami pénzügyet. 

Sully-Prudhomme, René François Armand 
(1839—1907), francia költő, mély íilozófiai gon
dolatokkal. Verskötetei: Stances et poèmes, 
Les épreuves, Le prisme, Le bonheur, 1901. 
Nobel-dij. Irt esztétikai, vallásbölcselet' és pszi
chológiai müveket is. 

Su'u-szigetek, K-indiai sziget-soport Borneo 
mell. 3860 km2, 44.000 1., malájok, mohamedá
nok, 1898 óta az Egyes. All.-é. 

Súly, az az erő, amellyel a Föld a testeket 
a maga központja felé huzza, v. másként az 
a nyomás, melyet az esésében megakadályozott 
test az akadályozó felületre gyakorol. A gya
korlati élet a testek tömegét nevezi S.-nak 

(1. Tömeg.). A S. gyakorlati mértékegysége 
a kilogramm. 

Sulydobás, atlétikai sportág, 7.25 kg. sulyu 
vasgömb hajítása 213 cm. átmérőjű körből. 

Súlyemelés, régente kedvelt formája a nehéz 
atlétikának, amely a különböző, gyakran 100 
kilónál is nehezebb vassulyok megemeléséből 
és kitolásából vagy kilökéséből áll. 

Súlyom, alföldi vízinövény tüskés terméssel, 
amelynek lisztes belét eszik. 

Súlypont, a testeknek az a pontj;i, melyben 
alátámasztva nem esnek le. Egy te: t egyensúlya 
annál biztosabb, minél mélyebben fekszik a 
S.-ja. Szabályos alakú testek S.-ja egybeesik a 
mértani középponttal. Felfüggesztett testek S.-
ja mindig függő'egesen a, felfüggesztés alatt van. 

Sumirck, 1. Szuniérok. 
Summa cum laude (lat.) a. m. a legnagyobb 

dicsére tel. 
Summa summarum (lat.) a. m. összegek 

összege, vagyis : mindent egybevéve. 
Summum bonuin (lat.) a. m. a legfőbb jó. 
Summum jus, summa injuria ('at.) a. m. 

legnagyobb (túlzott) jog, legnagyobb igazság-
ta'anság (Cicero). 

Sumony kisk., Baranya vm., szentlőriuci j . , 
619 1., vasút, táviró, posta. 

Sund (Öresund), tengerszoros a Kattegat és a 
Keleti-tenger közt. n o km. hosszú, 4—28 km. 
széles; hajóútja 12—38 m. mély. Mellette fek
szik Kopenhága. 

Sunderland, ang. kikötőváros az Északi-tenger 
part 'á ; i . 165.000 1. 

Sunt certi denique fines (lat.) a. in. min
dennek van ha ára. (Horatius.). 

Sun-Yat-Sen 1. Szunjatszen. 
Suomi, Finrország (1. o.) finn neve. 
Suo tempore (at.) a. m. a maga idején. 
Superintendens (îat. a. m. felügyelő), a 

prot. egyházak püspökei. 
Superior (lat.) a. m. felső. 
Supha Géza * 1883, archeológus, újságíró. 

1904—22. múzeumi igazgató-őr. Főbb munkái: 
Motivumvándorlás a korábbi középkorban, A 
nagy dráma. A Lantos Magazin szerkesztője. 

Suppé, Franz (1820—1895), osztrák zene
szerző. Legnépszerűbbek operettjei (Boccaccio, 
Fatinitza). 

Supplementum (lat.) a. m. kiegészítés, füg
gelék. 

Suppositorium (lat), kakaovajból stb. készült 
gyógyszeres kúpok, pálcák stb. testüregekbe 
(végbél, hüvely) való helyezésre. 

Sur nagyk., Veszprém vm., zirci ]'., 1799 
1., ut. Magyarszombathely, posta. 

Surabaja, 1. Szuraba;a. 
Surakarta, 1. Szuralara. 
Surányi 1. Lajos, a bp.-i egyet, a fertőző 

betegségek diagnosztikai módszereinek m. ta
nára. — 2. Miklós, * 1882, regényíró és a 
Nemzeti Újság belső munkatársa. Történeti 
és társadalmi regényeket (A szent hegy, 
A trianoni páva stb.), novellákat irt. 

Surd kisk., Somogy vm., csurgói j . , 1069 
1.. ut. Zákány, posta. , 

Surinam» 1. Guayana. 
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Súrlódás, a mozgás egyik akadálya akkor, 
ha két érintkező felület egyenetlenségei egy
másba kapaszkodnak. A S. nagysága függ a 
két felület nyomásától, továbbá minőségétől. 
A S.-t kenéssel, olajozással csökkentik, leg
újabban pedig golyókat alkalmaznak a csap
ágyakban és tengelyekben, ami a S.-i felületet 
néhány pontra csökkenti. 

Surplus (franc, és ang.) a. m. fölösleg. 
Surrogatum (lat.) a. m. pótlék, pótanyag. 
Sursum corda! (lat.) a. m. föl a szívvel! 
Surtaxe (franc), a különbözeti vámok egy 

faja. A S. de pavillon, lobogó-vám célja a 
hazai kereskedelmi tengerészet fejlesztése, amit 
az idegen államok hajóin behozott árukra ki
vetett S.-szal céloznak elérni. A belföldi ke
reskedelem érdekeit szolgálják az u. n. raktár-
vámok : S. d'entrepôt. 

Susa kisk., Görriör és Kishont vm., putnoki 
j . , 249 1., ut. és up. özd. 

Susak, jugosz'áv kikötőváros, amelyet Fiú
métól a Fiumara folyó választ el, 13.000 1. 

Suspensorium (lat.) a. m. felfüggesztő, tartó; 
főleg az a kötszer, amely a herék lelógását 
akadályozza meg. 

Sussex, grófság Anglia D.-i részében, 3700 
km2, 730.000 1. 

Suták József, * 1865, piarista, bp.-i egyet, 
a matematika ny. r. tanara. 

Suttner, Berta, báróné (1843—1914), béke
apostol, 1891 óta élete főcélja a békemoz
galom volt. Waffen nieder 1 c. regénye (1889) 
minden világnyelven megjelent. 1905. Nobel-
dij. 

Siium cuique (lat.) a. m. mindenkinek a 
magáét. 

Süketnémaság, beszédképtelenség, veleszüle
tett, vagy korai gyermekkorban szerzett sü
ketség következménye. Egyes családokban örök
lődik. A süketnémákat intézetekben (Vác) 
megtanítják hangos beszédre és az ujjakkal 
közvetített jelbeszédre. 

Süketség, képtelenség a hangok felfogására. 
Lehet veleszületett, ekkor némasággal társul, 
vagy szerzett, többnyire gyermekkori betegsé
gek (pl. vörheny) következtében. 

Sükösd nagyk., Pest vm., kalocsai j . , 4107 
1., telefon, távíró, posta. 

Sükösd Ferenc, * 1895, erdélyi költő. 
Sülé Antal, * 1884, hírlapíró, a Pesti Hír

lap h. szerkesztője. Külpolitikai cikkeken kívül 
filozófiai és történeti dolgozatokat irt. Na
gyobb tanulmányai: A nemzetközi jog filo
zófiai problémái. A modern sajtó tudományos 
problémái. 

Sümeg nagyk., Zala vm., sümegi j . , 5341 1., 
áll. reálisk., vasút, táviró, telefon, posta. 

Sümegcsehi kisk., Zala vm., sümegi j . , 802 
1., ut. és up. Sümeg. 

Sümegprága kisk., Zala vm., sümegi ]., 672 
1., ut. és up, Sümeg. 

Sündisznó, tüskés, rovarevő állat. Európá
ban is gyakori, kb. 30 cm hosszúságot 
ér el. 

Sűrűség, az anyag térfogategységében tartal
mazott 'tömeg mennyisége, vagyis a térfogat és 
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tömeg viszonya. Ez az abszolút S. A rela
tív S.-et megkapjuk akkor, ha a test töme
gét a hasonló térfogatú 4C0 hőmérsékletű desz
tillált víz tömegéhez hasonlítjuk. Ha pedig 
nem a tömeget, hanem a súlyt viszonyítjuk 
a térfogathoz, akkor a testek fajsulyát kap
juk. A gyakorlati élet mindig a fajsullyal 
dolgozik. 

Sűrűségmérő, 1. Areometer. 
Süttö" nagyk., Esztergom vm., esztergomi 

) . , 1791 1., vasút, táviró, telefon, posta. 
Süttör kisk., Sopron vm., kapuvári j . , 1560 

1., ut. Eszterháza, posta. 
Sváb Gyula, * 1878, építész, h. államtitkár, 

a müegyet. a rajz és tervezés ny. r. tanára. A 
svábhegyi csillagvizsgáló int. építője. 

Svábhegy, kb. 400 m magas, lapostetejü hegy 
Budapest mellett. A Széchenyi-kilátó 427 m 

magas. Fogaskerekű vili. vasút vezet fel reá. 
Számos villa, jó karban tartott utak. Téli 
sport. Csillagvizsgáló obszervatórium. 

Svábok (ném.: Schwaben), a hozzánk kül. 
a 18. sz.-baa jött német telepesek neve, akik 
a valóságban ép oly kevéssé S., mint az er
délyi szászok sem szászok. 

Svadron (ol.-ném.), 150—160 főnyi lovas
század. 

Svájc, szövetséges köztársaság Közép-Euró
pában, 41.000 km«, 4 millió 1. DK-i felét az 
Alpok, Ny-i vidékét a Jura borítja. Az Alpok 
csúcsai a 4000 m fölé emelkednek; nagy ré
szüket örök hó borítja. Folyói a Rajna, 
Rhône, Aare, Inn nem hajózhatók, de ha
talmas vizierőt képviselnek. Glecser-vájta tavai 
öbb száz m mélyek, hajózhatók: Bodeni, Genfi, 
.«íeufchateli, Vierwaldstattí, Zürichi, Luganói-tó, 
Lago Maggiore. Lakosságának ij% német, 1 /5 
francia, 1/10 olasz és ladin. Műveltségük ma

gas és általános. Ter-
Î n j Ï Ï j T j n i W mőföldje kevés; nem-

Ijl! 111\ csak gabonában, de 
I ((! I még fában is behoza-
ll I ill t a^ r a szorul. Alíatte-

11111111111111 nyésztése magas fokon 
' I I áll (sajtok). Hasznos 

| | ásványokban szegény. 
llllllllllIHld *P a r a mégis fejlett; fő
im I I I ' e£ °ty a n ágakban, ahol 
I I I II/ a kidolgozás finomsága 
I mjr a fontos: óra, selyem, 
[fl jmjr hímzések, műszerek, 
W^ csokoládé. A vízi vil

lamos erőtelepek a vas
utakat is ellátják energiával. Vasúthálózata 
sűrűbb, mint a nagy európai államoké. Fő
városa Bern; legnagyobb városa Zürich; a 
Népszövetség székhelye Genf (Genève). A há
borúban S. semleges maradt. — Története: 
A svájci szövetség (Eidgenossenschaft) kiala
kulása 1292-re vezethető vissza, amikor a 3 
»őskanton«, Schwyz, Uri és Unterwaiden szö
vetségre léptek, hogy függetlenségüket meg
védelmezzék a Habsburg-grófokkal szemben. 
Küzdelmükben luxemburgi VII. Henrik csá
szár támogatta őket, aki elismerte szabadsá
gaikat, ennek korai halála után a bajor 
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. SVÉD IRODALOM SVÉDORSZÁG 
Lajos és habsburgi (Szép> Fülöp közötti 
trónküzdelemben előbbi mellé álltak és Fü
löp öccsét. Lipót her reget Morgar tennél dön
tően megverték 131S. Ezután egymásután csat
lakoztak Luzern, Glarus, Zug és Bern. A 
következő században a Habsburgok minden 
svá'ci bir tokukat elvesztették és ι ς n - i g nö-
v-'-edptt a csatlakozó kantonok száma, önál ló 
á l lamnak azonban csak a westfaliai békében 
(leaf?) ismerték el a ha ta lmak: az egves 
kantonok egvmással szemben megtar tot tak szu
verenitásukat, közös ügyeiket kormányaik kül
döttei közös gviüéseiken ^Tagsatzune^ intéztek
éi. A reformáció két táborra osztotta őket, 
katolikusokra és protestánsokra. Al 'amszerve-
zetének g"enge°ésc" és szo-iálís ellentétek meg-
knnnvii ették a franciáknak, bogv 179^ Bern 
eFogla 'ása után »he'véf köztársasággá« a'akitsák 
át a d i r e k t o r a i n szervezet szerint. Nanoleon 
TÄo·?. visszp^Ili»o*tH a kantonok önál 'óságát . 
rS j t . él·-- h í r e tört ki a katolikus kantonok 
é» a r ad>á l ; °ok fr>rot.1 között. arrflvben 
ntAhbíak maradja '- 'olü1 és- Mhaszná ' t ák az al-
tf-fn-ia* e g " szorosabb áTamszervezef 'étrehozá-
-á —· η-" ·Ί - s--·•!->• a Bernben iz^ ' - ' lő «^v" t -
ségtanácsot kiegészítik a kantonális k o r m a · 
Π ' Ό ' ' •a-'á-sa' és a szabadon v-íla^zt-'tt nem-
w , ; f-má-s. Az r8?d. alkormámTevizió to-
váW> „.-A-i'e'te a Verront ' ha ta lmat . S . ez*tn 
g-'-^a áET'la·' f^l'pTidn't ndegr«nfor--a'o*TO. a kíil-
r-ol : t ; 'áV l-1" ηοΊ:2τ a Q-ízadok ó*a követett szi-

Sv*"d Irodalnm. A regr^fríbh emMfcefc a runa-
Μ ; o' Í I I - M ·>-0. uénd-d->k a refT-náeiő 
I.;V"1 WM^'oi-rf i 'á^k é* e f r ^h va l^ sns n r o . 
Λιΐ-ιπη-fifc ma-'Λ isl-nlar'rá'-nák A I*?. s ζ -ban 
föll^ndü' a tudom, iroc'a'om IV. Gusztáv ide
iére e»ik a cvéd akad^nva alanitása ( f o ? V A 
fr. Ma<»szie:ziTius követői- Norden lvch t . Da
lin. Ovl 'c n r - 0 rg . Creutz. Ro-i^seanista: Τ Ί τ ϊ Μ . 
Fos-'O'-i'á'.- ("émet romantikusoké: Atterbom, 

. Tia'-ljrr-n. Nemz. roman'ikn^-nk· OcrVr. A'z-l ius, 
f-gní?!- Λ to c}7 \-4i m ^ g · S;öber<r, Nican-
„der, Almauist , a Hrikns Rydbe rg és a 
»fÍTv-><í.p>- · Runf-Kprg. France-*. 'Realisták: Bre-
»vipr Flverar^-Parl'4'-» (Λ r«gN£nVhenV A r a ^ i r a -

: Hanns megteremtője S t r indbere (1840—1012. a 
d'-á-^á^a" és a^ elb i roda lomjáu l . F g " é b 
"«•<" · Ϊ Ι1 '~*£ ' ' : 7efre.i-, ^ ' - leren. Gere r s t am. T a -

• veetsf'prna. A szimbolizmus és újromantika 
; felé 'ord ' i l tak: T.ag-r'ö1", Ha'l<»tröm. Heiden=tam. 
VjtT^hh - / , ! - . K ^ ^ f ^ ^ t Forsslund. A ' i rában 
' m é g : Frőding, Blomberg, Lag-erquist. Larsson. 

Svéd nyelv, az északi ge rmán nyelvek egvik 
ága , számos nyelvjárása van, legközelebbi 
rokonai a dán és a norvég. 

Svédország (9ver ; geï , királvsásr É-Euróoá-
•han a Sta-HVáv-félw.. K-i M ^ b e n 448 oco 
' Î 3 ? * ' * millió I. Éghajlata zord, Νγ-i része 

örök hómezőkkel van borítva és nagv gleccse-
rek nyúlnak le róla. A többi sik és halom
vidék. Nagy tavai a Vener , Wet te r , Malar . 

Folyói a hajózás szem-
• __Μ,Ι..»-—ι k=^-rfi pontjából jelentéktele-

üteÉ^ÉrÖ·'- _22^ί;Μΐϊ kai együtt hatalmas és 
j _ _ „ . ; 3 = 3 / 1 ¾ ¾ ¾ ^ ¾ villamosáram u t á n ér-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ¾ ¾ tékesitett energia· kép-
====== ^ 1 P@Íp*féü| viselnek. Az ország te-
%;•·:•:•<·!·.•; $& ^ 1 1 ¾ ¾ ^ riüetének alig egyűzed-
'l^jéÊW SfJggjgÉlll része mivel; f"H. Bu-
^ ^ ^ ί ^ ^ Ι ^ έ ^ ^ ^ Ρ zaja nincs, d ^ ' a rozs, 
/êilwiiç=§£ '•:- s ^ ^ ^ S árna. zab. cukorrépa és 

" ^ " S -nak rsaknem felét 
erdőség borí t ja; ez az 

ipar és a kivitel egvik főforrása. A másiik 
a hatalmas vasérckészlet, amelyet hidroelek-
t romos utón nagy üzemekben dolgoznak fel. A 
vas-, fa- és papirosinar kivitelre dolgozik, a 
többi a belsS fogva?^tást lá t ;a el. A svéd 
aeél és gvujtó minőségivel válik ki. Vasut-
hálózata a népesség szamához arányítva leg-
nagvobb Európában . Hajózása és halászata 
jelentékeny. A műveltség és a közoktatás 
ígTi magas fokon áll és soko 'da 'u . A háború
ban S. semleges marad t . Fővárosa Stockholm. 

Svédország és Norvég 'a f r t ' n ' t e . S. alap-
;á* Ingjál:! v t e t t e meg 700 körül , amikor egve-
sitet te a kis kirá 'yságokat . A kereszténység 
a 11— n . sz.-ban hódította meg teljesen és 
egyideiüleg ki fejlődik a nemesi nagybir tok. 
i?Q7. Margit dán királvnő egyesitette Dániával 
Svéd- és Norvégorszâgot . A svédek azonban 
áltondó lázongásban é'tek a dánok ellen. W a s a 
CnwtAv ejíjz*« a dánokat és K 2 1 . a k'Válvi 
székbe ültették. S. e r re következő fénykorában 
felszabadult a Hauza-városcik gazdasági ha-
fal'na a'ól, a reformáeió te jesen hát térbe szo
rította a katolicizmust és IT. G u s z á v Adolf 
a -*o éves háborúba való beavatkozásával meg-

• alapította a svéd nagyhatalmat , uralkodott) 
a nagv német folyók torkolatain és igv a 
Keleti-tenger nagv részén. Magán a skandi
náv félszigeten elhódították az addig dán 
uralom alatt ál 'ott déli tartományokat, vala
mint a n w g a t i a ' a t Norvégiától Ε nagy ' e red
mények XI . Károly alat t abszolutizmushoz, a 
külro ' i ' ikában nedig fantasztikus célokhoz vezet
tek : XU Károlv legendás hadjárata Oroszor
szágon keresztül az 1720—21. békében Est
land és a német kelettengeri partok elvesz
téséhez s belpoütikailag a kirá 'yi hatalom 
letöréséhez és a nemesség vezetése a la t t 
álló o '-sz 'ggvü'és uralmához vezettek (1717—22); 
az orgvilkosságnak á^oza tu l esett I I I . Gusztáv 
cgyidőre visszaal ' i fo fta m é g a kir. hatalmat. 
A 19. sz.-ban tovább folvtatódott hanyatlása, 
1S09. elvesztette Finnországot : 1S14. az 1R12 
óta uraik. Bernadet te di"asztia alatt egvesült 
Norvégiával, ami ál 'andó viszályok közepette 
19ος-ig tartott , amikor békésen megszüntet ték 
az uniót. I I . Oszkár (1872—7907) halála 
után legidősebb fia. V. Gusztáv következett 
a trónon. A vi lágháborúban S. semleges ma
radt . 1919. az Aland-szigeteket S.-hoz csatolták. 
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— Norvégia első évszázadaiban volt csak önálló 
állam, 1397-től 4 századon át dán uralom 
alatt állott, amelynek azonban nem sikerült 
N. szabad paraszt népét leigázni. 1814 jan. 
14. elválasztották Dániától és Svédországhoz 
csatolták. Svédország arisztokratikus alkotmá
nyával élesen elvált a demokratikus Norvégiá
tól, kultúráját azonban szakadatlan munkában 
emelte. Norvégia az elválás után Károly dán 
herceget választotta meg királynak, aki VIT. 
Haakon néven uralkodik. A világháborúban 
Norvégia is semleges maradt. 

Svédtorna, a legjobban kidolgozott torna
rendszer, amely a test minden egyes izom-
csoportozatát egyenletesen foglalkoztatja. Ma 
már mind általánosabb elterjedésnek örvend. 

Svehla, Anton, * 1873, c 9 e n politikus, a 
cseh nemzetgyűlés elnöke, belügyminiszter, 1922 
óta miniszterelnök. 

Sverdrup, Otto, * 1854, norvég tengerész 
és sarkkutató, 1893—96. vezette Nansen »Fram« 
nevü hajóját, 1898—1902. pedig önálló expe
díciót vezetett az északameríkai szigetek föl
kutatására. 1903. jel. meg Nyt-Land (Ujfökl) 
e. müve. 

Svínhufvud, Per Evind, * 1Z61, finn bíró, 
a finn köztársaság első elnöke. 

S. v. p., a francia s'il vous piait (ha ugy 
tetszik') rövidítése. 

Swansea, angol kikötő D-Walesben, 163.600 
1. Szén-, vas-, rézpiac. 

Sweater (ang.) a. m. gyapjúból kötött kabát. 
Sweating (ang.) a. m. izzadás, az a munka

mód, amikor közvetítők nagyobb vállalatoktól 
vesznek át munkákat és ezeket csekély béren 
ad'ák ki o'thon dolgozó munkásoknak. 

Swedenborg, Emanuel Svedbcrg von (1688— 
1772), svéd tudós és misztikus, aki eredeti
leg természettudományokkal foglalkozott, meg
vetette a kristálytan és a tudományos fém
kohászat alapjait, azután bölcsészeti és anató
miai tanulmányokra adta magát s felfedezte 
az agy szürke állományában a magasabb 
lelki tehetségek székhelyét. 174s. egy vízió 
prófétává tette s attól kezdve bibliai tanulmá
nyokat végzett, a »mennyei Jeruzsálem 11 j 
egyházát« alapította s az okkultizmus egyik 
megalapítója lett. 

Swift, Jonathan (1667—1745), angol iró. Vé
res szatírákkal, pamfletekkel fejezte ki tilta
kozását a korabeli társadalom ellen. Legna-

Szabadalmi ügyvivő, olyan személy, aki jogo
sultságot nyert arra, hogy a szabadalmi hivatal 
és bíróság előtt feleket képviseljen. Külön szak
vizsga és eskü. 

Szabadalom, az állam részéről találmányokra 
engedélyezett kizárólagos jog arra, hogy a Sz. 

gyobb hatást ért el fantasztikus mesesiövésü 
Gulliver-jével (Travels of G.). 

Swinburne, Charles Algernon (1837—-1909), 
angol költő. Drámái: Atalanta in Calydon, 
Bothwell, Mary Stuart. Eposza: Tristram of 
Lyonesse. Lirai müvei: Poems and Ballads, 
Songs before sunrise. 1908. Nobel- dij. 

Swinemünde, német tengeri fürdő Usedom 
szigetén, a Keleti-tenger partján, 18.000 I. 
Halászat, halfüstölés. 

Sybaris, délitáliai (Kr. e. 8. sz.), dúsgaz
dag kereskedőváros. Lakosai_ (szibariták) el
puhult életmódjukról vo'tak hírhedtek. 

Sybeíj Heinrich (1817—95), liberális német 
történetíró. Főműve: ' Die Begründung des 
Deutschen Reichs durch Wilhelm I. 

Sydney, Ausztrália legnagyobb városa és 
második kikötője, Uj D-Wales fővárosa, a 
Nagy-óceán partján, 1,070.000 1. Egyetem. 
Arany- és gyapjupiac. Gyáripara nagyot nőtt 
a háború alatt. 

Syene, ó-egyiptomi város, a mai Asszuán. 
Syllabus (gör.) a. m. jegyzék. S. errontm 

(fat.) a. m. tévedések jegyzéke; a katolikus 
egyházban az oly modernkori nézetek jegyzéke, 
amelyek az egyház tanaival meg nem egyeznek. 

Sylt» német sziget az Északi-tengerben, 102 
km2, 5000 friz és dán I. Rajta van Wester
land tengeri fürdő. 

Sylvester pápák, I. S. (314—335), a Donatio 
Constantin! mondája szerint ő keresztelte meg 
Nagy Konstantin császárt. — II. S., Ger-
bert szerzetes, III. Ottó császár nevelője 
(999—1003). Előbb a nemzeti egyházak hive, 
mint pápa komoly ellensége a korrupciónak 
s centralizál. Szt. Istvánnak koronát küld. 

Symonds, John Addington (1840—93), angol 
iró. Főműve: A renaissance Olaszországban. 

Symposion, a régi görögöknél borivás a la
koma után, gyakran szellemes beszélgetéssel 
fűszerezve (Tlaton S.-ja). 

Synedríum (gör., héber: szanhedrin),, tanács
ülés, a zsidó vaUás legfőbb hatósága Jeruzsá
lemben. 

Synodus (gör.), egyházi gyülekezet, zsinat. 
Synlaxis (gör.) a. m. mondattan. 
Syrakusai, 1. Siracuza. 
Syracuse, város az Egyes. AU. New York 

államában, 172.000 1. Vas és acélipar, só
bányák. Fgyetem, csillagvizsgáló. 

Syrtis (Kis- és Nagy-S.), két öböl É-Afrika 
partján. 

Systema, 1. Szisztéma. 

tulajdonosa a találmányt iparszerüen készíthesse, 
forgalomba hozhassa, ül. használhassa. A Sz. 
tartama a legtöbb államban 15 év. 

Szabadalombrtorlás, valamely szabadalmazott 
találmánynak jogta'an készítése v. használata ill. 
forgalombahozatala. A Sz. kihágás, mely pénz-

Sz 
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SZÍNTIÁK 

;. Szentirrin-éji álom előadása 
Shakespeare lovában 

> /,'OIIICO és Julia erkély jelenete. 
\ ι ο realisztikus színpad 

' I : orosz ballet jigurinjei 
', \ >éoi pesti Nemzeti Színház 
~.('<til Gutsl-ow: Uriel Acosta 

I. Jelv. modern díszlete 



KOSZTÜM 

Τ'*' 

i ^ •* 

J. A directoire divatja (1795—97). -- 2. A sonkaujj divatja (1895). — 3. Magyar dámák 
krinoünban (1880). 



SZABADBATTYAN SZABADSÁGHARC 
büntetéssel, visszaesés esetén elzárással is bün
tethető. 

Szabadbattyán nagyk., Fejér vm., székes
fehérvári j . , 2035 *·> vasu t> távíró, posta. 

Szabadelvű párt, a Tisza Kálmán-féle bal
közép- és Deákpárt egyesüléséből keletkezett 
1875. és 1906. Tisza István indítványára fel
oszlott. A munkapárt (1910) a Sz. szellemi 
és po'itikai utódja volt. 

Szabadelvüség (liberalizmus), a szabad ha'a-
dásnak hódoló irányzat politikában, gazda
ságban és egyéb tereken. Fokozata a radi
kalizmus. Ellentéte a konzervativizmus, a 
meglévőkhöz való ragaszkodás. 

Szabad esés, 1. Esés. 
Szabadgondolkozás, az előítéletektől és dog

máktól mentes gondolkozást jelenti. Angliá
ból indult ki, a 18. sz. deistáitól. Nálunk 
az »Aufklaristák« a 18. sz. végén a franciások
tól, a Martinovics» köréből származtatták esz
méiket. A 19. sz. közepétől a pozitivizmus és 
továbbvitt darwinizmus nyomán oly mozga
lom alapjává vált, amely az előítéletektől 
mentes világnézet kialakulását gátló eszmei aka
dályok eilen irányul. Ε mozgalom nemzetközi 
szervezetének keretében alakult meg 1900 kö
rül a Szabadgondolkozás Magyarországi Egye
sülete. 

Szabadhidvég nagyk., Somogy vm., tabi j . , 
2131 1., vasút, táviró, posta. 

Szabadi kisk., Somogy vm., igaíi j \ , 530 ]., 
ut. Attala-Csoma, up. Csorna. 

Szabadka, a Duna és Tisza közének egyik 
legnagyobb városa, 102.000 1., földmivelő vá
ros. Ipara jelentéktelen. Terménykereskedelme 
és vasúti forgalma számottevő. Trianon óta 
Jugoszláviáé Subotica néven. 

Szabad kereskedelem, az az irányzat, amely 
a nemzetek közti kereskedelemnek minden 
korlátozástól, főleg vámok okozta akadályoktól 
való mentességét követeli. 

Szabad kézből való eladás, ingatlannak ha
tósági személy közbejötte nélkül történő el
adása. 

Szabad kikötő az olyan, ahol az áruk. vám
mentesen be- és kivihetők. 

Szabad királyi városok azok, amelyek hai-
dan az uralkodóktól külön jogokat, szabadsá
gokat kaptak va^mely országos érdemükért. Ε 
jogokat csak a közület mint olyan gyakorol
hatta. Ma már a Sz. csak cím. 

Szabadkirályválasztók, akik az 1921. trón
fosztó törvény alapján állnak, s ennek szigorú 
végrehajtását követelik. 

Szabadjakabszállás, I. Jakabszállás. 
Szabadkőművesség, eredete a középkori kő

művesek és kőfaragók céheivel függ össze, 
ezekbe felvették a mesterséghez; nem tartozó 
egyéneket is (felvett vagy szabadkőművesek), 
akik a művészet és a filozófia iránt érdeklőd
tek. Ezek gyülekezetüket páholyoknak nevez
ték. A mai Sz. 1717. Angliából terjedt el 
az egész világon. Különösen a kat. országok
ban a 18. sz. folyamán nagy üldözésnek 
voltak kitéve a szabadkőművesek. Ausztria 
területén 1791. feloszlatták a páholyokat. Ma-
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gyarországon 1868, éled fel újra a Sz. 
A proletárdiktatúra alatt eltiltották a páholyok 
működését s lefoglalták vagyonukat. Mielőtt 
a páholyok újra megkezdhették volna műkö
désüket, 1920 máj. 14. a MOVE számára 
önhatalmúlag elfoglalták a Nagypáholy há
zát; néhány nappal később a belügyminiszter 
rendelettel feloszlatta a nagypáholyt és az 
összes páholyokat. A magyar Sz. sok jóté
kony intézményt létesített: Mentőegyesület, Or
szágos Gyermekvédő-Egyesület, Hajléktalanok 
menhelye, Szabad Lyceum, Szünidei Gyermek
telep, Ingyentej-Egyesület, Ingyenkenyér-Egye
sület stb. 

Szabad oktatás, minősítést nem nyújtó, nem 
kötelező tanítás. 

Szabados 1 Béla, * 1867, zeneszerző, a Ze-
nemüv. főiskola tanára. Vokális müveket és 
kamarazenét is irt. A Magyar Hiszekegy 
zenéjének pályanyertes szerzője. Operái: A 
nagynéni alszik, A bolond, Fanny. Operett
jei: Négy király, Rika, Szép Ilonka stb. — 
2. Károly (1860—91), zeneszerző. Dalokon és 
vegyes kórusokon kivül irt egy balettet is 
Viora címmel. — 3. Sándor, * 1874, szocia
lista iró és hírlapíró. A proletárdiktatúrá
ban közoktatásügyi népbiztoshelyettes és a 
Szellemi Termékek Országos Tanácsának el
nöke. 1920 végén életfogytiglani fegyházra 
ítélték, de az oroszországi csereakció során 
Moszkvába szállították. 

Szabadság, idegen befolyásoktól való függet
lenség. Lehet fizikai, erkölcsi, jogi, személyes 
stb. 

Szabadság, Egyenlőség, Testvériség (franc: 
Liberté, Egalité, Fraternité), a nagy francia 
forradalom jelszava volt. 

Szabadságharc« β néven azt a nemzeti küz
delmet értjük, melyet Magyarország 1848—49. 
az 1848. békésen kivívott átalakulása védelmé
ben viselt. Az újonnan alakult kormány a kez
det nehézségeivel küzdött ugyanakkor, amikor 
az 1847—48. törvények végrehajtásához az 
eszközök teljesen hiányoztak. Kevés és meg
bízhatatlan katonaság lévén az országban, elő
ször a nemzetőrséget szervezték a Kossuth 
által teremtett pénz segítségével. Apr. végén 
a horvátok elszakadtak, a szerbek is önállóan 
szervezkedtek, Erdélyben is nagy izgatás folyt, 
amely a románokat és szászokat is a magya
rok ellen fordította és mindenütt anarchisz
tikus állapotokat teremtett. Ilyen körülmények 
között ült össze 1848 máj. 20. az első 
országgyűlés. Kossuth jun. 11. kimondta a 
nagy szót, hogy a haza vreszélyben van és 
az országgyűlés megszavazta az ország védel
mére szükséges 200.000 katonát és 42 millió 
frt hitelt. Ausztriai és olaszországi helyzete 
javulván, az udvar nyíltan az 1848. alaptör
vények megbuktatására törekedett és Jellacsics 
horvát bánt utasította a Magyarországba való 
betörésre. A minisztérium lemondott, helyette 
szept. 16. 9 tagú honvédelmi bizottmány 
alakult Kossuth elnökletével. Személyes agitá-
ciójára egész hadseregek álltak talpra, amikor 
az udvar kinevezte az uj főtisztvigelőket 
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és Lamberget katonai főparancsnokká. Ezt a 
tömeg a pesti Lánchídon meggyilkolta, mire 
Jellacsicsot nevezték ki kir. biztossá, akit azon
ban a magyar hadak Pákozdnál szept. 28. 
megvertek é3 a horvát sereg egy részét el
fogták. Bécsben erre a hirre újra kitört a 
forradalom, mire Windischgrätz ostrom alá 
fogta, a felmentő magyar sereget pedig Schwe-
chatnál megverte. Kossuth ekkor a 30 éves 
Görgey Artúrt nevezte ki a magyar fősereg 
vezérévé. 1848 dec. 2. óta I. Ferenc Jó
zsef volt már az uralkodó, aki Windischgrätzet 
küldte az országba az ellenállás leverésére. 
A délvidéken a császári haderőkre támasz
kodva tovább fejlődött a szerb felkelés. Erdély
ben Puchner állott a román-szász mozgalom 
élére. Az osztrák hadak koncentrikus táma
dást intéztek Magyarország elien, amely elől 
Görgey visszavonult a felvidékre, de egyben 
proklamálta, hogy a magy. alkotmányt meg 
akarja védeni. Kossuth és Görgey között ek
kor már rossz volt a viszony és ezért 
Kossuth a lengyel Dembinszkyt hivta be 
fővezérnek. Ez megbénította, a Kassa el
foglalásával szerencsésen megindult hadmüvelete
ket és Windischgrätz febr. 26—27. megverte 
Dembinszkyt Kápolnánál. A magy. hadsereg a 
Tisza mögé vonult, a császár pedig kiadta 
a márciusi alkotmányt, amely Magyarorszá
got is a birodalomba olvasztotta. A magyar 
hadsereg ujabb erőkkel gyarapodott, Vécsey 
és Damjanich Szolnoknál megverték az ellen
séget, Dembinszky a tisztikar kívánságára le
mondott és Vetter átmeneti fővezérsége után 
végre Görgey lett a fővezér, aki megindította 
a nagyszerű tavaszi hadjáratot: Hatvan, Tápió-
bicske, Isaszeg, Vác és Nagysarló mellett 
győzött (ápr. 2— 9). Komáromot felmentette 
és az ellenséget a nyugati határra szorította. 
Erdélyt Bem C84S dec. 25—r&fa mára 9. 
között megtisztította az ellenségtől, ugyanugy 
a Temesközt, míg Perczel Mór és Batthyány 
Kázmér a szerb fölkelést fojtották el és vé
gül máj. 21. a vitézül védett Buda is ma
gyar kézre került. Apr. 14. Kossuth a 
debreceni parlamentben elfogadtatta a füg
getlenségi nyilatkozatot, amely a Habsburg
házat detronizálta, őt pedig kormányzóvá tette. 
Görgey a maga részéről továbbra is V. 
Ferdinándot tekintette törvényes királynak. Az 
olasz háború befeiezése és az orosz beavat
kozás azonban csakhamar véget vetett a Sz.-
nak, amelyet a külföld teljesen magára ha
gyott. Paskievics alatt 200.000 orosz vonult 
az országba, amelyhez Haynau vezetése alatt 
70.0C0 osztrák csatlakozott. A magyar had
sereget az Alföldre szorították, Erdélyt el
foglalták, a kormány Aradra vonult, ahol 
Kossuth aug. 11. átadta a hatalmat Görgey-
nek, aki kivezető utat nem látva, aug. 13. 
VPágo-fliá! Rüdiger orosz tábornok előtt letette 
a fegyvert. Klapka okt. 2-ig tartotta még 
magát Komáromban. Kossuth török földre me
nekült, Görgey az orosz cár közbenjárására 
kegyelmet kapott, de Haynau Batthyány La

jost és 13 tábornokot (az aradi vértanuk) 
kivégeztetett. 

Szabadságvesztés, a személyes szabadság kor
látozásával járó büntetés; idetartoznak: a ki
tiltás, kiutasítás, internálás, rendőri felügyelet. 
Sz. szorosabb értelemben elzárásban áll (fog
ház, börtön, fegyház). 

Szabadszállás nagyk., Pest vm., kunsaent-
miklósí j . , 8033 1., vasút, távíró; telefon, 
posta. 

Szabadszentkirály nagyk., Baranya vm., szent
lőrinci j . , 825 1., ut. Szentlőrinc, posta. 

Szabás kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 
909 1., ut. Kutas, posta. 

Szabatosság, a stílusnak az a kelléke, hogy 
félreérthetetlen legyen; különösen fontos tu
dományos munkáknál. 

Szabinok, Közép-Itália őslakosságának egyik 
törzse, amelynek egy része már a mondai 
Romulus alatt összeolvadt a rómaiakkal; másik 
részét a rómaiak meghódították (Kr. e. 290). 

Szablya, a külső szélén élesített görbe kard; 
már a népvándorlás korában ismerték. 

Szablya-Frischauf Ferenc, * 1876, festő, gra
fikus és iparművész. Az Iparművészeti Iskola 
tanára, az általa alapított Kéve elnöke. 

Szabó 1. Dezső, * 1879, 1T0· Kezdetben vi
déki tanár volt, fiatalon több merész, szociális 
irányú tanulmányt irt a Nyugatba és a Hu
szadik Századba. 1919. jelent meg nagy re
génye: Az elsodort falu, ezt követték: Cso
dálatos élet, Segítség, több novellás köteti 
és pamflet. Publicisztikai működése 1919 után 
eleinte fajvédő és antiszemita volt, de csak
hamar ellentétbe jutott a fönálló rendszerrel, 
mig végre most elhagyni készül hazáját, 
hogy román iróvá legyen. — 2. Dezső, * 1882, 
a debreceni egyet, a közép- és újkori történe
lem ny. r. tanára. Müvei: Küzdelmeink a nem
zeti királyságért, Mária Terézia és a pa
rasztok stb. — 3. Endre (1849—1924), a ré
gibb nemzedék szociális életfelfogásu költője 
es regényírója. Számos orosz regényt fordított 
magyarra. — 4. Ειτ.'π (1877—1918), könyvtár
igazgató, szocialista iró, a Fővárosi Könyv
tár igazgatója. Szerkesztette a Marx és En
gels Válogatott Müvei c. gyűjteményes válla
latot. Müvei: A szocializmus, Szindikal izmus 
és szociáldemokrácia, A tőke és a munka 
harca, Imperializmus és tartós béke. Társadalmi 
és pártharcok az 1848—49-es magyar forrada
lomban (posthumus kiadás, Bécs, 1921). — 5. 
Géza, * 1877, ny. főispán, országgy. képv. 
— 6. Gusztáv, * 1879, a müegyet. a mező-
gazd. géptan ny. r. tanára, a Gépkisérlcti 
Int. vezetője. — 7. Imre, * 1877, szoc.-dem. 
képv., az asztalosmesterséget tanulta. A Peidl-
kormányban munkaügyi és népjóléti minisz
ter volt. — 8. Imre, * 1882, kolozsvári újság
író és iró. Útleírásokat, több regényt (Szent 
Eliz, A házmesterlány), e'beszéléseket, humo
reszkeket irt. — 9. Ince, * 1880, a bp.-i 
egyet, a sebészi vizsg módszerek m. tanára. 
— 10. Istvín (nagyatádi, 1863—1924), a ma
gyar ki'gazdamozgalom megalapítója, 1908. or
szággyűlési képviselő, az általa kidolgozott 
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függetlenségi és 48-as kisgazdapárt programja 
alapján. 1918 okt. földmivelésügyi miniszter 
lett a Hadik-kormányban, majd a Károlyi-
ée a Berinkey-kabinetben. 1919 márc. elején 
állásáról leköszönt. 1919 aug. 7. a Fried
rich-kormányban a földmivelésügyi tárcát kapta, 
de erről rövidesen leköszönt. A Huszár-féle 
koncentrációs kormányban közélelmezési minisz
ter, a Teleki-kormányban földmivelésügyi mi
niszter s az maradt 1924 okt.-ig, amikor az 
Esküdt-féle botrány miatt lemondott. 1924. 
nov. 1. szülőföldjén, Erdőcsokonyán hirtelen 
meghalt. — n . István (sokorópátkai), * 1878, 
országgy. képv., kisgazda, volt községi biró. 
Friedrich István harmadik kormányában, a 
Huszár-, Simonyi-Semadam- és a Teleki-kor
mányokban tárcanélküli kisgazdaminiszter. — 
12. Iván, * 1874, ügyvéd, országgy. képv. — 13. 
József, * 1929, szegedi egyet. ny. tanár, ideg
gyógyász. — 14 József (1822—94), bp.-i egyet. 
tanár, rnineralógus. — 15. József. * 1874, or
vos, a bp.-i egyet, a száj- és fogbetegség 
ny. r. tanára. Müve: Gyakorlati fogászat. 
— 16. Károly (1824—90), történetíró és bib
liográfus, egyet, tanár. Fogl. a magyarok 
ős- és árpadkori történetével és a szkelyek 
különleges történetével. Fontos müve a »Régi 
magyar könyvtár«, amelyben az 1711-ig meg
jelent magyar irodalom címjegyzékét adja. — 
17· László, * 1877, hírlapíró s iró, a Pesti 
Napló munkatársa. 1923. az amer. Columbia
egyetemen tartott magy. irodalmi előadásokat. 
Müv. : Jókai élete és müvei, A modern újság
írás, Magyar festőművészet, A bolsevizmus 
Magyarországon. — 18. László (bártfai), 
* 1880, nemzeti múzeumi osztályigazgató, tör
ténész. Főbb munkái: Forgách Ferenc püs
pök, a gr. Széchényi és gr. Forgách-csa-
ládok története. — 19. Lőrinc, * 1900, hírlap
író és költő (Föld, Erdő, Isten). Fordította 
Baudelaire-1, Shakespeare szonettjeit stb. — 
20. Mária, * 1888, erdélyi írónő. Regé
nyei: Felfelé (angolul is), Apassionata. — 
21. Sándor, * 1887, ügyvéd, Csongrád vm. 
volt főispánja, országgy. képv. — 22. Vendel, 
* 1882, a bp.-i egyet, az alapvető hittan 
ny. r. tanára. — 23. Zoltán, * 1877, ország
gy. képviselő. — 24. Zoltán, * 1882, a köz
gazdasági egyet, a mezőgazdasági növénytan 
ny. r. tanára. Főművei: A növények szervezete, 
A növények életmódja stb. 

Szabókréta, a zsirkő nevű ásványból készí
tik, amely olyan puha, hogy a szöveten 
nyomot hagy, de nem porlik, mint a rendes 
kréta. 

Szabóky 1. Adolf (1821—80), kat. lelkész, 
a kat. legényegyletek megalapítója. — 2. 
Alajos, * 1873, pénzügymin. államtitkár, a 
M. N. Bank kormánybiztosa. 1920—24. a Közp. 
Statisztikai Hiv. igazgatója. Fő tanulmánya 
J^aslat a volt Magyar Birodalom állam
adósságának mikénti megosztására nézve. — 
3. János, * 1870, orvos, a bp.-i egyet, a 
gumókor m. tanára. — 4. Jend, * 1881, 
mérnök, országgy. képv. 

Szabolcs kisk., Szabolcs vm., dadái j . , 581 
1., ut. Rakamaz, up. Balsa. 

Szabolcsbáka kisk., Szabolcs vm., tiszai j . , 
1260 1., telefon, posta. 

Szabolcsi 1. Bence, * 1899, zenei iró, müve: 
A régi magy. zenetörténet problémái. — 2. 
Lajos, * 1890, iró, az Egyenlőség szerk. 
Számos cikket, tanulmányt, két verskötetet irt. 
1915 óta csak a zsidó irodalommal foglalkozik. 
— 3. Miksa (1857—1915), iró és hírlapíró, 
az Egyenlőség c. zsidó lap szerk. 1884—1915. 

Szabolcska Mihály, * 1862, temesvári ref. 
főesperes, a Tud. Akad. r. tagja, iró. Versei
nek tárgya a hazafiság, a család, a vallá
sosság. Ismert költeményei: A Grand Café-
ban, A salzburgi csapszékben stb. 

Szabolcsveresmart kisk., Szabolcs vm., kis-
várdai j . , 1373 1., ut. és up. Döge. 

Szabolcs vm., 4917 km2, 318.000 1. Szék
helye Nyíregyháza. A trianoni béke É-i csücs
két Romániához csatolta. 

Szabő-Patay József, *i887, zoológus, a Nem
zeti Múzeum őre. 1925 óta a Term. Tud. 
Közlöny c. folyóirat szerk. 

Szabotázs (franc: sabotage), a munkások
nak a munkáltatók ellen folyt. gazd. harcá
ban: a munkafolyamat szándékos lassítása, a 
munkaeszköz rongálása. 

Szabovljevits Dusán, * 1787, Bács-Bodrog 
vm. alispánja. 

Szacharin, mesterséges édesítő szer; a cu
kornál 500-szor édesebb. A szervezetben vegyi
leg nem változik; teljesen ártalmatlan. Cu
korbetegeknél az ételek édeskésére használ
ják. Forgalma a cukorrépatermelők érdekében 
korlátozva van. 

Szada nagyk., Pest vm., gödöllői j . , 1540 I., 
vasút, távíró, posta. 

Száda, a bányaakna külső nyílása. 
Szadduceusok, a kereszténység előtti zsidó

ság utolsó idejében keletkezett arisztokratikus 
(farizeusellenes) párt, tagadta a lélek halha
tatlanságát és a föltámadást. 

Szádeczky-Kardoss 1. Gyula, * i860, ko
lozsvári egyet. r. tan., geológus. — 2. Lajos, 
* 1859, történetíró, szegedi egyet, a magy. 
tört. ny. r. tanára. Főművei: Komyáti Bé
kés Gáspár, Báthory István lengyel király-
lyá választása, Erdély és Mihály vajda tör
ténete stb. 

Szadizmus, szexuális abnormitás,. amely ke
gyetlenségben talál kielégülést. L. Sade. 

Szaîir, drágakő, kék korund, Ceylonban 
találják. 

Szaglás, az a képesség, hogy a testek ál
tal kibocsátott légnemű anyagokat érzékelni 
tudjuk. Székhelye az orr nyálkahártyája, 
amelyben a szaglóideg finom végződései van
nak. Embernél kevésbé, de egyes állatoknál 
a Sz. rendkívül fejlett (kutya, szarvas stb.). 

Szágó, a Sz.-pálma szárából készült, csak
nem tiszta keményítőből álló liszt. Tápláló
értéke igen nagy. 

Szágy kisk., Baranya vm., hegyháti /., 422 
1., ut. és up. Bakóca. 

Szahara, a Föld legnagyobb sivatagja £-
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Afrikában. Területe 7 millió km2-re tehető. 
A napalok forrók, az éjszakák hidegek. Át
lagos magassága 600 m, de egyes csúcsai 
25,00 m-ig emelkednek. Szikla, kavics, homok 
és agyagsivalagok váltakoznak rajta, melyeket 
néhol sóstavak és oázisok szakítanak meg. 
Lakosai berberek, tuaregek, tibbuk, négerek, 
arabok. Ny-i része francia, a középső olasz, 
a K-i angol birtok. Algírtól a Niger-folyóig 
rendes autómobilforgalom van a Sz.-n át. 

Szahib (arab), Perzsiában és Indiában a fe
hér ember szokásos cime, a. m. ur. 

Szahlender Lajos, * 1877, c. felsőkeresk. isk. 
főigazgató, a közgazd. egyet, az áruismeret 
m. tanára. 

Szaisz (Sais), ókori egyiptomi város, Neith 
istennő templomával. A Sz.-i képről szóló le
genda, hogy aki annak fátylát föllebbenti, el
felejt mosolyogni, későbbi görög kitalálás. 

Száj- és körömfájás, a kérődző háziállatok, 
továbbá disznók és lovak hevenyfertőző 
betegsége, de emberre is fertőző. Kiütések 
a szájban és a paták körül. 

Szajk kisk., Baranya vm., mohácsi ]'., 836 
1., ut. Németbóly, up. Versend. 

Szajla kisk., Heves vm., pétervásári j . , 
838 L, ut. és up. Terpes. 

Szajna (Seine), Franciaország leghajdzjr\a-
tóbb folyója. A Langres-platón ered és a La 
Manche-ba ömlik. 800 km hosszú. Forgalma 
igen nagy. Csatornák kötik össze más folyók
kal. Torkolatánál fekszik Le Havre, legfor
galmasabb kikötője Párizs. 

1*ÎR1 

Szajol nagyk., Szolnok vm., központi j . , 2003 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Szák kisk., Komárom vm., gesztesi j . , 798 
1., vasút, táviró, posta. 

Szakács Andor, * 1877, újságíró és publicista, 
1919. a Friedrich-kormány sajtófőnöke, 1924 
óta a Mai Nap c. napilap szerk. Több regényt 
és tanulmányt irt. 

Szakácsi kisk., Borsod vm., edelényi j . , 
370 1., ut. Szendrő, up. Lak. 

Szakadat nagyk., Tolna vm., simontornyai 
j . , 1040 1., ut. é3 up. Gyönk. 

Szaká'd kisk., Borsod vm., mezőcsáti j . , 
494 1., ut. és up. Hejőszalonta. 

Szakály nagyk., Tolna vm., tamási j . , -1847 
1., vasút, táviró, posta. 

Szakáts Gyula, p. ü. igazgató Veszprémben. 
Szakcs nagyk., Tolna vm., dombóvári j . , 

2960 ]., táviró, posta. 
Szakhalln (japánul: Karafuto), a japán szi

getektől Ë-ra, 76.000 km2, H2.000 1. É-i ré
sze orosz, D-i része japán birtok. 

Szakmar nagyk., Pest vm., kalocsai j . , 3222 
1., ut. Kalocsa, vasút, posta. 

Szaknyér kisk., Vas vm., körmend-német-
ujvári i., 217 1., ut. Pankasz, up. Viszák. 

Szakolczay Lajos, * 1868, kúriai biró. 
Szakoly nagyk., Szabolcs vm., nagykállói j . , 

2124 1., ut. Balkány, posta. 
Szakonyfalu kisk., Vas vm., Szentgotthárd-

muraszombati j . , 579 1., ut. Szentgotthárd, 
up. Alsószölnök. 

Szakramentum (lat.) a. m. szentség (1. o.). 
Szakszervezetek, valamely szakmabeli munká

sok egyesülete gazdasági célból, a munka
viszonyok javítására. Nálunk 1900 óta az or
szágos egyesületek, munkásszövetségek formája 
alakult ki, amelyekben a rokonszakmák tö
mörülnek. A Sz.-i mozgalom lépcsőzetes ki
építésű: a műhelyekben a bizalmiférfi (nő), 
a kerületekben és községekben a helyicsoport, 
a városokban a szakosztály, a központban 

"^(rendszerint a fővárosban) a szövetség vezető
sége az adminisztráció szervei. Magyarorszá
gon Sz.-i törvény nincs, a joggyakorlat meg
lehetősen bizonytalan. Ε gyakorlat szerint 
a Sz. sztrájk szervezésében nem vehet részt 
és nem politizálhat. A Sz.-ekben tömörült 
munkások ezért u. n. szabadszervezetet alkot
nak gazdasági harcaik vezetésére u. n. ellen
állási pénztárral és szaklappal. A Sz.-ek össze
kötő szerve az országos választmány vagy 
intézőbizottság (Magyarországon a Szakszer
vezeti Tanács). A Sz.-ek nemzetközi moz
galmát a most Amsterdamban székelő nemzet
közi szakszervezeti titkárság irányítja. A bol
sevista Sz.-éknek külön központjuk van Moszk
vában. 

Szála kisk., Abauj-Torna vm., encsi j . , 423 1., 
ut. Garadna, up. Felsőmérá. 

Szaladin (1137—93), egyiptomi és szíriai 
szultán. 

Szalafő kisk., Vas vm. szenígotthárd-mura-
szombati j \ , 745 1., ut. és up. öriszentpétar. 

Szálai Emil, * 1874, ügyvéd, szerzői jogász. 
Szalamandra, a farkos- kétéltüekhez tartozó 
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gyikalaku ál'at. Középeurópa nedves talajú 
erdeiben elterjedt a foltos Sz., fekete bőrén 
narancssárga foltokkal. Japánban él az egy 
m-nél hosszabb óriás Sz. 

Szalámi (ol.: zalume), csakis disznóhusböl 
készült, erősen fűszerezett és füstölt kolbászáru. 
Soká eltartható. Ered. hazája Déltirol, Lom
bardia és Verona. Hazánk Sz.-ipara jelentős. 

Szalamandra 

Szalánta kisk., Baranya vm., pécsi j . , 671 1,, 
telefon, posta. 

Szalapa kisk., Zala vm., sümegi j . , 344 ll( 
ut. és up. Tűrje. 

Szalárdi János (1601—66), történetíró, I. Rá
kóczi György titkára. Főműve: Siralmas magyar 
krónika. 

Szalatnak kisk., Baranya vm., hegyháti j , , 
865 1., vasút, ut. Kárász-Köblény, posta. 

Szalay 1. Fruzina (1864—1926), költ&jic) 
(Egy marék virág). — 2. Imre báró (1846— 
1919), archeológus, 1894. a Nemz. Muz. igazga
tója. — 3. József, * 1870, szegedvidéki ker. 
főkapitány, a Dugonics Társaság elnöke, ki
váló bibliofil és műgyűjtő. — 4. Károly, 
* 1859, tanár, iró; több verskötete jelent 
meg. — 5. László (1813—64), történetíró 
és publicista. 1844. átvette a Pesti Hírlap 
szerkesztését, Csengeryvel és Eötvös József
fel együtt vezére volt a centralista párínak. 
Főműve : Magyarország története. 

Szaldirozni (ol.-ném.) a. m. kiegyenlíteni, 
fizetést elismerni. 

Szaldó (ol.: egyenleg), a folyószámla tarto
zik és követel oldala közti különbözet. 

Szálem (arab.) a. m. béke, jólét. Sz. alej-
kum (béke veletek), arab köszönési forma. 

Szaleziánusok, 1. férfi szerkei, melyet Don 
Giovanni Bosco alapított 1846. Gyermekneve
léssel foglalkoznak. — 2. Női rend, betegeket 
ápol. Salesi szt. Ferenc és Françoise Chantai 
alapították 1618. 

Szalicilsav, szerves sav; előállítható a kar-
bolsavból v. benzoesavból. Színtelen kristályos 
test, vízben nehezen oldódik. A tiszta Sz. 
továbbá egyes vegyületei igen fontos gyógy-
és konzerváló szerek, pl. az annyira elter
jedt aszpirin: ecetsavas Sz. 

Szálka kisk., Tolna vm., völgységi j . , 1082 
1., ut. Mórágy, up. Mőcsény. 

Szalkszentmárton nagyk., Pest vm., duna-
vecsei j . , 3877 1., vasút, távíró, telefon, posta. 
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Szál itmányozás, oly ügylet, amelynél a szál
lítmányozó (Spediteur) áruk továbbküldését, szál
lítását, s az összes kapcsolatos teendőket el
vállalja. 

Szállóige, talpraesett, rövid és tömör mon
dás, amelynek eredete többnyire bizonytalan. 

Szalmar.asszar, öt asszír király neve. Kö
zülük IV. Sz. (uraik. Kr. e. 727—23) elpusz
tította Izrael országát. 

Szahnatercs kisk., Nógrád vm., szécsényi j . 
501 1., ut. Salgótarján, up. Karancsság. 

Szaltniák (lat.), sósavas ammónia, sósizü, víz
ben jól oldódó anyag, főként hütőkeverékek 
készítésére és forrasztásnál haszn. 

Szaloniki, kikötőváros az Égei-tenger part
ján, 175.000 1. ö- és középkori műemlékek. 
1913 óta Görögországé, de Jugosz'áviának 
szabad területe van a kikötőben. 

Szalonna kisk., Borsod vm., edelényi j . , 
919 1., vasút, távíró, posta. 

Szaltykov, Jevgráfovics Mihail (1826—89), 
orosz szatirikus regényíró. 

Szamara, orosz város a Volga legkeletibb 
kanyarulatánál, 150.000 1. Uj (szovjet) egye
tem. Gabona-, fa- és prémkeresk. 

Szamaria, Izrael fővárosa Judától való el
válása után. 

Szamaritánus (szamariai ember), Jézus ismert 
példázata tette a könyörületesség szimbólumává. 
Sz.-munka: betegeken való segítés, jóté
konyság. 

Szamarkand, 1. orosz-turkesztáni tartomány 
Közép-Ázsiában, 88.000 km2, 11/4 millió 1. 
Gabona- és pamuttermelés. — 2. Város a 
Szerafsan-folyó mellett, 84.000 1. Üszbekisztán 
fővárosa. 

Szamárköhögés (pertussis), járványos gyer
mekbetegség. Heves, görcsös köhögéssel, 4—6 
hétig tart. Okozója egy 1906. felfedezett 
bacillus. 

Számfejtés, az a müvelet, amelyet pénztárak 
fizetés előtt eszközölnek a nyugtán azzal, 
hogy a félnek jogcímet igazoló okmányait 
összemérik az illető kifizetést engedélyező elő
jegyzett rendelettel. 

Számjegy, az az írásjel, amellyel valamely 
mennyiséget jelölünk meg. A mai számjegyek 
az indusoktól erednek s ugyancsak az ő talál
mányuk volt a zérus alka'mazása. Az ind 
számjegyeket az arabok hozták be a 13. sz.-
ban Európába, ezért nevezik nálunk arab 
számjegyeknek. A zérus (o) alkalmazása tette 
lehetővé, hogy minden mennyiséget a szám
jegyek egyszerű egymásmellé helyezésével fe
jezhessünk ki. 

Szamnitok, Közép-Itália egyik szabin nép
törzse. A rómaiak négy hadjárat során lever
ték és beolvasztották őket (Kr. e. 343—272). 

Szamoa, polinéziai szigetcsoport, 2771 km2 

46.000 1. Tropikus éghajlat, termékeny talaj, 
működő vulkánok. Kisebb része az Egyes. 
AH.-é, a nagyobbik a németeké volt, most 
az angoloké. 

Szamojédok, ural-altáji nép ÉNy-Szibériában. 
Számuk kb. 20.000. Rénszarvastenyésztés, ha
lászat, vadászat. 
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Számológép, a számtani müveleteket, legin
kább a négy alapmüveietet mechanikai szer
kezetek segélyével önműködően és pontosan 
elvégző gép, mely rendszerint fogaskerekek 
rendszeréből áll. 

Szamorodni bor, Tokaj vidékén készülő ki
sebb cukortartalmú, de erős pecsenyebor. 

Szamos, a Felső-Tisza legnagyobb balparti 
mellékfolyója. A Kis Sz. két ágból ered, a 
Bihar-hegység K-i oldalán a Meleg Sz., a 
Gyalui havasok Ë-i oldalán a Hideg Sz. 
A kettő Gyalu fölött egyesül és Dés fölött 
ömlik a Nagy Sz.-ba. Trianon óta csak 
torkolati szakasza Magyarországé, a többi 
Romániáé. 

Szamosangyalos kisk., Szatmár vm., csengeri 
j . , 508 1., ut. és up. Csenger. 

Szamosbecs kisk., Szatmár vm., csengeri j . , 
407 1., ut. és up. Csenger. 

Szamosi Elza (1885—1924), operaénekecnő. 
Szamosi Soős Víímos, * 1885, szobrász és 

éremmüvés-z; plakettek. 
Szamoskér kisk., Szatmár vm., mátészalkai 

j . , 86ő 1., ut. Győrtelek, posta. 
Szamossályi kisk., Szatmár vm., csengeri 

j . , 870 1., ut. .Iánk, posta. 
Szamosszeg kisk., Szatmár vm., mátészalkai 

]'., 2649 '•> u t · Nagydobos, posta. 
Szamosíaíárfalva kisk., Szatmár vm., csen

geri j . , 276 I., ut. és up. Csenger. 
Szamoeujlak kisk., Szatmár vm., fehérgyar

mati j . , 402 1., ut. Jánk, up. Szamossályi. 
Szamosujv: r város, Szolnok-Doboka vm., 7000 

1. Gör. kat. püspökség. Trianon óta Romániáé 
Gherla néven. 

Szamovár, oroszoknál használt rézüst, amely
ben a teához való vizet forralják. 

SzamovolSzky Ödön (1878—1914), szobrász; 
naturalista felfogású rendkívüli tehetség; ne
vesebb müvei: a pályanyertes főv. Szabadság-
szoDor (Gách-csal), a sírját diszitő Fájda
lom női akt (Kerepesi-temető). 

Számtan (számvetés), a számolás művé
szete v. tudománya. Gyakorlati forttosrágánál 
fogva kezdetei már a kultúra hajnalán meg
vannak. A legrégibb kultúrnépek (kínaiak, 
szumirok stb.) már Kr. β. több ezer évvel 
kitűnő számolók voltak, mert hiszen pontos 
naptáraik voltak, amihez alapos Sz.-i isme
retekre volt szükség. A Sz. fejlődésének ké
sőbbi sarkantyúi a kereskedelem fejlődése, 
majd a csillagászat és egyéb tudományok 
szükségletei. A Sz. lehet tisztán elméiéi v. 
alkalmazott (pl. politikai Sz.). 

Számtani sor, 1. PÍÉtladvány. 
Szamuely Tibor, (1890—1919), újságíró és 

kommunista népbiztos. A magy. forradalmi 
törvényszékek legfőbb megbízottja. Az ellen
forradalmi megmozdulásokat terrorcsapataival 
vérbefojtotta. A diktatúra bukása után mene
kült, föl tartóztatták, öngyilkosságot követett el. 

Számum, forró, száraz szélvihar a Szahará
ban. 

Szamural, a régi harcos-osztály Japánban. 
Száműzte, az a büntetés, amely szerint az 

állam eltiltja polgárait (attól, hogy hazájuk 

területére léphessenek. A római és görög 
birodalomban politikai bűnösökre alkalmazták. 
Büntető törvénykönyvünk nem ismeri. 

Számvevőszék, 1. Állami számvevőszek. 
Szana Tamás (1844—1908), mütörténeti iró, 

esztétikus. (Izsó, Markó, Jankó, Száz év a 
magy. művészet történetéből). 

Szanálás ('at.) a. m. meggyógyitás, rendbe
hozás. 

Szanatórium (lat.), üdülőhely, gyógyintézet 
jobtmódu betegek részére. 

Szanda kisk., Nógrád vm., balassagyarmati 
]., 982 1., ut. Becske, posta. 

Szandál (gör.), szíjakkal a lábhoz erősített 
bőr'alp. 

Szandolin (ol.), egyszemélyes csónak, evező
jének mindkét végén lapát van. 

Szant'eáki török közigazgatási kerület. Gyak
ran tulajdonnévül használták a novibazári Sz. 
jelölésére. 

Szandtner Pál, * 1884, a bp.-i egyet, a 
politika ny. r. ta~ára. 

Szangvinikus (lat.) a. m. vérmes, heves 
ember. 

Szanheríb (Kr. e. 705—680), asszír király, 
leigázta Babylont, elpusztította Jiudeát s 200.000 
zsidót rabságba hurcolt. Nagyszerű építkezé
seinek (Nirive, Kujundsik) romjai megvanrak. 

Szánk nagyk., Pest vm., kiskunfélegyházi j . , 
3828 1., ut. Jászszent ászló, posta. 

Szankció (lat.) a. m. törvény ünnepélyes 
szentesítése. Pragmatica Sanctio (1. o.). 

Szanszkrit nyelv és irodalom. Az óind vagy 
szanszkrit nyelv az . indogermán nyelvtörzs 
egyik ága, a legrégibb ind irodalmi ter
mékek nyelve. A szanszkrit irodalom törté· 
netében két főkorszakot különböztetünk meg: 
1. A védikus korszak kb. Kr. e. 500-ig tart; 
irodalmi emlékei a Védák, a brahmanizmus 
vallási iratainak, vallásos költészetének hatil-
mas gyűjteménye. 2. A szanszkrit irodalom 
korszaka (Kr. e. 500—Kr. u. 1000-ig) A népies 
irodalom termékei a pagy eposzok, a ^Mahá-
bhárata (200.000 sor) és a Rámájana (48.000 
sor), továbbá a puránáknak nevezett vallásos 
elbeszélések, mítoszok, legendák stb. A mii· 
eposz terén a legkiválóbb költő Kálidásza {Kr. 
u. 5. sz.). A mese- és regényirodalom igen 
gazdag gyűjteményekben maradt reánk, a leg
régibb és legelterjedtebb a Pancsatar.tra, való
színűleg Kr. u. 300 körül keletkezett. A re
gények jellemző vonásai a mesterkéltség, a 
változatos ka'andok sorozata, a hosszú t:rje-
delem. Igen gazdag a lirai költészet is s 
ez erősen erotikus tartalmú. Fontos és ér
dekes az ind drámairodalom. A legnagyobb 
drámaíró szintén Kálidásza. 

Szántó r. Andor, * l 8 8 r » a Révai Testvérek 
irodalmi intézet r.-t. ügyvezető-igazgatója, egyik 
megalapítója a Magy. Könyvkiadók és Könyv-
keresk. Orsz. Egyesületének, a Corvina egyes, 
szaklap fel. szerk. Müve: Fiume államiogi 
helyzete. — 2. Ferenc, * 1877, iró és hírlap
író; regényt, dalokat, elbeszéléseket irt. Re
gényei: Az élet tövisei, Myrtus, A tenger 
rabja. — 3. György, * 1893, Aradon élő vak 
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regényíró. Regényei: Bábel-tornya, Mata Hari, 
A földgömb etb. — 4. Róbert« * 1891, ev. lei
kész, iró. Verskötetei: Déli végeken, Dalok a 
mélységből stb. — 5. Tivadar, * 1887, zene
szerző és zongoraművész. Szimfonikus; zenekari 
müveket, hegedű- és zongoradarabokat irt és 
operát Taifun c. 

Szany nagyk., Sopron vrn., csornai j . , 3242 
]., vasút, távíró, telefon, posta. 

Szápár kisk., Veszprém vm., zirci j . , 531 1., 
ut. Bodajk, up. Bakonycsernye. 

Szápáry r. György gróf, * 1S65, nagybirto
kos, felsőházi tag. — 2. Gyula gróf (1832— 
1905), 1890—92. miniszterelnök, az egyház-

£ol. törvényjavaslat miatt mondott le. — .3. 
ajoS gróf, * 1886, nagybirtokos, országgy. 

kápv. — 4. László gróf, * 1S61, 1903. rövid 
ideig Fiume kormányzója volt, 1922—24. lon
doni követ. 

Szapoíyai István (1430—99), államférfiú, Má
tyás hadvezére, 1492. nádor s a köznemesi 
párt vezére és az ország leggazdagabb fő
nemese, 

Szaporcs kisk., Baranya vm., siklósi j . , 463 
I., ut. Vajszló, up. Kémes. 

Szaporodás» utódok létrehozása élőlényeknél. 
Lehet ivartalan v. ivaros. Előbbinél csak egy 
szülő-egyén kell a Sz.-hoz, ennek testéből 
válnak le az utódok (oszlás, sarjadzás stb. 
az alsóbbrendű növényeknél és állatoknál). A 
magasabbrendii élő lényeknél a Sz.-hoz két 
egyén kell (him és nőstény) s ezek Sz.-i 
sejtjeinek egyesüléséből jön létre az utód. 
(L. még Megtermékenyítés). 

Szappan, zsírsavaknak fémekkel alkotott sója. 
A Sz.-t mosásra csak a 17. sz.-ban kezdték 
használni, addig a szóda és hamuzsir szolgált 
erre. A Sz. a (ruhában" v. a testen lévő zsírt 
feloldja s evvel együtt teatávozik a zsírban 
lerakodott piszok is. — A Sz.-t állati v. nö
vényi zsírokból lúgokkal való főzéssel állítják 
elő. A mosó- és mosdó-Sz.-ok mind nátrium-
Sz.-ok; a káliumos kenő-Sz.-t csak szoba
festők és bizonyos iparágak használják. A fi
nom mosdó-Sz.-ok készítéséhez növényi olaja
kat használnak. 

Szaprofiták, (gör.) rothadó szerves anyagok
kal táplálkozó növények, főleg gombák. 

Szár nagyk., Fejér vm., váli ]'., 1797 1., 
vasút, távíró, posta. 

Szaracénofc (arab, a. m. keletiek), a közép
korban így nevezték a keresztények a moha
medánokat. 

Szarajevó, Bosznia fővárosa, a mohamedán 
szlávság főhelye. 60.000 1. K-Európa egyik 
legszebb és legfestőibb városa. Modern gyár
ipar. Szőnyegszövés. Keleties kereskedelem. 
1914 jun. 28. Ferenc Ferdinánd trónörökös 
és neje itt politikai gyilkosság áldozata lett. 

Szárász kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
3°3 i; ut. és up. Lengyel. 

Szaratov, orosz város az Alsó-Volga jobb 
partján, 215.000 1. Uj (1919) egyetem. Gyár
ipar. Terménykereskedelem. 

Szárazberencs kisk., Abauj-Torna vm., szik
b ó l U 175 Κ ut. Halmaj, up. Léh. 
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Szárazd nagyk., Tolna vm., simontornyai j . , 
822 I., vasút, ut. Gyönk, posta. 

Száraz desztillácfó, részben v. egészben gá
zokká átalakítható szilárd testek hevítése le
vegő kizárásával; ezen alapul a gázgyártás 
is. (L. Világító gáz). 

Szárazelem, olyan galvánelem, melynél az 
elektródok között nem folyadék, hanem csak 
folyadékkal itatott töltőanyag (massza) van. A 
töltőanyag rendszerint gipsz, keményítő és 
szalmiáksó keveréke. 

Szárazkék kisk., Abauj-Torna vm., szikszói 
j . , 367 Ι·» ut. Forró-Encs, up. Bakta. 

Szardínia, 1. olasz sziget (Sardegna), a 
Földközi-tenger Ny-i medencéjében. 24.000 km2, 
900.000 1. Belseje hegyes. A talaj elmocsara-
sodott, keveset terem és malarias. A népes
ség kétharmada analfabéta. Gabona, bor, olaj, 
déligyümölcs; juhtenyésztés; halászat, sópáro-
lás. Ipara csekély. Vasúthálózata néhány vo-
naíra szorítkozik. Fővárosa és kikötője Cag-
liari a D-i parton, 95.000 1. 1861 óta Olasz-
országö. — 2. Sz., ajóka, a heringgel rokon, 
de ennél kisebb halfaj, az Északi-, Keleti- és 
Atlanti-tengerben él. Ivás idején óriást rajok
ban vonul s ilyenkor milliárdszámra fogják. 
Légmentesen zárt ón-dobozokban olajjal kon
zerválják. 

Szardónikue (gör.) a. m. bántóan gúnyos. 
Szárföld kisk., Sopron vm., kapuvári j . , 

1446 1., vasút, ut. Kapuvár, posta. 
Szarka, a varjúfélék csa'ádjába tartozó, Eu

rópában, É-Afrikában és Ázsia Ny-i részén 
honos madár. Tollazata fényes fekete, vállán 
fehér folttal. Fákon fészkel, tápláléka főként 
növényi. 

Szarka 

Szarkazmus (gör.) a. m. maró gúny. 
Szarkofág (gör. sarkophagos a. m. test

emésztő), kőkoporsó, már az egyiptomiaknál 
divolt s a ^görögöknél meg rómaiaknál nyert 
művészi a'akót. 

Szarmaták, a Fekete-tenger É-i partján, a 
Don-tói K-re lakó ókori néptörzs. 

Származástan, azt kutatja, hogyan jöttek léire 
a Földön ma élő v. valaha élt állat- és nö
vényfajok (az emberrel együtt). A tudomány 
mai álláspontja az:, hogy a Földet eleinte a 
legegyszerűbb növényi lények népesítették be, 
ezekből származtak a legegyszerűbb állati szer-
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SZARNOVSZKY SZARVASMARHA 

vezetek s aztán lassú, fokozatos fejlődéssel 
alakultak ki a mai magasabb szervezetű élő 
lények, végüJ az ember. A Sz. első rendszeres 

Római szarkofág 

felépítését csak Lamarck adta 1809. Az ő alap
gondolata az, hogy az élő lényeket a folytonos 
alkalmazkodás, a szervek fokozott használása 
v. nem használása alakítja és fejleszti. Azon
ban elmélete nem tudott érvényesülni Cuvier-
vel szemben, aki szerint a Föld felszínén 
többször mentek végbe az egész élő világot 
megsemmisítő kataklizmák. Minden ilyen kata
klizma után újra teremtődött az élő világ 
tökéletesebb alakban. Ezt a felfogást Lyell 
döntötte meg, kimutatva, hogy a Föld felszíne 
geológiai erők fokozatos munkájának terméke. 
Ebből következik, hogy akkor az élő világ 
is csak ilyen fokozatos fejlődés terméke lehet. 
Ε hatalmas fejlődés menetének legalaposabb 
képét Charles Darwin adta: A fajok eredete 
c. 1859. megjelent munkájában. Az_ ember 
szintén az állatországból fejlődött ki s az 
állatoktól csupán szellemi képességei meg az 
ebből folyó sajátságok (beszéd stb.) külön
böztetik meg. Az állatvilághoz való tartozan-
dóság bizonyítékai: a rnagasabbrendü emlő
sökkel csaknem teljesen azonos bonctani szer
kezet, azonos életműködések, vegyi anyagok 
azonos hatásai a szervezetre stb. — Az ember 
közvetlen állati őseiről keveset tudunk. Minden 
valószínűség szerint azonban valamely, a mai 
emberszabású majmokhoz hasonló őslénytől kel
lett származnia, mert szervezete ezekével 
egyezik meg legjobban. L. még: Ősember. 

Szárnovszky Ferenc (1863—1903), szobrász; 
érmek (Szt. László, Iparmüv. Muz. aranyérme) 
szobrok (Garay János Szekszárdon). 

Szárnyasoltár, főképét vagy főszobrát két 
ajtószárnnyal lehet becsukni, vagy kinyitni. A 
Sz'.-ok a csúcsíves korszakban keletkeztek. 

Szaru, gerinces állatok elhalt és elszarusodottt 
felbőrsejtjeinek tömege; ebből áll a köröm, 
szőr, pa'a, szarv, toliazat stb. 

Szaruhártya, a szemgolyónak külső kemény 
védőrétege. 

Szarukő, sárgás, vöröses v. barnás nagyon 
tömör kvarc; dísztárgyakhoz használják. 

Szarvas nagyk., Békés vm., Sz.-i j . szék
helye, 25.224 I. Ev. gimn. Földművelő szlo
vák telepes lakossága megmagyarosodott. 

Szarvas Gábor (1832—95), a Magyar Nyelvőr 
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megalapítója és szerkesztője. A nyelvújítás 
erőszakos szóképzései ellen indított harca nagy 
hatással volt a magyar nyelv fejlődésére. 
Simonyi Zsigmonddal együtt szerk. a Nyelv
történeti Szótárt. 

Szarvasbogár, a mi éghajlatunk a'att elő
forduló legnagyobb (8 cm.) bogár. Jellemző 
a két befelé görbülő, agancsalaku rágója. A 
tölgyesekben él s nagy károkat okoz. 

Szarvasiélék, a kérődző párosujjuak egyik 
családja. Csaknem valamennyi fajnak jellemző 
szarva van. Többpyire csapatokban élnek, 
Ausztrá'ia és Afrika kivételével az egész Földön 
elterjedtek. Füvekkel, lombbal táplálkoznak. 
Húsúk nagyon ízletes, tenyésztik is őket. A 
rénszarvas az eszkimók legfontosabb házi-
álla'a; egyéb nemek: a dámvad, jávorszarvas, 
nemesszarvai stb. 

Szarvaegede kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 
717 1., ut. és up. Jobbágyi. 

Szarvasgomba, többféle gombát neveznek így, 
de voltaképpen a Tuber cibarium nevű ér
tendő rajta, amelynek gumóalaku teste a föld 
alatt marad. Kitűnő csemege, Franciaország
ban erre betanított disznókkal turatják ki a 
földből. 

Szarvaskend kisk., Vas vm., körmend—német-
ujvári j . , 689 1., ut. Körmend, posta. 

Szarvaskő kisk., Heves vm., egri j . , 351 1., 
vasút, távíró, posta. 

Szarvasmarha, az üresszarvu kérődzők közé 
tartozó háziái'at. Növényevő és kérődző, főgá
za'a laposfelületü. Gyomra négy részre osztott 
kérődző-gyomor. A mérsékelt égövnek egyik 
leghasznosabb háziá'lata. Tejjel és hússal tul-
nyomólag a Sz. látja el az emberiséget, 
amellett a legjobb igás prő s trágyája nagyon 
fontos. A Sz.-t a (történelmi idők elején már 
mindenütt megtaláljuk. A magyar nép a himet 
bikának, a (nőstényt tehénnek, a fiatalt borjú
nak, a herélt hímet ökörnek, .a -nerélt bika-
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SZAfcVASÔKOSKODAS 

borjut tinónak, a nóstényborjut iiszôborjunak 
hivja. 

Szarvasmarhaállomány 
milliókban : 

India 
Oroszország 
Argentii a 
Brazília 
Néme'.ország 
Franciaország 
Ausztrália 
Délafrika 
Karada 
Lengyeloi szag 
Sziám 
Uruguay 
Nagybritar.nia 

Madagaszkár 
Törökország 
Olaszország 
Columbia 
Mexiko 
Csehszlovákia 
Cuba 
Románia 
Írország 
Spanyolország 
Jugoszlávia 
New Zealand 
Fülöp-szigetek 

Dánia 
Paraguay 
Venezuela 
Bolivia 
Ausztria 
S védői szag 
Hollandia 
Magyarország 

184-5 
65.8 

37 
34 
18 
15 

n.5 
10.5 
8.8 
8.6 
8.5 
8.4 

8 
7-7 
7-7 

7 
6.5 
5-6 
4-7 
4.6 
4.6 
Í.1 

3-7 
3-7 
3-5 

3 
3 
3 

2 .3 
2 . 3 
2 . 2 
2 .1 
2 .1 

1.812 

SzarvasoJcoskodás, . 1. Dilemma. 
Szarvasy Imre, * 187¾ a műegyet. az e'ek-

trokémia ny. r, tanára, felsőházi tag, a Tud. 
Akad. r. <agja. 

Szasszanir'ák, ujperzsa dinasztia, amely Kr. 
11. 224- 613-ig intézte Perzsia sorsát. Ui almuk-
i.ak az arabok vetettek véget. 

Sz£Sz 1. Béla (1840—1898), fordította Long-
felow-t, Thackerayt, John Stiart Mill-t eß 
Kantot. Költeményeket is irt. — 2. Béla ifj. * 
IÍ63, közigazg. biró, költő és műfordító. — 3. 
Gyu'a (1850—1904), szobrász; portré, dekorativ, 
történeti, genre-szobrok (Aratóleány, Zrínyi em
lék Csák'.ornyán). — 4. Károly (1829—1905), 
reforrnán s püspök, költő, :o'<. pá'yanyertes drá
mája, Trencséini Csák, Almos, Sa'air.on c. 
eposza van. Prózai munkái közül A világiroda
lom nagy eposzai szorgalmas összefoglalás. 
Legjelentékenyebb, mint úttörő műfordító. — 
5. Károly legifj., * 1865, 1917—19, a képviselő
ház elnöke, 3 ßziiimüvet a Nemz. Színház 
adta. Versei 1908. jelentek meg. Legújabb 
müvei: Várszínházi emlékek és Emlékezés a vö
rös uralomra.— 6. Ottő, * 1884, a bp.-i egyet. 
a matematika végtelen processzusainak m. ta: á. a, 
frankfurti egyet. r. tanár. — 7. Zoltán, * 
1878, hírlapíró. Társadalmi irányú tárcák, cik-

SZATHMARY 

kek és könyvek. A szexuális morál boncolója. 
— 8. Zsombor« * 1871., jogi iró, a skandináv 
országokkal fogl. és angol nyelven irt a ki
sebbeégi magyarság helyzetéről. 

Szrszanov» Szergej Dimitrievics (1Í61—1927), 
orosz politikus. 1910—16. külügyminiszter, 1917. 
londoni nagykövet. 191,8. a Denikin-féle ellen-
forrada'mi kormányt képviselte Párizsban. Egyik 
vezető személyisége volt az orosz háborús 
pártnak. 

Szíszfa kisk., Abauj-Torna vm., bódva-
szi'asi j . , 615 1„ ut. és up. KrasznokVajda. 

SzíSzok (Erdélyi Sz.). Ez a nagy és intenzív 
kultúrájú nép II. Géza hívására jött be Er
délybe a Köizép-Rajna és a Mozel mellékéről. · 
Ií. Endre bizíositotti a szászoknak a polgári 
és egyházi autonómiát. A 16. sz. a Sz. az 
evang. hitre tértek és 1552. önálló országos 
egyházat alkottak. 14^6 óta politikai egységbe 
lépnek. 1421—1691. sok küzdelmet folytatlak 
háborús és rjolitikai viszontagságokkal. A 18. 
sz.-ban anyagilag kezdték összeszedni magukat, 
poli;ikai jogaikat azonban nagyon megnyir
bálták. 1848. az Unió ellen harcoltak. 1850. 
eltörölték az alkotmányukat. 1863—64. résztvet
tek a nagyszebeni országgyűlésen és a Reichs· 
ratban. Az i863:XLIII. t:. megteremtette &'. 
Uniót, fenntartva a szászföld közigazgatási 
és egyházi autonómiáját, 1876. azonfcai vár
megyékre bontják szét. 1919. jan. 21. medgyesí 
gyűlésükön csatlakoztak RjomájTi ához. 

Szászország» ném. szabadállam, 14.993 km2, 
5 millió 1. Déli része az Êrchegységre jár 
maszkodik, a többi italomviuek. ' vugy aik^a.6. 
Főfolyója az Elbe. A lakosság sűrűbb, mijnt 
Belgiumban, csaknem teljesen német, protes-
lárs és ijgen müveit. Egyetem Lipcsében, 
műegyetem Drezdában, számos egyéb főisko'a, 
tudományos és művészeti intézet. Földművelése 
magas fokon áll, de élelmiszerekben behoza
talra szorul. Szénktszlete nem ragy, de köny-
nyen hozzáférhető. Ipara igen fejktt. Szövő
ipata első Németországban,; porcellániparának 
(Meissen) kevés versenytár:a vat Európában, 
kevezetes még könyvnyomtatása (Lipcsei, óra-
( Glashütte), műszer- (Drezda), gép- és ve
gyészeti ipara. Kereskedelme és közlekedése 
iparához méltó. Fővárosa s művészeti köz-
pon^a Drezda. 

Szílezrégen (Reghin Sasese), város, Maros-
Torda vm., a Maros mellett, 7000 1. 

Szászsebes (Sebezul Sasese), város, Szeben 
vm., 9000 J. 

SzíSzvár kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
1E61 1., vasút, táviró, posa. 

Szászváros (Oiaztie), város Hunyad vm. 
Szászy Béla, * 1865, igazságügyi áil. titkár, 

a Magy. Jogászegylet elnöke. 
Szt*zy-Sch\iarz Gusztáv (1858—5920), magán

jogász, egyet, tanár. (Magánjogi esetek. Az ob-
s ruktió jogtana stb.) 

Szathmáry 1. István, * 1877, lirai költő. 
Kötetei: A csend dalol, Mi nem feledhetünk. 
- 2. (P.) Károly (1834—1891), iró, főleg % 
történeti regényeket irt. 
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SZATIN SZECESSZIÓ 

Szatin, (franc.) ered. selyemből, ma pamut
ból készült selyemfényű szövet. 

Szatina kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
182 1., vasút, ut. és up. Felsőmindszent. 

Szatinirozás, a papir siniitása acél- és pa
pírhengerek közölt. 

Szatíra (lat.), a rómaiaknál keletkezett vers-
faj, a fonákságok éles és ékes gúnyolása. 

Szatiriázls (gör.) a. m. kórosan fokozott 
nemi vágy férfiaknál. 

Szatírok, Dionysos (Bacchus) isten kíséreté
hez tartozó erdei és hegyi istenségek, »kiket 
a rómaiak a faunokkal azonosítottak. 

Szatír, Praxiteles szobra 

Sza isztok·, iá ('at.) a. in. elégt.'tel. 
SzatmárcSeke nagyk., Szatmár vm., fehér

gyarmati j . , 1770 1., posta, telefon. 
Szatmári Mór, * 1856, újságíró. Évtizedekig 

az Egyetértés vezércikkírója, a Budapest fele
lős szerk., a Magyarország főmunkatársa volt. 
10 évig orsz. .képvjselő. Legújabb müve : 
Húsz év parlamenti Aiharai. 

Szatmári béke, a Rákóczi-felkelést befejező 
aktus, amelyet gróf Pálffy János a király, gr. 
Károlyi Sándor a kurucok részéről kötöttek 
1711 ápr. 29. A Sz. biztosítja az alkotmányt, 
a vallás-szabadságot, a/ amnesztiát a fölke
lőknek. Történetét Lukinich Imre irta meg. 

Sza.már-Németi, város a Szamos nieilett, 
Szatmár vm., 35.000 1. Rk. püspökség. Közép-

íj iskolák. Terménykereslc. Trianon óta Romániáé 
Satu Mare néven. 
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Szatmár0kSrit6 kisk., Szatmár vm., csengeri 
)., 1835 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Szatmár vm., 6300 km2, 400.000 1. Trianon 
óta túlnyomó része Román;áé. A megmaradt 
csonka Sz. 1687 km2, 108.000 1. 

Szátok kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 552 1., 
ut. és up. Tereske. 

Szatta • kisk., Vas vm., könnend-németujvári 
j . , 221 1. ut. Pankasz, up. Nagyrákos. 

Szattyánbőr, finoman kidolgozott, festett kecs
kebőr. 

Szaturálni (lat.) a. m. telíteni. 
Szava kisk., Baranya vm., siklósi j . , 4 0 0 1·» 

vasút, posta, ut. Harkány. 
Száva, folyó, a Juli Alpokban, az uj olasz— 

jugoszláv határon ered és Belgrádnál ömlik 
a Dunába. Legtöbb mellékfolyóját a Balkán
ról kapja. 

Szavannák (spanyol), füves területek erdők
kel és· ligetekkel váltakozva. 

Szávay 1. Gyula, * 1861, iró, a bp.-i keresk. 
és iparkamara és a Petőfi-társaság főtitkára. 
Nemzeti irányú lírája s drámái több kötet
ben jelentek meg. — 2. Zoltán, * 1885, Sz. 
Gyula fia, iró (A hetedik szoba, Eleven új
ság stb.). 

Szavója, alpesi tartomány, 11.000 km2, */í 
millió 1. A közép- és újkorban önálló herceg
ség, majd az egységes Olaszország magva, 
i860. Franciaországhoz került. 

Szaxofon, 1840. A. Sax által konstruált réz
fúvó klarinétszájjal. A jazz-band fő fuvó-
hangszere. 

Százéves háború, Franciaország és Anglia 
közt (1339—1430). Oka.· az angol királyok 
igénye a francia trónra. Eredménye: Anglia 
összes francia birtokait Calais Kivételével el
vesztette. 

Százhalombatta nagyk., Fejér vm., adonyi j . , 
1523 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Századunk, társadalomtudományi havilap, 1926 
óta jelenik meg, szerk. Vámbéry R. és Varró I. 

Szcéna (gör.: szkéné) a. m. színpad, jelenet, 
drámai cselekmény. 

Szcenárium, színielőadás külső segédeszközei
nek jegyzéke; színdarab v. film jelenetezése. 

Szcenéria, a színpadnak díszletekkel, világí
tással stb. alakított képe; tájkép. 

Szeánsz, 1. Séance. 
Szebasztopol, orosz hadi- és kereskedelmi 

kikötő a Fekete-tenger partján, 63.000 1. 
A krimi háborúban a szövetségesek 1855. be
vették. 

Szeben vm., 3600 km2, 117.000 1. Szék
helye Nagyszeben. 

Szebény kisk., Baranya vm., pécsváradi j . , 
1236 1., vasút, ut. Palotabozsok, posta. 

Szeberényi Lajos Zsigmond, * 1859, ev. lel
kész, megírta Luther életét, foglalkozik a naza-
rénusokkal, az alföldi parasztság állapotával, 
a dán mezőgazdasággal. 

Szecesszió (lat.) a. m. elszakadás, kiválás, 
1. az amerikai történelemben a D-i államok 
elválása az Uniótól i86t. — 2. Művészcsoport, 
amely tudatosan szembehelyezkedik a régi 
iránnyal. 
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SZÉCHENYI SZEGEDI 

Széchenyi i. Aladár gróf, * 1862, nagy
birtokos, felsőházi tag. — 2. Andor Pál gróf, 
* 1864, nagybirtokos, felsőházi tag. — 3. 
Béla gróf (1837—1918), Sz. István fia, ko
ronaőr, bejárta Kina és Közép-Ázsia ismeretlen 
vidékeit. Utikönyve magyar, német és angol 
nyelven jelent meg. — 4. Bertalan gróf, 
* 1866, nagybirtokos, felsőházi tag. — 5. 
Domokos gróf, * 1871, nagybirtokos, felsőházi 
tag. — 6. Emil gróf, * 1865, nagybirtokos, 
felsőházi tag. — 7. Ferenc gróf (1754—1820), a 
Nemzeti Múzeum megalapítója, I. Ferenc alatt 
főkamarásmester, h. országbíró, mig 1812 táján 
a magánéletbe vonul. 1802. közel 12.000 nyom
tatványból, 15.000 könyvből, ezernél több kéz
iratból, utóbb ismét 6000 rézmetszetből s kö
zel 10.000 könyvből á'ló gyűjteményeit a nem
zetnek adományozta, s katalógusait és inde
xeit is kinyomatta. Érdemeit az 1807: XXIV. 
t.-c-be iktatták. — 8. István gróf (1791 — 
i860), Sz, Ferenc fia, a »legnagyobb magyar« 
(KossiUh elnevezése szerint). Lovast'sît a na
póleoni háborúkban. 1815. francia- és angol
országi utón tanulmányozza a politikai és 
gazdasági viszonyokat, 1818. írja értekezését a 
Lovakrm, majd beutazza Görög-, Törökorszá
got, Kisázsiát, Olaszországot, 1822. barátjával, 
Wesselényi Miklóssal újra Francia- és Aiigol-
országot. Az 1825. országgyűlésen lép elő
térbe, mint konstruktív reformpolitikus. Egy 
évi jövedelmét a Magy. Tud. Akadémia meg-
a'apitására adományozza, megveti a hazai ló
tenyésztés, a Nemzeti Casino alapját. 1828. 
megírja korszakos fcözgazd. irányú munkáját, 
a Httel-t, majd 1831. a Világ-ot. 3. fő-
müvét, a Stádium-ot a cenzúra miatt csak 
Lipcsében nyomathatta ki (1833). Meg
alapítja a gőzhajózást, Duna-szabályozást (Vas
kapu). A két főváros egyesítésére és a nemesi 
adómentesség kikezdésére kiharcolja a Lánc
hidat. Agitál a Magyar Játékszín, Pest szé
pítése, a selyemtenyésztés, szólásszabadág, köz
teherviselés stb. mellett. 1842-től szembeszáll 
Kossuthtal, 1845. a helytartótanácsi közlek. biz. 
elnöke; kidolgoztatja s megkezdeti a Tisza
szabályozást: megindítja a ba'atoni gőzhajózást. 
1847. hevesen támadja Kossuthot (Polit, pro
gramtöredék), hogy forradalomba, veszélybe 
hajtja a nemzetet, de hiába, sőt kénytelen 
vele az 1. felelős minisztériumban mint közlek. 
miniszter együtt lenni s látni hegemóniáját. 
1848 szept. súlyosan idegbeteg lesz s ön
gyilkosságot kísérel; Döblingbe viszik, tele ön
vádrögeszmékkel. Utóbb jobban lesz és (ön
ismeret, 1857., Blick auf d. anonym. Rück
blick, 1858), agitál nemzete érdekében a 
császári udvarnál és külföldön. Utolsó kí
sérlete: Disharmonie u. Blindheit (i860) c. 
m. Rendőri üldözések miatt végkép kétségbe
esve, i860 ápr. 2. öngyilkos. — 4. Miklós 
gróf (1863—1924), volt nagyváradi püspök. 
— 5· Viktor gróf, * 1871, földbirtokos, Fe
hér TOI., főispánja. 

Széchy Mária (1610—79), » »Murányi Ve
nus«. EWbb Bethlen István, majd Kun Ist
ván, végül Wesselényi Ferenc neje Ez atóbbi, 

m 

mint királyi hadvezér, 1644. Murány várát és 
Sz. szivét egyforma sikerrel ostromolta. Ε re-

f ényes történetet irta meg Gyöngyösi, Petőfi, 
ompa, Arany, Szigeti József, Dóczi stb. 
Szécsen 1. Antal gróf (1819—96), konzerva

tív politikus, volt miniszter, főudvarnagy. Egy 
kötet tanulmányt adott ki. — 2. Miklós gróf. 
diplomata (1857—1926), 1902—11. az osztrák
magyar monarchia vatikáni, 1911-től párizsi 
nagykövete. 

Szécsénke kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 
452 1., ut. Becske, up. Kétbodony. 

Szécsény nagyk., Nógrád vm., szécsényi j . , 
4215 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Szécsényielfaíu kisk., Nógrád vm., szécsényi 
]., 593 1., ut. és up. Endrefalva. 

Szécsényhalászi kisk., Nógrád vm., szécsényi 
j . , 1219 1., ut. és up. Ludány. 

Szécsi 1. Antal (1857—1904), szobrász; szá
mos portré és dekorativ szobor (Baross Gá
bor-szobor). — 2. Ferenc, * 1861, novellista 
és drámaíró, 1895—1900. a Vígszínház igazg. 

Szécsisziget kisk., Zala vm., letenyei j . , 576 
1., ut. Páka, posta. 

Szecska, kézzel v. géppel fölapritott szálas 
takarmány (széna, szalma, csalamádé stb.) ; 
rendesen szemes takarmány közé keverik. 

Szeder 1. Ferenc, * 1881, szocialista po
litikus, a Földmunkások Szövetségének e'n^ke. 
— 2. Ferenc János, * 1887, földbirtokos, or-
szággy. képvi. 

Széder-est, a zsidó húsvét első estéje, ame
lyen családi körben költik el a húsvéti va
csorát. 

Szederkény kisk., Baranya vm., pécsváradi 
j . , 856 1., ut. Németbóly, posta. 

Szederkényi 1. Anna, * 1883, irónő. Regé
nyei: Amíg egy asszony eljut odáig, A nagy 
nő, Marika stb.. drámája: A kőfalon tul. 
— 2. Nándor (1838—1916), politikus, független
ségi képv., az Ugrón-párt egyik vezére. 

Szedimentum (lat.) a. m. vízből lerakodott 
üledék; üledékes kőzet. 

Szedőgép, a betűszedést önműködően és 
pedig mindjárt a betüöntéssel kapcsolatban el
végző gép. A betűk kiválasztása irógéprend-
szerü billentyűzeten, a gépíráshoz hasonlóan 
kézzel, minden egyéb mechanikusan történik. 
Kétféle tipusa: a linotype (soronként szedő-
és öntőgép; és a monotype, amely egyes 
betűket önt és rak össze. 

Szedres nagyk., Tolna vm., központi j . , 1023 
1., posta, telefon. 

Széf, 1. Safe deposit. 
Szefárd zsidók, Spanyolországból származó 

zsidók. 
Szeged, Magyarország második nagyvárosa 

a Tisza mellett, a Maros torkolatával szem
ben, 764 km3, 119.109 1. Egyetem, kegyesr. 
gimn., áll. reálgimn., reálisk. és leányg'mn., 
fiu- és női fe'sőkeresk. isk. ; szakiskolák, 
kvtárak, kultúrház. Nagy határának leghíre
sebb terméke a paprika. Malomipar, sza'ámi-, 
szesz-, szappan- és gyujtógyártás. Az Alföld 
D-i részének gazd. és szellemi fővárosa. 

Szegedi István, * 1S86, kölíő és aovellaíró; 
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SZEGEDI KORMÁNY SZÉKELYEK 

Szeged: a Fogadalmi templom 

Szegedi kormány, 1919 május 10-én alakult 
meg Szegeden, mint ellenforradalmi kormány 
Károlyi Gyula gróf elnöklete alatt. A kormány 
célja a proletárdiktatúra fegyveres leverése 
volt s ebből a célból hadsereget is szerve
zett. 1919 jul. 12. lemondott, s P. Ábrahám 
Dezső elnöklete alatt a'akult a második Sz., 
amely aug. 12. feloszlott. 

Szegényház» a »zárt« szegénygondozás egyik 
intézménye. Eleinte egyházi, ma közhatósági 
kezelésben. 

Szegényjog, Ljy hívjuk azt a kedvezményt, 
hogy a vagyontalanok ingyen pereskedhetnek. 

Szeghalom nagyk., Békés vm., szeghalmi j . , 
9460 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Szeghö Sándor, * 1874, zeneszerző. Irt egy 
ünnepi nyitányt, egy szimfonikus költeményt, 
kamarazenemüveket és egy operát Báthory 
Erzsébet c. 

Szeg! kisk., Zemplén vm., tokaji ]., 477 I., 
vasút, táviró, posta. 

Szegilong kisk., Zemplén vm., tokaji j . , 
407 1., ut. és up. Szegi. 

Szegő Gábor, * 189;, matematikus, a ber
lini egyet, volt rk., 1926-tól a königsbergi 
egyet. r. tanára. 

Szegvár, nagyk., Csongrád vm., mindszenti 
j . , 7872 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Szeizmográf, 1. Szeizmométer. 
Szeizmológia (gär.) a. m. földrengéstan, a 

természettudományoknak és különösebben a geo
fizikának egy uj ága. Célja a lökéshullámok
nak a Föld belsején át való terjedésének 
tanulmányozása és ennek alapján Földüröc 
belső felépítésének megismerése, a rengés-i 
fészkek mélységének és okának meghatározása, 
védekezés a rengés okozta károk ellen, egy
részt az építkezésre szánt vidék és talaj vizs
gálata és rengésálló épületek szerkesztése, 
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másrészt — amennyiben lehetséges — e tüne
ményeknek előre való jelzése által. 

Szeíífnométer (gör.), a földrengéssel járó 
talajmozgás önműködő feljegyzésére szolgáló 
műszer. " A följegyzés hullámvonal alakjában 
történik (szeizmogram), amelyből a földrengés 
irányára, idejére, erősségére _ stb._ vonatkozó 
minden adat leolvasható v. kiszámítható. 

Székács Antal, * 1862, nagykereskedő, felső
házi tag. 

Szekatúra (ol.) a. m. kínzás, gyötrés. 
Székely kisk., Szabolcs vm., nyirbogdányi j . , 

962 J., ut. Demecser, posta. 
Székely 1. Andor, * 1877, festő és grafikus; 

táj-, történeti, arckép (Nyári délután, Tisza 
István). — 2. Arnold, * 1877, zongoramű
vész, a Zenemüv. Főiskola tanára. — 3· 
Árpád (1861—1914), festő és grafikus; deko
rativ feladatok, táj- és ál'atképek, rézkarcok. 
— 4. Artúr, * 1887, közgazdasági iró és hír
lapíró, a budapesti Iparkamara titkára, a 
Magy. Külkeresk. Szövets. igazgatója. — 5. 
Bertalan (1835—1910), festő. 1871. a minta-
rajztanoda festészeti bonctantanára, 1903-tól 
igazgatója, maid a mesteriskola igazgatója is. 
Egyetemes tudású, modern eredményekkel tér-
mékenyülő öntudatos lélek, aki történeti (IL 
Lajos megtalálása, Dobozy, Egri nők), arc-
(önarckép, SzalayL.), oltár- (Jézus a tengeren), 
genre- (Zivatar, Apáca), akt- (Forrás, Fürdő 
nő, Léda), freskó (Opera, Deák-mauzóleum, 
budavári főtemplom), tájképeiben, mennyezet
vázlataiban (Lándor-gyüjt.), impresszionista ké
peiben (Nő é'ete, Táncosnő, Notturno), elmé
leti kézirataiban (Lándor-gyüjt.) a leghatal
masabb magyar művészeimének mutatkozik. — 
6. Ferenc (1842—1921), jogtudós és politikus, 
19T0—T2. igazságügyminiszter. — 7. Ferenc, 
* 1858, a Belvárosi Takarékpénztár e'nöke. — 
8. György, * 1866, po!g. is-k. tanárképző fő-
isk. tanár, iró. Filoí. müvei: Művészet és 
erkölcs, Morálped. prob'émák stb. — 9. Imre 
(1823—87), zeneszerző és zongoraművész. Zon
goraversenyeket, kamara- és zenekari müveket 
irt. — 10. István, reformátor a 16. sz. 
derekán. Főműve: Krónika ez világnak jeles 
dolgairól (1559). — 11. Istvin (1861—1927), 
kat. teológus, bp.-i eg/et. r. tanár, a Szt. 
István-akadémia elnöke. Főleg újszövetségi exe-
gezissel fog!. — 12. Mihály, * 1901, az Opera-
Yk: tagja. — 13. M4ZÏS (1550—1603), 1Ό3. 
erdélyi fejedelem lett és még abban az évben 
Radul vajda ellen harcolva elesett. — 14. 
Sándor (aranyosrákosi, 1797—1854), unitárius 
pap és költő. A székelyek Erdélyben c. 
1823. megjelent eposza, Vörösmarty Zalán 
futására nagy befolyással volt. 

Székelyek, a Székelyföldön lakó ága a ma
gyarságnak, amely e'különitve megtartotta né
pies sajátságait. Származása és a magyar
sághoz va'ó viszonya, ma. is csak valószínű
ségeken nyugszik. A monda szerint maradékai 
a hunoknak. Etnográfiai, nyelvészeti és jog
történeri összehasonlítások arra engednek kö-
vatkeztetni, hogy a székelység a türk kazárok
tól elszakadt és a. magyarokkal együtt letele-
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SZÉKELYFÖLD SZÉLKERÉK 

ípedett kabartörzs, amely a határőrt jelentő szé
kely néven megmaradt külön nemzetiségnek. 
Γ Székelyföld, Erdély DK-i sarka, Csík, Há-
|omszék és Udvarhely vm-k egész területe, 
Jáaros-Torda nagyobbik fele, Brassó egy har
mada. Földjét legnagyobb részt a K-i Kár
pátok borítják. Legtermékenyebb részei a Ma
ros és az Olt völgye. 

Székelyhidy Ferenc, * 1885, operaénekes; 1909 
óta a.7. Operaház lirai tenorja és örökös tagja. 

Székelyudvarhely (Odorheiu), város a Nagy-
küküllő mellett, Udvarhely vm., 10.000 1. 

Szekeres Ferenc, * 1896, orgonaművész. Szá
mos zenemüvet irt. Elméleti müvei : Illusztra
tív zeneelmélet és Játékzenei oktatás. 

Székesfehérvár» sz. kir. város, Fejér vm. 
székhelye, 39.109 I. Ciszt. gimn... áll. reálisk., 
közs. leánygimn., fiu fe'sőkeresk. isk. Lakos
ságának jórésze földmives. Ipara és keres
kedelme csekély. Rk. püspökség. Az e'ső Ár
pád-királyok idején ai ország fővárosa volt. 

Szekíü Gyula, * 1883, a bp.-i egyet, az 
ujabb magy. tört. ny. r. tanára. Száműzött 
Rákóczi c. könyve nagy tudományos és po
litikai vita középpontjába állította. Fontosabb 
müvei: A magy. állam életrajza, Három nem
zedék, A magyar államtiye'v kérdése. Beth
len Gábor és a Hóman Bálinttal együtt fo
lyamatban levő Magyar történelem stb. A 
Magyar Szemle szerk. 

Széki 1. János, * 1879, kohómémök, a tá-
nyamérn. főisk. r. tanára. — 2. Tibor, * 1879.. 
szegedi egyet, az á t . kémia ny. r. tanára. 

Szekréció (lat.) a. m. kiválasztás. 
Székrekedés (obstipáció), az ürüléknek a 

rendesnél hosszabb ideig való visszatartása 
a vastagbélben. Okai lehetnek: kellő mozgás 
hiánya (ülő életmód), rossz ivóvíz, egyes 
orvosságok (ópium), mechanikai akadályok (bél-
szükület) stb. Akut esetekben hashajtó segit. 
Krónikusnál kezelésre van szükség. 

Széksértés, annak cselekménye, aki törv. 
hat. v. közs. közgyűlésen a tanácskozás méltó
ságát v. a gyűlés egyes tagjait sértő ki
fejezéssel él. Ellene a t. főügyész indít 
nyomban Sz.-i keresetet és indítványoz bün
tetést. 

Szekszárd, r. t. város, Tolna vm. székhelye, 
14.025 1. Áll. reálgimn., fiu felsőkeresk. isk. 
Bortermelés, selyemgubóbeváltás. 

Szekta (lat.) a. m. ut; fizolozófiai irány, 
isko'a, nagyobb egyházból kivált párt. 

Szektor (lat.) a. m. körcikk. 
Szekula Jenő, * 1880, hírlapíró és iró. Szín

padi müveket, verseket és novellákat, regé
nyeket irt. 

Szekularizáció (lat.), az egyházi vagyon vi
lági célokra való lefog'alása az állam által. 

Szekunda (lat.: második, t. i. rész) a. m. 
elégtelen osztályzat. 

Szekundálni a. m. segédkezni. 
Szekunder (lat.) a. m. másodlagos. 
Szekvesztráció (lat.) a. m. birói zár alá 

vétel. 
Szél, az áramló levegő, amely a nagyobb 

nyomású helyekről a kisebb nyomású helyek 
felé igyekszik. Sebességét készülékbei szokás 
mérni és a Beaufort-Féle skála fokozataiban 
kifejezni (1—12); szélcsend, szellő, mérsékelt, 
erős, viharos szél; vihar, orkán. A Sz. 
az időjárásnak fontos eleme és a legtöbb 
időváltozás közvetlen előidézője. Eredeti irá
nyuktól a Föld forgása és a felszinalakulatók 
(hegyek, völgyek) eltérítik őket. Energiájukat 
legjobban a vitorláshajók és Sz.-malmok ko
rában használták ki. 

Szeladon (spany.) a. m. epekedő szerelmes. 
Szelamlik (török), férfiház, fogadószoba; az

előtt szertartás és fogadás a szultánnál. 
Szelekció (lat.) a. m. kiválasztás. L. Dar

winizmus. 
Szelektivitás (lat.), a rádiókészülék ama tulaj

donsága, hogy a különböző hosszúságú hullá
mokat egymástól el tudja választani. 

Szelektor (lat.) a. m. elkülönítő, kiválogató 
készülék. 

Szelemen, vízszintes támasztó gerenda fe
délszerkezeteknél . 

Szelén, a kénnel rokon elem. A kénsav-
gyártásnáí az ólomkamrákban visszamaradó 
iszapból állítják elő. Legfontosabb tulajdonsága, 
hogy elektromos vezetőképessége a megvilágí
tás szerint változik (erősen megvilágítva job
ban vezeti az áramot). Ε tulajdonságán alapul 
a Kom-féle telefotográfia, amely Sz.-cellákkal 
dolgozik. Legújabban a távolba'átás problémá
ját is a Sz. segítségével igyekeznek meg
oldani. L. Telehor. 

Szelényi Ödön, * 1877, filoz. iró, főiskolai 
tanár. Főbb müvei: A misztika lényege és 
jelentősége, A lélek élete, A neveléstan alap
vonalai stb. 

Szelep, cseppfolyós v. légnemű test áramlá
sát szabályozó gépalkatrész. 

Szeless László, * 1866, ny. táb'abíró, felső
házi tag. 

Szélességi fok, az Egyenlítőtől fokokban szá
mított távolság. A Sz.-ot az Egyenlőtőtől É 
és D felé ooO-ig számítják, &τ égen ugyan
úgy, mint a Földön. 

Szelevény nagyk., Szolnok vm., tiszai alsó 
j . , 2352 I., telefon, posta. 

Szélhűdés, 1. Apoplexia. 
Szelim szultánok. — I. Sz. (1512—20), de

tronizálta atyját; irtó hadjáratot folytatott a 
síita perzsák ellen; elfoglalta Perzsiát és Kur-
disztánt, 1517. elfoglalta Egyiptomot, Szíriát 
és Mekkát, ahol az utolsó ka'ifa átadta 
neki a próféta zászlaját. — II. Sz. (1565— 
74), harcolt a pápa, II. Fülöp és Velence 
ellen; tőle számítjuk Törökország hanyatlásá
nak kezdetét. Magyarországon befejezte az 
atyja, II. Szolimán által kezdett háborút 
1566. — III. Sz. (1789—1807), 1802. európai 
reformokat akart bevezetni, de egy janicsár-
forradalom megbuktatta és az uj szultán, 
IV. Musztafa megfojttatta. 

Szelindek (ang. : bulldog), mészáros-kutya. 
Szélkerék, a légáramlatokat géphajtásra hasz

nosító motor. Állandóbb üzem csak akku
mulátorokkal kapcsolatban képzelhető el. A 
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szél a Si. kpátfelületeit oly érivel mozgatja, 
mely igen erős» szélben négyzetméterenként 
kb. 200 kg is lehet. A szélmalmok hajtására 
szolgáló Sz.-ek rossz hatásfokuak s azokat 
mindjobban kiszorítják a turbinaszerü lapátok
kal ellátott Sz.-ek v. szélturbinák. 

Modern szélkerék 

Széli 1. György, * 1897, zeneszerző, zon
goraművész és karmester. Kamaramuzsikát, egy 
szimfóniát, nyitányt irt és egy rondót zongo
rára és zenekarra. — 2. Gyula» ügy
véd, felsőházi tag. — 3. József, * 1880, 
1907. Zemplén és Abauj-Torna vm. főispánia. 
— 4. Kálmán (1845—1915), politikus. 1867-
től halá'.áig orsz. képv. 1875—78. pénzügy
miniszter, 1899—1904. miniszterelnök; kormány
zata alatt különösen a közigazg. egyszerűsítése 
és az állami gyermekvédelem terén szerzet* 
érdemeket. 

Szellemi tudományok, gyűjtőnév a filozófia, 
történelem, művészettörténet, nyelvtan, jog
tudomány, társadalomtudomány és közgazdaság
tan számára. 

Szellemi tulajdon, 1. Szerzői jog. 
Szellő kisk., Baranya vm., pécsváradi j . , 

420 1., ut. Pécsvárad, up. Püspökszenterzsébet. 
Szellőztetés (ventiláció), a rossz levegő ki

cserélése friss levegővel. A rossz és a friss 
levegőnek a falak pórusain önmagától való 
kicserélődése a természetes Sz. A mesterséges 
Sz. eszközei: a szellőzőnyilások v. ablakok, 
központi berendezések és egyes szellőzőgépek 
v. ventilátorok. 

Szélmalom. 1. Szélkerék, 

1371 

Szélrózsa, a világtájakat mutató mértani 
ábra. 

Szélmalom 

Szélütés, 1. Apoplexia. 
Szelvény (coupon), az értékpapírnak a? a 

része, amely az értékpapír után járó osztalék 
felvételére jogosít. 

Szem, a fényingerek felfogására szolgáló 
érzékszerv, áll a szemüregben elhelyezett szem-
golyóból és a védőkészülékekből (szemhéjak 
stb.). A szem átlátszó fénytörő közegei 
(szemlencse) a tárgy kicsinyített képét a 
szemfenéken elhelyezett ideghártyára (retina) ve
títik. A lencse domboruságának változtatásá
val a szem élesen beállít különféle távolságú 
tárgyakat (alkalmazkodás). A szembe jutó fény 
mennyiségét a szivárványhártya (iris) szabá
lyozza, ennek nyílása a szembogár (pupilla). 
A két szemmel való nézés következtében 
(binokuláris látás) a tárgyakat mint testeket 
látjuk s nem mint lapos képeket. 

AZ emberi szem átmérője. Pf tárgy képe, 
B-nél fordítva jelenik meg a retináa. L szem

lencse. Sn ideg. Ρ pupilla. 

Szemafor (gör.), vasúti biztonsági jelző, ár
bocon, magasan elhelyezett karból áll, amely
nek vízszintes állása a »tilos«, ferdén fel
felé álló helyzete a pálya »szabad« állapotát 
jelzi. Éjjel a Sz.-on vörös (tilos) és zöld 
(szabad) lámpa adja a jelzést. 

Széman István, * 1880, gör. kat. pap, pá
pai prelátus. Müve: A tridenti forma és a 
keleti egyházjog. 

Szemcséd nagy., Tolna vm., tamási j . , 1634 
L, u t és up. Fekőireg. 
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Ë
emely kisk., Baranya vm., pécsi j . , 519 
ut. és· up. Egerág. 
emélyes szabadság, az állampolgárok lég
ibb joga. Jelenti, hogy a törvény kor

látain belül mindenki saját akarata szerint 
cselekedhet; csak a törvényben megjelölt ese
tekben és erre hivatott személyek által tar
tóztatható le. Megsértése büntetendő cselek
mény. 

Személyi Kálmán, * 1884, ügyvéd, a bp.-i 
egyet, a római jog m. tanára. 

Személykifométer, a vasutforgalmi statisz
tikának az az adata, mely megmondja, hogy 
a vasút hány személyt szállított hány kilo
méteren át. 

Szemendria (Srnederevo), vár és városka 
Szerbiában, a Duna jobbpartján, 7000 1. A 
magyar történelemben Szendrő néven szerepel. 

Szemenye kisk., Vas vm., vasvári j . , 876 1., 
ut. Rum, i*p. Kám. 

Szemére kisk., Abauj-Torna vm., encsi /., 
695 I., telefon, posta. 

Szemere 1. Árpád, * 1878, operaénekes, 
bariton, az Operaház főrendezője és örökös 
tagja. — 2. Bertalan (1812—1Γ69), politikus és 
iró. 1848. belügyminiszter, majd a honvédelmi 
bizottság tagja, a detronizálás után Kossuth 
miniszterelnöke s belügyminiszter. Világos után 
Török-, majd Franciaországba s Angliába me
nekült s mint emigráns agitált. Megőrült 
1865. hazahozták. — 3. György, * 1863, iró. 
A magyar zsentri és parasztság realista fes
tője. Reg.: Az alispán ur, A madarasi király 
stb., drámái: A siralomházban, A viszontlátás. 
— 4. Miklós (1856—1919), politikus és sport-
férfiu, kezdetben diplomata, 1905—10. országgy. 
képv. A lóverseny- és céllövő-sportért nagy 
áldozatokat hozott. — 5. Pál (1785—1E61), iró 
az első magy. szonetteket irta, majd Köl-
cseyvel Feleletet a Mondo!at-ra, a nyelvújítás 
mellett. — 6. Samu, * 1881, tanár, filozófiai 
iró. Főbb müvei: Giordano Bruno. A jelen
kori filozófia főbb irányai. 

Szemeszter (lat.) a. m. félév. 
Szemethy Károly, * 1884, Bp. tiszti fő

ügyésze. 
Szeminárium (lat.: faiskola) a. m. tanítóképző 

papnevelő-intézet. 
Szemirámisz, Asszíria mondabeli alapitója, 

Ninive alapitójának, Ninusnak felesége, aki 
férje halála után királynő lett, Babilont és 
Ekbatanát építtette, sok győzelmes hadjáratot 
vezetett. 

Szemiták, 1. Sémiták. 
Szemléltető oktatás, a tanítás!ak az a mód,'a, 

amely rajzban vagy természetes valóságában 
mutatja meg az ismertetett delgot. 

Szemtükör, orvosi műszer, amelynek segé
lyével a szem belsejét lehet megvilágítani és 
megvizsgálni, 1851. ta'álta fel Helmholtz. 

Szemüveg, r. üveglemezek a szem védel
mére mechanikai hatások vagy bizonyos fény
sugarak ellen. — 2. Homorú, domború vagy 
hengeres lencsék a szemlencse hibáinak javí
tására. (I. még Dioptria.) A szemüveg hasz
nálata a 13. sz. végén terjedt el. 
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Stén, 1. Koszén. 
Szénaláz, erős náthával, szemgyulladással 

járó betegség, oka bizonyos füvek himporának 
belégzése, amellyel szemben egyes egyének 
túlérzékenyek. 

Szenátor (lat.) a. m. a szenátus tagja. 
Szenátus (lat.), a régi Rómában az öregek 

tanácsa, ma: tanács, több államban a felsőház 
neve. 

Szenczi Molnár Albert, 1. Molnár. 
Szend nagyk., Komárom vm., gesztesi j . , 

113; !., vasút, távíró, telefon, posta. 
Szende 1. Ferenc, * 1887, a bp.-i Opera

ház tagja, oratóriuménekes. — 2. Pál, * 1879, 
ügyvéd, az Omke alelnöke, 1918. a Károlyi
kormányban pénzügyminiszter, 1919 óta Bécs
ben él. 

Szendehely kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 
951 1., ut. Berkenye, posta. 

Széndioxid (gör.) I. Szénsav. 
Széndiszulfid, (gör.) 1. Szénkéneg. 
Szendreí 1. Aladár, * 18841, zeneszerző. Irt 

egy magyar nyitányt és vegyes kórusokat. 
Operája: A türkiszkék kert. — 2. János (1857 
—1927), történetíró és archeológus. Főművei: 
Magyar képzőmüv. lexikon (Szentiványi Gyu
lával), A magyar viselet. 

Szendrey 1. Julia, 1. Petőfi Sándorné. — 
2. Zsigmond, * 1879, tanár, nyelvész és folk
lorista. 

Szendrő nagyk., Borsod vm., edelényi j . , 
2964 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Szendrőlád kisk., Borsod vm., edelényi f., 
820 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Szendy 1. Árpád (1863—1922), zeneszerző, a 
Zenemüv. Főiskola tanára. Zongoradarabokat, 
fantáziákat, kamarazenét irt. Egyetlen operáját 
Mária cimmel Szabados Bélával közösen irta. 
— 2. Károly, * 1885, Bp. szfőv. közjogi ügy
oszt, vezetője. 

Szenegál, 1. bővizű, hajózható folyó Ny-
Afrikában. Az Atlanti-óceánba Ömlik. 1800 
km. hosszú. — 2. Francia gyarmat a Sz. 
folyó vidékén, 191.000 km2, 11/4 millió I 
Olajos növények, kaucsuk, butorfa, bőrök a 
kiviteli cikkek. Fővárosa St. Louis. 

Szenegambia, a Szenegál- és Gambia-folyók 
vidéke Ny-Afrikában. Forró szavanna. A Gam
bia alsó folyásának környéke brit, a többi 
francia birtok. 

Szénégetéí, faszén készítése a fának töké
letlen elégetése által (miért is a faszén még 
erős meleget adó éghető gázokat képes fej
leszteni); e ciélra a máglyát v. kupacot föld
del födik be, amelyben csak néhány nyilast 
létesítenek, a máglya belsejében pedig, . hogy 
tüzet rakhassanak, üreget hagynak. 

Szenes i. András, * 1895, festő. Fényes 
Adolf szolnoki telepén tanult, foltszerű stilus, 
kolorista törekvés. Münchenben él. Magyar
országon először a Belvedereben szerepelt 1924 
tavaszán kollektív kiállítással. — 2. Béla 
(1895—1927) iró, újságíró. Humoros novellákat 
jeleneteket irt, sikereket ért el vígjátékaival 
(A buta ember, A gazdag leány, Az alvó 
férj.). — 3. Erzsi, * 1902, szlovenszkói lírikus 
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(Selyemgombolyag, Fehér kendő.)· — 4· Fü
löp, * 1864, festő; arc-, akt-, genre-képek 
(Alom, Bál után, Dolce far níente stb.). 

Szén folyósítása, tulajdonképpen benzin elő
állítása nagy nyomás alatt, magas hőmérsé-
ken, hidrogénáramban a szénből (berginizá'ás). 

Széngáz, népies neve a szénoxidnak (I. o.). 
Szénhidrátok, szénből, hidrogénből és oxi

génből álló szerves vegyületek. Közéjük tar
toznak legfontosabb növényi tápanyagaink: a 
cukor, keményítő, dextrin stb. 

Szénhidrogének, a szerves vegyületeknek az 
az óriási osoportja, amely csupán szénből és 
hidrogénből á!l. Ε két elem több atomja 
szinte számtalan kombinációt és igy szám
talan vegyületet alkothat. Legismertebb Sz. a 
mocsárgáz, alkohol, benzol stb. 

Szenilis (lat.) a. m. elaggott. 
Szenior (lat.) a. m. az öregebb; egyesület 

elnöke. 
Szenkár Jenő, * 1891, zeneszerző, a kölni 

operaház főzeneigazgatója. Kamaramüveket, da
lokat és egy szimfonikus1 nyitányt irt. 

Szénkéneg, szénnek és kénnek a vegyülete. 
Színtelen, hígan folyó, gyorsan illanó, mérges 
folyadék, nagyon könnyen robban. Zsírok és 
kaucsuk oldására, filloxéra irtására haszn. 

Szenna kisk., Somogy vm., kaposvári j . . 
972 1., ut. Kaposvár, posta. 

Szenna, afrikai és indiai, a CassVélókhez 
tartozó fa levele. Főzete (Sz.-tea) hashajtó. 

Szénoxid, egy a tóm szén és egy atom oxigén 
vegyülete (CO). Színtelen, szagtalan, igen mér
ges gáz. Keletkezik akkor, ha széntartalmú 
anyagok nem elegendő oxigénnel égnek el 
(rosszul szelelő kályha, szénvasaló stb.) Meg
gyújtva kék lánggal tg. A világitógáznafc 
fontos alkatrésze. 

Szénsav (széndioxid), gázalakú vegyület, mely 
a természetben mérhetetlen tömegekben fordul 
elő, részben a Sz.-as ásványokban megkötve 
(fi. mészkő), részben a, vizekben oldva, rész
ben pedig a levegőben (0.030/0). Mindig ke
letkezik, ha szerves vegyület elegendő oxigén
nel ég el. Mesterségesen is előállíthatjuk, ha 
márványt sósavval leöntünk, ilyenkor erős 
pezsgés közben keletkezik. A levegőnél jóval 
nehezebb, égő testek elalszanak benne, élő lé
nyekre mérgező hatású. A viz oldja, az ivóvíz 
Sz. nélkül nem üdítő. A sok Sz.-at tartalmazó 
természetes vizeket savanyu ásványvizeknek 
mondjuk. — A Sz. nagy szerepet játszik az élő 
világ háztartásában is, amennyiben az állatok 
anyagcseréjükkel folyton Sz.-at termelnek, a 
növények pedig Sz.-at fogyasztanak. 

Szent, az istenség használatára kiválasztott 
v. rendelt tárgy; Sz. az olyan ember, aki 
magát Isten szolgálatára rendeli. A különös 
kegyességet tanúsítókat a kat. egyház szentté 
avatja s mint Istennél közbenjárókat tisz
teli. 

Szenta kisk., Somogy vm., csurgói j \ , 1014 
Γ., vasút, táviró, posta. 

Szentadorán kisk., Zala vm., letenyei j . . 
274 1., ut. Páka, posta. 
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Szentantalfa kisk., Zala vm., balatonfüredi 
j . , 554 1., ut. Zánka-Köveskál, posta. ' 

Szentbalázs kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 
532 1., vasút, táviró, posta. 

Szentbékálla kisk., Zala vm., tapolcai j . , 
774 1., ut. és up. Kőveskál. 

Szent Bernát hágó, 1. a nagy Sz. 2472 01. 
magas, a Rhone és Dora Baltea völgye között. 
— 2. Kis Sz. Savoy és a Graji Alpok között, 
2188 m. Itt kelt át Hannibal 218. Kr. e. 

Szentborbás kisk., Somogy vm., barcsi j . , 
384 1., ut. és up. Lakócsa. 

Szent család, Jézus, anyja Mária s r.ev;elő-
atyja József együttesének rövidített elnevezése. 

Szentdienes kisk., Baranya vm., szentlőrinci 
j . , 855 1., ut. Magyarszentiván-Gusztávmüve, 
posta. 

Szentdomonkos kisk., Heves vm„ pétervásári 
j . , 605 1., ut. Pétervására, up. Btikkszenterzsé-
bet. 

Szenté kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 460 
1., ut. Érsekvadkert, up. Kétbodony. 

Szenté Pál (1866—1928), zeneszerző és zene
pedagógus, a magán-zeneisko'ák áll. felügye
lője. Irt egy hegedűversenyt, kétzongorás fan
táziákat, voká is és zongoradarabokat. 

Szentelt víz, amellyel a templomba menők 
meghintik magukat vagy amelyet a pap a 
hivek behintésére vagy a keresztségnél használ. 

Szenteleky Korné1, * 1893, vajdasági iró és 
műfordító; Kesergő szerelem (reg.), Ugy fáj 
az élet (lírai írások). 

Szentencia (lat.) a. m. vélemény, rövid em
lékmondat. 

Szentendre r.-t. város, Pest vm., a Duna 
mellett 5877 1., hajóáll., vasút, táviró, telefon, 
posta. G.-kel. szerb püspökség, művésztelep 

Szenterzsébethegy kisk., Zala vm., zalaeger
szegi j . , 400 I., ut. és up. Zalaegerszeg. 

Szer, tes r.-t. város, Csongrád vm. szék
helye a Tiszának egyik ho'.t ága mellett, 
32.387 1. Ali. reálgimn. Földmüvelés. 

Szentesítés, az országgyűlés által elfogadott 
törvényjavaslat (országos határozat) jóváha
gyása az államfő álta'. 

Szentetornya nagyk., Békés vm., orosházi j . , 
5506 I., vasút, táviró, posta. 

Szentgál nagyk., Veszprém vm., veszprémi 
j . , 4185 I., vasút, táviró, telefon, posta. 

Szentgáloskér kisk., Somogy vm., igái j . , 
1230 1., ut. Mernye, posta. 

Szent Qotthard, hegy tömb a központi Alpok
ban (Svájc). Itt ered a Rajna, Rhône, Reuss, 
Aare, Ticino. Legmagasabb csúcsa a Pizzo 
Rotondo, 3197 m. Alatta vezet az 1872—82. 
épült 15 km-es Sz.-vasúti alagút. 

Szentgotthárd nagyk., Vas vm., Szentgott
hárd-muraszombati j . , 3054 1., áll. reálgimn., 
vasút, táviró, telefon, posta. 

Szent György Céh, magyar amatőrök és 
gyűjtők egyesvlete. Alakult Biudapestan 1909. 

Szent-Györgyi Albert, * 1893, orvos, a sze
gedi egyet, az orvosi kémia ny. r. tanárji, 
a cambridgei egyet, a filozófiai doktori cím
mel tüntette ki." 
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ί. Ritmikus form- — ?. Tennisg. — 3. Siuaní* 



VASÚT 

-1 „Hocket" 
Stephenson lokomotívja(1825) 

Elektromos bániialokomotío 

Modern elektromos lokomo
tív, távolnáfji forgalomra. 

Modem ayorsvonati lokomotív 



SZENTGYÖRGYI SZENTSÉGEK 

Szentgyörgyí ι. István, 1842, színész, 1871 
óta Kolozsvárott működik. Többizben vendég
szerepelt a budapesti Nemzeti Színházban is. 
—B 2. István, * 1881, szobrász, Képzőmüv. 
Főisk. tanár. Ismert munkája a szabadságtéri 
Dél-szobra, továbbá a Panasz, Kígyóbűvölő, 
Anya, Bigéző fiu stb. 

Szentgyörgyvár kisk., Zala vm., keszthelyi 
j . , 765 1., ut. Zalaapáti, up. Alsópáhok. 

Szentgyörgyvölgy kisk., Za'a vm., alsólendvai 
j . , 1124 I., ut. Zalabaksa, posta. 

Szentháromság, az a tanítás, hogy az istentég 
egységes lénye három személyben nyilatkozott 
meg s mint Atya, Fiu, Szentlélek hat és mű
ködik. A három személy mindazonáltal egy 
Isten. 

Szenthelyek, azok a helyek, amelyekhez Krisz
tus életének valamely eseménye füződk: 
Bethlehem, Názáret, az Olajfák hegye, a 
szent sír. 

Szent Ilona, vulkanikus sziget a D-i At
lanti-óceán közepe táján, 122 km2, 3500 1., 
brit birtok. Szén- és vizállomás, 1815— 21. 
Napóleon itt élt száműzve és itt halt meg. 

Szentimentális (franc.) a. m. érzékeny, ér
zelgős. 

Szent Imre 1. Imre. 
Szent Imre Collegium, internátus kat. fő-

iskdai hallgatók számára. Glattfelder Gyula 
pi'.spök alapította. (Bp«st, Ráday-u. és Horthy 
Miklós-ut) 400 egyet, hallgatónak nyújt ott
hont. 

Szentimrefalva kisk., Zala vm., sümegi j . , 
i,6/ I., ut. Ukk, up. Za!agalsa. 

Szentimrei (Kovács) Jenő, * 1891, kolozs
vári újságíró. Müvei: Azoknak a keveseknek. 
Erdély fe'.ől, Petőfi visszajön, Mikroszkóp stb. 

Szent-Imrey Fái, * i88f, Alauj-Torna vm. 
alispánja. 

Szentírás, I. Biblia. 
Szentirmay 1. Elemér (Német János, 1836— 

1908), tisztviselő, iró és zenész. Népszínművek 
zer.ésitôj'e. F!alu rossza, Sárga csikó, Píros 
bugyelláris, stb. — 2. Ödön, 1876, kúriai 
bíró, a közgazd. egyet. m. tanára. 

Szent István, 1. ktván. 
Szentistván ragyk., Qorsod vm., mezőkövesdi 

Ι·» 3879 1., telefon, posta. 
Szent István-Akadémia, I. Szet.t Ist\án-Tár-

sulat. 
Szenti&tvánbaksa kisk., Abauj-Torr.a vm., aba-

ujszántói j . , 529 1., ut. Kelsődobsza, up. Nagy-
kinizs. 

Szentistvánlak kisk., Zala vm., alsólendvai 
j . , 158 1., ut. és up. Rédics. 

Szent litván-rend, Mária Terézia alap. 1,64, 
3 osztállyal. 

Szent ktván-Társula', kat. irodalmi intézet. 
1847. alakult: Jó és olcsó könyvkiadótá«. 
címen, mai nevét 1852. vette föl. Tudományos 
és irodalmi osztálya 1916. Szent István-Akadé
miává alakult. (Elnöke: gróf Apponyi Albert.) 
A Sz. mai elnöke: Zichy Aladár gróf; alelnö
kei: Mihályfi Ákos és Tun B'é'a, vezérigazga
tója Erdősi Károly. Könyvkiadó- és nyomda
üzeme ma külön részvénytársaság. 

Szentivánfa kisk., Vas vm., sárvári j . , 342 
1., ut. és up. Vámoscsalád. 

Szenfiványi 1. Árpád (1840—1918), pdtikus, 
1872-től haláláig képviselő; a nemzeti párt 
alelnöke, 1917. a függetlenségi párt elnöke. A 
tiszai ág. ev. egyházkerület felügyelője is vo't 
— 2. Gyula, * 1881, művészeti iró, a Szépm. 
Múzeum tisztviselője. Alapvető forrásmüve: Ma
gyar Képzőművészek Lexikona. — 3. Gyula, * 
1854, bányamérnök, a bányáméra, főisk. ny. 
r. tanára. Főműve: Bányaméréstan. 

Szentjakabfa kisk., Zala vm., balatonfüredi 
j . , 254 1., ut. Köveskál, up. Szentantalfa. 

Szentjóbf Szabó László (1767—1795), költő, a 
Martinovics-pörben elitélték s a kufsteini bör
tönben pusztult el. 

Szentkatalin kisk., Bpranya vm., hegyháti 
j . , 372 1., ut. Aba'iget, ut. Hetvehely. 

Szentkirály kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 
287 1., vasút, távíró, posta. 

Szentkirályszabadja nagyk., Veszprém vm., 
veszprémi j . , 1326 1., vasút, távíró, telefon, 
posta. 

Szentkozmadombja kisk., Zala vm., novai j . , 
473 1., ut. Gutorfölde, up. Zalatárnok. 

Szent László, 1. László. 
Szentlászló kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 

945 1., vasút, távíró, posta. 
Szentléránt kisk., Vas vm., vasvári j . , 412 

1., ut. és up. Dömötöri. 
Szer.tliszló kisk., Za'a vm., letenyei j . , 629 

1., ut. Söjtör, up. Pusztamagyaród. 
Szer.tőrinc kisk., Baranya vm., szentlőrinci 

j . , 256¾ 1., vasút, láviró, telefon; posta. 
Szent Lőrinc, folyó, 1. Saint Lawrence. 
Szentlőrinckáta nagyk., Pest vm., nagykátai 

) . , 1898 1., ut. Jászfelsőszentgyörgy, poíta. 
Szentmargitfalva kisk., Zala vm„ letenyei 

j . , 350 I., ut. Letenye, up. Eelsőszemenye. 
Szertmarjay Ferenc, kir. kamarai tisztviselő, 

a Martinovks-társarág harmadik igazgatója. 
1795 máj· 20-áa a Vérmezőn kivégeztt'k. 

Szertmártonká'a nagyk., Pest vm., nagykátai 
j . , 3612 I., vasút, telefon, posta. 

Szertmiklósfc, Pápóc kisk.-hez csatlakozott 
(í. o.). 

Szentmiklósi Márton, * 186', a bp.-i egyet, 
a római jog ny. r. tanára. 

Szentpéterfa nagyk., Vas vm., szombathelyi 
j . , IŐOI 1., telefon, pos'.a. 

Szentpéterfölde k:sk., Zala vm., novai j . , 
420 1., ut. és up. Gutorfölde. 

Szentpéteri 1. Imre, * 1878, a bp.-i egyet 
az oklevél- és címertan ny. r. tanára, törté
netíró. — 2. József (1781—1Γ62), ötvös; tré-
belt történeti reliefek. — 3. Zsigmond, * 1880, 
a szegedi egyet, az ásvány- és földtan ny. 
r. tanára. 

Szentpéterszeg r.agyk., B,ihar vm., berettyó-
ujfalusi j . , 1800 1., telefon, posta. 

Szentpéterur kisk., Zala vm., pacsai j . , 1335 
1., ut. Parsa, posta. 

Szentpétervár, 1. Leningrad. 
Szentségek, cly egyházi cselekmények, ame

lyekben isteni parancsra látható jegyek vé-
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tele utján isteni kegyelemben részesednek a 
hivek. Ilyen hét van;: a keresztelés, úrvacsora, 
bérmálás, bűnbánat, utolsó kenet, egyházi 
rend és a házasság. 

Szentsimon kisk., Gömör és Kishont vm., 
putnoki j . , 896 1., ut. és up. Felsőhangony. 

Szentszél-, kat. egyházi bíróság, amely a 
püspökségek mellett működik. Elnöke a püs
pök, tagjait a püspök nevezi ki. 

Szent Sziv, Jézus szent szive a róm. kat. 
egyházban kultusz tárgya, különösen a jezsuiták 
ápclják. 

Szent szövetség. Napóleon második lemon
dása után I. Sándor cár, I. Ferenc császár 
és III. Frigyes porosz király kötötték egy
mással Párizsban 1815. szept. 25, azzal a 
céllal, hogy a ker. vallást, a békét és az 
igazságot fenntartsák és egymásnak segítségére 
legyenek. A Sz.-hez az angol, a török ural
kodó és a pápa kivételével minden európai 
uralkodó csatlakozott. Lelke Metternich Kele
men csász. kancellár volt. 

Szenttamá', község, Bács-Bodrog vm., a 
Ferenc-csatorna mellett, 14.000 1. Trianon óta 
Jugoszláviáé Srbobran néven. 

Szentté avatás, a kat. egyházban az ΛΖ el
járás, amellyel a hitért vértanúságot szenve
detteket v. nagyon erényes személyeket szentté 
avatják; rendesen megelőzi a boldoggá avatás. 

Szenusszi, mohamedán szerzetes-rend, alapí
totta Mohamed ibn Ali-el-Sz. 1883. Északi 
Szudánban van a fészkük, a keresztényekkel 
ál'andó harcokat vívnak. 

Szenyér kisk., Somogy vm., marcali j . , 1008 
1., ut. és up. Böhönye. 

Szenzáció (uj-Iat.) a. m. érzéki észrevétel: 
feltűnő esemény. 

Szenzál (ol.) a. m. alkusz. 
Szenzibilis (lat.) a. m. érzékeny, gyöngéd. 
Szenzitív (!at.) a. m. érzékeny. 
Szenzualifás (lat.) a. m. érzékiség. 
Szenzi alizmus ( 'at) , az az ismerettani elmé

let, hogy minden megismerés az érzékszervek 
működésének eredménye. A praktikus Sz. az 
érzéki gyönyörben keresi a cselekvés tkpi 
célját és indítékát. 

Szeőke István, * 1862, kúriai biró, tanács
elnök. 

Szép Ernő, * 1884, nyugatos költő, elbe
szélő és színműíró. Verses könyvei: Énekes
könyv, Emlék, Régi kedvünk. Színdarabjai: 
Az egyszeri királyfi, Patika, Május, Azra : 
Grófkisasszony. Regényei: Lila áká , Hetedikbe 
jártam, Valentine. 

Szeparáció (lat.) a. m. elválasztás. 
Szeparatizmus (lat.) a. m. szétválasztásra tö

rekvés. 
Szepesialvy János, * 1882, Nemz. Muz, igaz

gatóőre, botanikus. 
Szepesi városok (Szepesség), az a 24 Λ áros, 

amelyet a II. Géza idejében bevándorolt szá
szok alapítottak Szepes vm.-ben. Zsigmonq. 
király 13-at Ulászló lengyel királynak elzálo
gosított. Ezeket Mária Terézia szerezte vissza 
1772. 
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SzepessI Miksa, * 1886, a Kassai UjságJ 
majd a Felsőmagyarország—Kassai Napló, ál 
Kassai Színházi Újság szerk. \ 

Szepessy Géza, * 1895, országgy. képv. j 
Szepes vm., 3654 km2, 173.000 1. Székhelye 

Lőcse. 
Szepetk kisk., Zala vm., zalaegerszegi j , , 

ic 62 l., vasút, táviró, posta. 
Szépeinek kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 

2151 1., telefon, posta. 
Szepezd kisk., Zala vm., tapolcai 3'., 396 I·. 

vasút, telefon, posta. 
Széphalom 1. kisk., Zemplén vm., sátoralja

újhelyi j . , 295 1., ut. és up. Sátoraljaújhely. 
— 2. Szépir. és tud. folyóirat Szegeden. 
Szerk. Zolnai Béla. 

Széphistória, regényes tárgyú verses elbe
szélés a 16—17. sz.-ból. 

Szeplő, sárgás-barnás foltok a bőrön, ame
lyek festékanyag fölhalmozódásából keletkeznek. 
Orvosi beavatkozással eltávolíthatók. 

Szépművészeti Múzeum (Orsz. Magy.), a ha
zai és idegen képzőművészet egyetemes gyűj
teménye. Főigazgató: Petrovics Elek. Épült 
Schickedanz és Herzog építészek tervei sze
rint, megnyílt 1906. Magában foglalja a régi 
Országos Képtár anyagát, a Nemzeti Múzeum 
volt képtárát és saját ujabb szerzeményeit. 
Állománya mintegy 6000 kép és szobor, 15.000 
rajz, 130.000 metszet és egyéb grafikai mü. 

Szepszis (gör. : rothadás) a. m. fertőzés. 
Szeptikém'a (gör.), általános vérmérgezés 

sebfertőzés következtében. 
Szeráfok (héber), az Isten trónja körül sze

replő angyalok; vezérük Uriel. 
Szerály, palota Konstantinápolyban, 1922-ig 

a szultán lakhelye. 
Szerb Antal, * rooi, tanár, író és iroda

lomtörténész; kormegjelenitő történeti novel
lákat ír. 

Szerbek, délszláv népfaj, amely (630 K'r. 
u.) mint az utolsó szláv vándomép jelent meg a 
Balkánon a horvátokkal együtt, akikkel azo
nos nyelvet beszélnek, de külön tört. fejlő
désük volt és gör. keletiek, mig a horvá
tok katolikusok. Számuk a horvátokkal együtt 
kb. 9 millió, akik közül gör. kel. 5.6 millió. 

Szerbia, a mai Jugoszlávia magva a Duna, 
Száva, Drina, Montenegro, Albánia, Görög
ország és Bulgária közt. 88.000 km2, 4.5 
millió 1. Felszíne túlnyomóan hegyes. Mező
gazdasága külterjes, állatállománya nagyszámú, 
de silány, ipara csekély, közlekedése egészen 
kezdetleges. Lakosai szerbek; a D-en lakó 
3/4 millió mohamedáno.i kivül a több g. 
kd. Fővárosa Belgrád. — Története. Az Al-
duna vidékére Heraelius csász. 630 körül 
hivta be a szlávokat, közöttük a szerbeket, 
akik a 8. században felvették a görögkeleti 
vallást. Sz. a 11. sz.-tól kezdve mint gö
rög vazallus állam lassan vezető hatalommá 
lesz és a 14. sz. közepén a Nemanjidák 
alatt hatalmát Bulgáriára és Macedonia a is 
kiterjeszti és Dusán István (1331—55) alatt 
függetleníti magát Bizánctól. Ebbe a fény
korba esnek már az első küzdelmek a tö-
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rpkökkel, amelyek 1389. a rigómezei csatá
ban Sz. bukásával végződnek, de csak 1459. 
lett teljesen török provinciává. Az 1717. fel
szabadult Ê-Sz. újra török kézbe került: de 
egyben feltámadt a nemzeti mozgalom is. Az 
1804. forradalom eredményeként Karagyorgyét 
a török elismerte fejedelemnek, de csak 
1812-ig tudta t irtani magát. 1816. Obrenoi-
vics Müos alatt uj forradalom tört ki, az 
1829. török-orosz drinápolyi béke csaknem 
telles függetlenségét biztosítja Sz.-nak. 1839. 
Milost 'elűzik a trónról, fia Mihály lesz fe
jedelem, akit 1842. Karagyorgye unokája. 
Sándor űzött el. 1858. Milos visszatér és a 
fejedelemséget örökössé teszi a családjában, 
Milán 1876. török háborúja veszteséges, de 
az 1877. orosz-török háború éí a berlini 
kongresszus függetbn állammá tette és 1882 
királysággá lett. 1885. Keletrumélía miatt há
borút viselt Bulgária ellen, amelyben vere
séget szenvedett. Milá'i kir. 1889. önként le
köszönt fia, Sándor javára, akit 1901. a Ka-
ragyork'yevicsck hívei nejével megöltek és Pé
tert ültették a trónra. A világháborúban Sz. 
az antant olda'ái harcolt. L. Világháború és 
Jugoszlávia története. 

Szerb irodalom. A 18. sz. végén lendül 
föl, a török nyomás gyöngülésével. Dositej 
Obradovks (1739—1811), Karadzsics (f 1864) 
és Danicsics (f 1886) diadalra viszik a pép
nyelvet. A 19. sz. nevezetesebb költői: Nye-
gus (1813—1851), Milutinovi-s (1791—-1847), 
Radirsevics (1824—1853), Jovanovics-Zmaj (1833 
—1904), Ilics (* 1864). A drámában: Ban, 
Kiosztics, N'usics. A modern irodalom ne
vei: a lírikus Ducsics (szimbolista, * 1871), 
Stefanovics, Petrovics; az elbeszélő-irod.-ban 
Lazarevi s (1851—1890), Matavulj (1852—1908). 

Szerb nyelv, a délszláv nyelvek egyik ága, 
a horvát nyelvtől csak a cirill irás választja el. 

Szerecsen (az arab szaracénból), a közép
kori magyaroknál a mohamedánok, később 
a négerek neve. 

Szerecseny kísk., Győr vm., sokoróaljai j . , 
1138 I., ut. Gyomoré, posta. 

Szerémi Gusztáv, * 1877, zeneszerző, a 
Zenemüv. FőiskoláT hegedű- és viola-tanár. 

Szeremle nagyk., Pest vm., kalocsai j . , 1709 
]., telefon, posta. 

Szerem vm. (Srijem), 6018 km2, 400.000 1. 
Székhelye Z'mony (Zemun). 

Szer my Zoltán, * 1861, szinnü ész, a 
Vígszínház jeliemszinésze. 

Szerenád (ol. serenata) a. m. éjjeli zene. 
Szerencs nagyk., Zemplén vm., szerencsi ]. 

székhelye a Tokaji hegység lábánál. 5851 1, 
vasút, távíró, tejefon, posta. Cukorgyár, cso
koládégyár. Borpiac. 

Szerencsés Imre, 1. Fortunatus Imre. 
Szerep nagyk., Bihar vm., sárréti j . , 2334 

1., vasút, távíró, telefon, posta. 
Szerezsíín, a határőrvidéki lovaskatonák neve. 

Vörös köpönyegben, hosszú puskával és hand-
zsárraí előőrsi szolgálatot teljesítettek. 

Szergény kísk., Vas vm., celldömölki /., 
893 1., ut. és up. yinár. 

Széria (lat. series), sorozat. 
Szeriőzus (lat.) a. m. komoly, ünnepélyes. 
Szerpentin (lat.), 1. zöldes, kigyószerüen 

pettyezett ásvány, díszkő. — 2. Kigyóvonal; 
kanyargó ut. — 3. Vékony papirszalag-te-
Kercs, Karneválkor dobálják. 

Szertornőzás, amikor a tornagyakorlatokat 
bizonyos szeren (ló, korlát, nyújtó stb.), vagy 
bizonyos szerrel (buzogány, bot stb.) végzik. 

Szérum (lat.) a. m. szövetnedv, vérsavó. 
Gyógy-Sz.t betegségek ellen immunizált álla
tok vérsavója (pl. diftéria-, tetamisz-Sz.). 

Szérű» keményre és simára taposott terül t 
a cséplés v. nyomtatás céljára. 

Szerves anyagok, az élo lények testében 
létrejött anyagok: a cukor, keményítő, zsí
rok, fehérjék stb. Ezek mindig szen-ît, hidro
gént és oxigént, azonfelül leggyakrabban nit
rogént, foszfort, ként, vasat, kaldumot, vizet 
és ásványi anyagokat tartalmaznak. 

Szerves vegyületek» a szén-elem vegyületei v. 
más felfogás szerint azok a vegyületek, me
lyek élő lények testében keletkeznek. Régeb
ben ugyanis azt hitték, hogy Sz.-et (csakis 
az élő lények tudnak létrehozni a bennük 
lakozó titkos »életerő« segítségével. Ma már 
azonban mesterségesen is el "állítják őket, még 
pedig nagy tömegekben. 

Szervetlen vegyületek v. anyagok, a szenet 
nem tartalmazó vegyületek, ill. helyesebben 
azok, amelyek az ásváayországból erednek. 

Szervilis (lat.) a. m. szolgai, megalázkodó. 
Szerviták (Szűz Mária szolgáinak rendje). 

1223. Firenzében keletkezett kolduló szerzet. 
Ná'unk Bp.-en, Egerben és Fraktion van 
rendházuk. 

Szerzetesség, a neve a rendszeresei és tö
megben müveit vallásos önmegtartóztatásnak. 
A Sz.-et megtaláljuk már a brahmanizmus-
ban és a buddhista vallásban is. A zsidóknál 
az esszénusok éltek szerzetesmódra s Keresz
teli János volt a leghíresebb aszkéta a Iker. 
egyházban. Az első kolostort Pachomius ala
pította 320 körül a Niíus mellett. Ny-on £ 
4. sz. végén terjed el a Sz. Nursiai Bene
dek Monte Cassinóban 530 körül telepedett 
le. Írország a 6 sz.-ban lesz Insula sanc
torum (szentek szigete). A kolduló szerzet
rendek a 13. sz.-ban keletkeznek, a jezsuitá
kat a reformáció elleni védekezés szüli. A Sz. 
ma bizonyos fogadal.nak (szegénység, szüzes
ség, engedelmesség) a'apjáti kolostorokban való 
kegyes élet. A szerzetesek nagy része a kegyes 
gyakorlatokon tul oktatássá', betegápolással, 
hittéritcssel is fog'alkozik. 

Szerződés, két vagy több személy kölcsö
nös és egybehangzó akaratnyilvánítása vala
mely jogviszony létesítésére. A Sz. alakszerű
séghez kötve nincs. Van szóbeli és írásbeli, 
egyoldalú és kétoldalú stb. Sz. 

Szerzői jog, kizárólagos jogosultsága a 
szerzőnek, saját müvének többszörösitósére, 
közzétételére és forgalombahozatalára a törvény 
által megállapított védelmi időn belül. Nálunk 
a Sz.-ot az 1921. évi LIV. t.-c. szabályozza, 
kapcsolatban az 1922. törvénybeiktatott berni 
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unióval. A Sz. kiterjed az irodalmi és zener 
müvekre, képzőművészeti, iparművészeti alko
tásokra, színmüvekre, illusztrációkra, térké
pekre, fényképészeti és mozgófényképészeti mü
vekre. A Sz.-i védelem a szerző egész jelé
tére és a halá'át követő 50 évre terjed. 

Szesszió (lat.) a. im. ülésszak, pl. a par
lament ülésszaka. 

Szeszgyártás, az a müvelet, amellyel cukor-
v. keményitőtartalmu anyagokból erjesztéssel 
alkoholt állítanak elő (utóbbiaknál a kemé
nyítőt előbb malátával cukorrá alakítják át-. 
A cukor alkohollá alakítása élesztővel törté
nik s lepárlással nyerik a tiszta szeszt. 

Szesztay Lászli, * 1870, a müegyet. a 
pályaudvari berendezések c. ny. rk. tanára. 

Szexuális (lat.) a. m. nemi. 
Szezám, Indiából származó növény, magjá

ból étolajat (Sz.-olaj) sajtolnak. 
Szféra (gör. a m. gömb), 1. a geometriá

ban a gömbfelület. 2. A csillagászatban (égi
test; a bolygók keringési pályája. 3. Átvitt 
értelemben : hatáskör, terület. 

Szférák zenéje v. harmóniája, hangsor, me
lyet a pythagorasi világszemlélet szerint a 
Föld köré képzelt 8 koncentrikus gömb for
gása hoz létre. 

Szferoid (gör.), a gömböt megközel'tő mér
tani alak. 

nreiisdPE^Krg HED^ »f ~ » k ^ I&AMIS Ι ffoPi? 
Egyiptomi szfinx 

Szfinx (sphinx) emberfejü, oroszlánteslü kő-
szörnyeteg. A legnagyobb a gizehi pirami
sok közelében van (55 m. hosszú, 20 m. 
magas). 

Sziám, független császárság Hátsó-Indiában, 
V2 millió km2, 10 mii

ig. •'·!.'fry." •!..:..'•'..'. "• -"Γ̂ Τ̂ ι. ' ' ° 1. Felszíne hegyes-

1 · ' ' · ' ΐ / ^^Κ*Ή^ν^ · ί ^ ° a z °'SZ^S teigelye; 

iWuWÊÊïiÊÊÊïwêtt séges. Lakosai mongol-

I r ^ j O w r ^ ^ i H ^ ^ ' Testileg és szellemileg 
W^\J]^iW^^\^^^ kisebbek és gyengéb-
w i l O r o J l r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ek Azs!a vezető né-
^mm*^^^(<7i7e^ peinél. A lakosság J/4-e 

ν kínai. Főtermékei a 
rizs éi a tikfaj fű

szerek, cink, drágakövek. Ipara csekély. Vas

úthálózata fejletlen. Fővárosa és kikötője 
Bangkok. ' 

Sziámi ikrek (1811—1874). Csang és Eng 
nevű sziámi testvérek, akik köldökük fölött 
össze voltak nőve. 

Szibarita, I. Sybaris. 
Szibéria, Ázsia É-i negyede a Jeges-ten

ger, a Nagy-óceán, Belső-Azsia és az Urai-
hegység közt, 12 miliő km2, 10 millió 1. 
Ny-i és É-i fele sík, a K-i és D-i hegyes, 
részben vulkanikus. Hatalmas folyói, az Amur 
kivételével, a Jeges-tengerbe torkolnak; Ob, 
Jeniszej, Léna; télen befagynak, nyáron ha
józhatók. A benszülött mongolfaju népesség 
halász, vadász, nomád állattenyésztő; a be
vándorolt oroszok földművesek. A tél min
denütt nagyon hideg (Verchojánszkban — 700), 
de D-en a nyár meleg. É-i része fagyos mo
csár; a középső dus erdőség, sok prémes 
állattal, D-en szántóföldek. Búza-, vaj-, fa-
és prémkivitel. A 7000 km. hosszú Sz.-i vasút 
a Föld leghosszabb vasútja. A 16. sz.-ban 
tárták fel és vették birtokba az oroszok. 
Most az Orosz Szovjet-Unio tagja. 

Szibinyáni Jankó, Hunyadi (Szebeii) Já
nos neve a szerb népköltészetben. Náluek 
Arany költeménye révén lett ismeretessé. 

Szicília, a Földközi-tenger legnagyobb és 
legnépesebb szigete a Ny-i és K-i medence 
határán, 25.463 km2, 4 millió 1. Éghajlata 
meleg, egészséges. Részben hegyes, legma
gasabb csúcsa az Etna (működő vulkán), 3500 
m. A lapos tengerpart igen termékeny és 
jól müveit. Bor-, o'aj-, és déligyümölcskivi
tele jelentékeny. Tengeri halászata számottevő. 
Kénbányászatát csak az Egyes. All.-é múlja 
felül. Újabban ipara is fellendült. Fővárosa 
Palermo; nagy városai még Messina és Ca
tania. i860 óta Olaszországé. 

Szicíliai vecsernye (1282 márc. 30.), a pa
lermói nép felkelése a franciák e'len. A fel
kelés kitörésére a vecsernyére szóló harang
gal adtak jelt. Innen a neve. 

Sziderosztát (gör.), óramű, amely a csilla
gászati műszereket mindig ug/anarra az égi
testre irányítva tartja, mert különben a Föld 
forgása következtében a vizsgált tárgy - ki
szaladna a látómezőből. 

Sziderikus (lat.) a. m. a csillagokra vo
natkozó. 

Szidon Simon, * 1892, magyar matematikus, 
a sorfejtések problémáival foglalk. 

Szieszta (spany.) a. m. pihenő. 
Szifilisz. I. Lues, 
Szigetbecse na.gyk., Pest vm., rá kevei j . , 

981 1., ut. és up. Ráckeve. 
Szigetcsép nagyk., Pest vm., ráckevei ]., 

1654 1., vasút, ut. Tököl, posta. 
Szigetelő, olyan test, mely az elektromos 

áramot nem vezeti. Ilyen anyagok: a por-
cellán, guttapercha, gumi, üveg stb. 

Szigethy István, * 189*, festő, Ferenczy 
Károly tanítványa. Legnagyobb sikereit grafi
káival érte el. 

Szigeti 1. József (1822—1902), színész és 
színműíró, 1844-9.5. * Nemz. Szinház tagja, 
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jeljemszinész. Több népszínművét játszották: A 
véd bakancsos és fia, a huszár, Szécsi Mária. 
— | 2. József, * 1869, felsőházi tag. _ 3. 
Jóasef, * 1892, hegedűművész, Hubay tanít
ványa. 

Szigetmonostor nagyk., Pest vm„ pomázi j . , 
H94_ 1., ut. Szentendre, posta. 

Szigetszentmárton nagyk., Pest vm., r á k e 
vei j . , 1053 I., vasút, ut. Ráckeve, posta. 

Szigetazentmíklós nagyk., Pest vm., rácke
vei j . , 4407 I.,. vasút, telefon, posta. 

Szigetujfaíu nagyk., Pest vm., ráckevei j . , 
1778^ I., vasút, ut. Ráckeve, posta. 

Szigetvár nagyk., Somogy vm., szigetvári j . . 
5348 1., vasút, távíró, telefon, posta. 1556. 
Zrínyi Miklós kirohanása a török ellen és 
hősi ha'á'a. 

Szigetvári Iván, * 1858, irodalomtörténész, 
középisk. nyűg. ta ár. Müv.: A komikum el
mélete, Petőfi költiszete, Az irodalomtört. 
elmélete. 

Szigliget kisk., Zala vm., tapolcai j . , 1097 
1., ut. Nemestördemic, pesta. 
• Szigligeti Ede (Szathrnáry József, 1814— 
1878), színész és drámaíró. 1840. nyerte el 
először az Akadémia diját (Rózsa, vigj.), utóbb 
még 15-ször lett pályadijnyertís. A Nemz. 
Színház rendezője, dramaturgja, végül igazg. 
100-nál több darabot irt. Vígjátékai: Mama, 
Nőuralom, Liliomfi, Fenn az ernyő, nincsen 
kas stb. Dalos népszínmű: Szökött katona. 
Népszínművei: Csíkos, Lehne, Két pisztoly, 
Cigány. Dramaturgiai tanulmánya: A dráma 
és vál'ajai. 

Szignálni ('at.) a. m. jellel ellátni, alá
írni. 

Szignafarius (lat.) a. m. szerződést aláíró 
(hatalom). 

Szignatúra (franc), ismertetőjel, okmáiy alá
írása, a művész névaláírása, nyomdászatban az 
ivjelzés. 

Szignum (lat.) a. m. jel. 
Szigony, többágú vil a halszurásra. 
Szigorla', a doktori fok elérését megelőző 

vizsga az egyetemen. 
Szihalom nagyk., Borsod vm., mezőkövesdi 

j . , 2976 1., vasút, te'efon, posti. 
Szi'ártóháza kisk., Zali vm., alsólendvai j . , 

193 1., ut. és up. Rédics. 
Szijj Báint, * 1863, kisgazda, felsőházi 

tag. 
Szikes tála*, az o'.yan, amelyben nagyobb 

mennyiségű sziksó (szénsavas nátrium) fordul 
elő és ezért művelésre alkalmatlan. 

Szi-Kiang, D-Kina legnagyobb folyója, Ma
cao mel ett ömlik a D-kinai tengerbe. 

Szikkativ (lit.) a. m. szárit) hatású. 
Szikla Adolf, * 1868, zeneszerző és 1926-ig 

az Operaház karmestere. Főműve két bal-
let: Alom és Törpe gránátos. 

Sziklai 1. Feren:, * 1883, szlovenszkói 
iró; Pünkösthy láiyok (színmű), Fekete em
ber (regény). — 2. Ist/án, * 1889, a Vá
rosi Könyvtár volt tisztviselője, közjog-politi
kai tanulmányokat irt. Főműve; Né.œïozszâg 
alkotmánya. 
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Szkláehegység, az Ε-amerikai Kordillerák 
belső hegylánca,- Alaszkától Mexikóig húzódik. 
Több rsursa emelkedik a 4000 m. fölé. Szá
mos vulkán, gejzír, kanyon. Dus szén-, arany-
és vasérctelepek. 

Sziklay János, * 1857, iró. Regényeket, 
költeményeket, földrajzi és irod.-tört.-i müve
ket irt. 

Sziklevelek, kis levélkék, ame'yek a nö
vény csírázásakor legelőször jelennek meg. 

Szikra (özv. gr. Teleki Sándorné, Kende 
Julia), * 1864, iró, elbeszélései s drámai 
müvei a felsőbb osztályok rajzai. Regényei: 
A bevándorlók, Ugody Lilla, Tabu, A nagy-
nagy kerék stb. Drámái: A tépet; láncok, 
Káprázat. 

Szikra-induktor, 1. Induktor. 
Szikratávíró, 1. Drótnélküli távíró. 
Sziksó, víztartalmú szénsavas nátrium. Az 

Alföld egyes helyein a talajból virágzik ki. 
Szikszay Ferenc (1870—190S), festő, tájké

pek (Hajótöröttek temetője, Napnyugta az 
óceánon stb.). 

Szikszó nagyk., Abauj-Torna vm., szikszói 
j . , 4861 1., vasút, távíró, tale'on, posta. 

Szil nagyk., Sopron vm., csornai j . , 2988 
I., vasút, távíró, posta. 

Szilády 1. Áron (1837—1922), halasi ref. 
nap, írod.-búvár. Kitűnő kritikai kiadványai: 
Régi magyar költők tára, Balassa Bálint 
költ., Török—magyar okmánytár stb. — 2. 
Zoltán, * 1878, egyetemi magántanár, zooló
gus, a Nemz. Muz. tisztv. 

Szilágy kisk., Baranya vm., pécsváradi j . , 
655 1., ut. Pécsvárad, up. Berkesd. 

Szilágyi 1. Dezső (1840—1901), államférfi, 
1889—95. igazságügymin., 1895—8. képviselő
házi elnök, bp.-i egyet. tan. Reformálta a 
bírói s ügyészi szervezetet, a házasságjogi 
törvényt, előkészítette a bűnvádi és polg. 
peres eljárás reformját, a polg. törvény
könyv kodifikációját, az egyházpolit. javasla
tokat. Kiváló szónok volt. Beszédeit kiadta 
Fayer Gyula és Vikár Béla. — 2. Erzsébet 
(f 1483), Hunyadi János- felesége, Mátyás ki
rály anyja. Nagy része volt Mátyás királlyá 
választásában. — 3. Géza, * 1876, költő és 
zsurnaliszta. A francia szimbolista líra első 
idetelepitője (Tristia, Holt vizeken). Irt el
beszélő müveket is (Vitustánc, Nagy Napokon 
és kis barátnője, stb.). — 4. Lajos. * 1882, 
volt vezérkari százados, pártonkiv. országgy. 
képv. — 5. Mihály (f 1460), Sz. Erzsébet 
testvére, Nándorfehérvár ostrománál tűnt ki. 
Mint a köznemesi párt vezére, 1858. keresztül
vitte unokaöccse, Mátyás királlyá választá
sát. Sértett hiúságból Mátyás ellenségeivel 
szövetkezett, amiért is Mátyás Világos várába 
záratta. Innen kimenekülve kibékült a király-
lyal. Egy előőrsi csatározás alkalmával a 
törökök elfogták, Kons-tantinápolyba vitték és 
kivégezték. — 6. Sándor (1827—99), történet-
tüdős, a bp.-i egyet könyvtár igazg., a Szá
zadok szerkesztője. Sok okmánytárt adott ki, 
főleg a forradalom és Erdély történetévé 
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fogl. és szerkesztette a ίο kötetes millenniumi 
Magyar nemzet történetét. 

Szüágysomlyó, város Szilágy vm., a Kraszna 
mellett, 7000 1. Trianon óta Romániáé Sim-
leul Silvaniei néven. 

Szilágy vm., 3815 km3, 230.000 1. Székhelye 
Zilah, Trianon óta Romániáé Salagiu néven. 

Szilárd János, * 1891, iró és hírlapíró; 
Ha a szerelem meghal (reg.), Pipaszó mel
lett (karcolatok). 

Sziíárdság, az az erő, amellyel egy test 
ellenáll a részecskéit szétválasztani akaró erő
nek. Van huzási, szakitási, hajlítási, nyomási 
stb. Sz., amelyek az ipari nyersanyagoknál na
gyon fontosak. 

Szilasbalhás, nagyk., Veszprém vm., enyingi 
j . , 456S 1.. telefon, távíró, posta. 

Szilasi Móric (1854—1905), kolozsvári egyet, 
tanár. Klasszika-filológiával, magy. és finn
ugor összehasonlító nyelvtudománnyal fogl. 

Szilassy Zoltán, * 1864, volt országgy. képv. 
és az OMGE nyűg. igazg. 

Szilézia, tartomány, Közép-Európában, a Kár
pálok, Szudéták és a Szarmata-síkság össze-
szögellésénéJ, kb. 50.000 km2, 6 millió 1. 
Földje termékeny és jól van müveive, de 
jelentőségét ásványos kincsei adják meg. Szén-
készlete majdnem akkora, mint a Ruhr-vi
déké. Cinkbányiszatát csak az Unióé múlja 
felül. Oiom- és vasércbányászata is számottevő. 
Textil-, vas- és mezőgazdasági ipara igen 
fejlett, amellett Közép-Európa legnagyobb szén-
szállítója. Innen kerül hozzánk az u. n. 
porosz szén. A volt Porosz-Sz. területé
nek túlnyomó része Németországé maradt, 
DK-i sarka az összes cinkbányákkal, a szén
telepek és gyárak legnagyobb részével Lengyel
országé lett. Osztrák-Sz. széntelepeit Cseh
szlovákia örökölte; a területből egy kis darab 
jutott Lengyelországnak. 

Szilícium, elem, előállítható kvarcból. Oxi
gén-vegyülete a kvarc, tűzkő, achat stb. 
Előfordul élőlényekben is, durranógáz lángjá
ban megolvad (kvarcüveg). A földkéreg legna
gyobb része szilikátokból áll. 

Szilikátok, a kovasavas ásványok: kvarc, föld-
pátok, csillámok, amfiból stb. 

Szillabus (gör.) a. m. jegyzék, följegyzések, 
irod. vázlat. 

Szillogizmus (gör.), az a következtetés, amely 
az egyetemesből az egyeshez jut el. A tel
jes Sz. két előzményből és egy zárótétílből 
áll, pl.: minden ember halandó. Péter em
ber. Tehát Péter halandó. A Sz. nem ve_et 
el u] igazságokhoz, de megjvhat az elté
velyedéstől. 

Szilsárkány kisk., Sopron vm., csornai j . , 
1363 1., vasút, táviró, posta. 

Szilszkin, 1. Sealskin. 
Sziluett, 1. Silhouette. 
Szilvágy kisk., Zala vm., novai j . , 568 L, 

ut. és up. Nova. 
Szilvás kisk., Baranya vm., pécsi j . , 270 1., 

ut. Szalánta, up. Gare. 
Szilvásezentmárton kisk., Somogy vm., kapos-

*£" j-» 339 1. u*· Kaposvár, up. Szeána.. 

Szilvásvárad kisk., Borsod vm., sajószent
péten j . , 1315 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Szilur formáció, a Föld őskorának egyik 
rétegcsoportja: ekkor Ikezd az állatvilág ki
fejlődni. 

Szilveszter, 1. Sylvester. 
Szilvórium, szilvából főzött pálinka. 
Szily 1. Kálmán (1838—1924), természet

tudós és magy. nyelvbuvár. Volt müegy. tanár, 
a Természettud. Közlöny szerkesztője, az Aka
démia főtitkára és· főkönyvtárosa, a Széchenyi 
Múzeum megszervezője. 1904. megalapította a 
Magy. Nyelvtud. Társaságot s a Magyar Nyelv 
c. folyóiratot. Müvei: Adatok a magy. nyelv 
és irodalom történetéhez, A magyar nyelv
újítás szótára. — 2. Kálmán ifj., * 1875, a 
müegy. a mechanika ny. r. tanára, felsőházi 
tag. — 3. Tamás (1866—1929), földbirtokos, 
nyűg. főispán, országgy. képv. 

Szimbiózis (gör.) a. m. két külön fajú 
szervezet tartós együttélése (növény növénnyel, 
állat állattal, v. állat növénnyel), egymás 
kölcsönös támogatására (pl. a remeterák és 
a tengeri rózsa). 

Szimblrszk, orosz város a Volga jobbpart
ján, 69.000 1. Gyapjú- és gabonapiac. 1925 
óta neve Uljanov. 

Szimbolikus (gör.) a. m. jelképes. 
Szimbolizmus (gör.), a 19. sz.-végi fran

cia irodalomból kiinduló törekvés, amely a 
dolgok szimbolikus hátterét hangsúlyozza (Vil-
liers de l'Isle-Adam, Rimbaud, Verlaine, Mal
larmé stb.). 

Szimbólum (gör.) a. m. jelkép. 
Simferopol, Krim fővárosa, 71.000 I. 
Szimfónia (gör.), 3v. 4 tételből álló zenekari 

mü. Részei az a'legro, andante és allegretto, 
amelyekhez Haydn és a bécsi iskola a 
menüettet vette negyedik tételnek. A me
nüett helyére Beethoven a scherzo-tételt ik
tatta be. 

Szimfonikus kö'timény, a szimfónia'brmából 
származó zenekari műfaj. Első megalkotója 
Liszt Ferenc, aki a szimfónia négy tételé
ből vonta össze programzenei céljaira. 

Szimmetria (gör.) a. m. részarányosság. 
Szimonia, 1. Simonia. 
Szimonidesz 1. János, t 1708, besztercebá

nyai ev. igazgató, a gályarabságból e'menekül, 
később lelkész. Irta a Galéria omnium sanc-
torum-ot s leírta viszontagságait. — 2. Lajos, 
* 1884, ev. lelkész, az Evang. Lap és a Theo!. 
Szaklap szerkesztője. Müvei: Jézus élete, Pálma
ágak, A v i ' á g vallásai (2 k.). 

Szimpátia (gör.) a. m. rokonszenv. 
Szimplex (lat.) a. m. egyszerű. 
Szimpozíon (gör.), 1. Symposion. 
Szimptóma (gör.) a. m. tünet. 
Szimulálni (lat.) a m. tettetni, színlelni. 
Szimultán (lat.) a. m. egyidejű. 
Szimultanizmus (lat.), a képzőművészetben 

az az eijáráa, amikor időben egymásután átélt 
élményeket egyidőben, egymás mellett ábrázol 
a festő. 

Szin kisk., Abauj-Torna TOL, bódvaszilasí 
j - . 797 I... »asut, táviró, telefon; posta. 
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gzindbad, az Ezeregy éjszaka egyik meséjé
nek hőse, tengerész. 

Szindikálizmus (gör.-franc), a munkásmozga
lomba11 a közvetlen cselekvés (action directe, 
pl, az általános sztrájk, szabotázs a. m. munka· 
eszközök rontása) híveinek forradalmi szerve
zete, szemben a parlamentáris szocialistákkal. 

Szindikátus (gör.-franc.) a. m. önálló vállala
tok közös intéző szerve. 

Szinedrium, 1. Synedrium. 
Szinek, azok az optikai benyomások (inge

rek), amelyeket a fény különböző hullám
hosszúságú sugarai szemünk recehártyáján kel
tenek. A , fehér szin, pl. a napfény, az 
összes színek elegye. Ezt felbonthatjuk az 
alkotó egyszerű színekre avval, hogy finom 
rácson v. üveghasábon vezetjük át (1. Szín
kép). A világító testek színe mindig attól 
függ, hogy fénysugaraikban mely hullámhossz 
a túlnyomó. Fekete az a test, amely az 
összes színeket elnyeli. 

Szitiekdache (gör.), retorikai forma; a xési 
az egész helyett. 

Szinekura (lat.), munkanélküli, fizetéssel járó 
állás. 

Színes fényképezés, I. Fényképezés. 
Színes fiiul. Az egyszínű filmképeket már 

kezdettől igyekeznek színessé tenni. Az ujabb 
eljárás a természetes színekben való fotografá
lás. Három képet fotografálnak 3 szinszürőn 
keresztül és a három kópiát a 3 alapszínre 
festve egymásra ragasztják. Valamelyes termé-
szethüséget csak a szabad ég alatti felvételek
nél tudtak elérni. 

Szines metszet, amely szineit a lemezről 
faló nyomás utján nyeri; ahány színből álJ 
az ábrázolás, annyi lemezzel készül a lenyo
más. Más a színezett metszet, ahol a színe
zés ecsettel történik. 

Színészet, már a görög színpadnak is vol 
tak kiváló színészei. A középkor Sz.-e a 
mai misztériumokból fejlődött és Shakespeare, 
Molière koráig többnyire rögtönzésekből ütöt
ték össze a szinielőadásokat (1. Commedi» 
dell'arte). A 18. sz. elejéig a női szerepeket 
is férfiak játszották. A szinészképzés sokáig 
empirikus volt, nálunk csak az 1830-as évek 
elején állították fel az első Színi Tanoda-1, 
amely a mai Színiakadémia alapja. A modern 
Sz. száműzte a deklamálást s a természetes' 
ség felé törekszik. 

Szingapúr, 1. Singapore. 
Szinghalézek, Ceylon-szigetén élő, a dravl· 

dákkal erősen keveredett indogermán eredetű 
nép. Számuk kb. 3 millió. Buddha-vallásuak. 

Szingu'áris (lat.) a. m. egyes, különös. 
Színház, a klasszikus ókorban a nézőteret 

jelentette. Az antik Sz. három részből állott: 
1. a köralaku fedetlen nézőtérből; 2. a kaf 
részére fentartott helyből (orchestra); 3. a 
három oldalon zárt és fedett színpadból. Az 
első görög Sz.-ak fából épültek. Kr. e-
330. épült az első kőszinház Athénben, mint
egy harmincezer néző befogadására. Előadá
sokat ünnepnapon rendeztek, az állami meg
bízott felügyelete mellett. A Sz.-ak financiális 

SZINKRETIZMUS 

ügyeit A Sz. bérlői intézték és ugyancsak 
ők szabták meg a belépődíjat is, amely két 
obulusnál nem volt magasabb. A nincstelenek 
Perikies idejében már ingyen látogathatták 
a színházakat. — A római Sz. technikailag 
fejlettebb. A nézőteret tetőzetteí és ülőhelyek
kel látják el. — A középkori Sz. majdnem 
kizárólag az egyház szolgálatában állott. Λ 
vallásos tárgyú színdarabokat a templomokban 
játszották. Amikor a színdarabok elvesztet
ték egyházi jellegüket, a Sz.-ak szabad te
rekre kerültek, A reformáció idején zárt 
udvarokban és az iskolák aulájában játszot
tak. Az első állandó Sz.-at 1576, építik 
Shakespeare idejében, Londonban. Ugy Angsá
ban, mint később Németországban és Francia
országban is az első Sz.-ak az antik Sz.-ak 
alapján épülnek föl. A Sz.-i építészet a 
17—18. sz.-ban, olasz mesterek nyomán vesz 
nagyobb lendületet Európában. — A modern 
Sz. épületénél nem ragaszkodtak a négyszög
letes formához. A Sz. külseje a nézőtér 
patkóalakjához alkalmazkodik. Nevesebb Sz.-
épületek a bayreuthi Wagner-Színház, a bécsi 
Opera és Burg-Theater, a párizsi Nagyopera, 
a milanói Scala. A világ legnagyobb Sz.-a 
a chicagói, amelyben 8000 férőhely van. 

Színi Gyula, * 1876, iró és ujságiró._ Im-
presszionisztikus novellákat (Trilibi, Lelki ka
landok), regényeket és számos irod. tanulmányt 
(Jókai stb.; irt. 

Színkép (spektrum). Ha valamely világító 
test által kibocsátott fénysugarakat háromoldalú 
üveghasábon bocsátjuk át, ez a sugarakat 
színekre bontja s egy hosszúkás szines szala
got kapunk, az u. n. Sz.-et. Izzó szilárd 
testek Sz.-e folytonos, izzó gázoké és gőzöké 
több-kevesebb vonalból áll. A Nap színképé
ben többszáz harántirányu sötét vonal van, 
amelyeket Fraunhofer-féle vonalaknak nevez
nek. Ε vonalak onnan erednek, hogy a Nap 
légköre az ezeknek megfelelő sugarakat el
nyeli. — A Sz. nemcsak a látható színekből áll, 
hanem vannak vörösen inneni sugarak, melyek 
hőmérővel és u. n. ibolyántúli sugarak, me
lyek fényképező lemezzel mutathatók ki. 

Színképelemzés (spektralanalizis). Bunsen és 
Kirchhoff (1859) találmánya. Miután minden 
anyagnak meghatározott színkép felel meg, 
a fényforrások által kibocsátott fényt elemeire 
kell bontani s akkor meghatározhatjuk a 
fényforrás vegyi összetételét és fizikai állapotát. 
Ez a módszer rendkívül érzékeny, pl. a nát
riumnál a milligram milliomodrészét is ki lehet 
mutatni, ami vegyi utón lehetetlen. Miután 
az égitestekről jövő fénysugarak is alkalma
sak ilyen vizsgálatra, a csi.lagok, üstökösök 
stb. vegyi és fizikai szerkezetét is pontosan 
meg tudjuk állapítani. Megtörtént az is, hogy 
pl. a héliumot előbb találták meg a Napban 
Sz.-sel s csak később fedezték fel a Földön. 

Szinkretizmus (gör.), 1. pártok egyesülése 
közös ellenség eilen. — 2. Különböző val
lásokból v. filoz. rendszerekből származó tanok 
v. szertartások összekeverése. 
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Szinkronizálni (gör.) a. m. két működést 
egyidejűvé tenni. 

Szinnyei i. Ferenc, * 1875, felsőiparisk. ta
nár, a bp.-i egyet. a magy. irod.-tört, c, 
ny. rk. tanára, a Tud. Akad. r. tagja. Iro-
dalomtört. müvei: Bacsányi, Magyar irodalom
tört., finn és német nyelven, Arany és Jósika 
életrajzai. — 2. József id. (1830--1913), a 
Magyar Nemzeti Múzeum osztályigazgatója, 
48-as főhadnagy. Nagy érdemeket szerzett 
hírlap- és folyóirat-repertóriumaivá!, de kivált 
Magy írók Élete és Munkái c. irói lexikoná-
val (közel 30.000 magy. iró életrajza). — 
3. József ifj., * 1857, kiváló nyelvtudós, a bp.-i 
egyet, az uralaltáji nyelvészet nyűg. ny. r. tá
pára, a Tud. Akad. osztálytitkára, felsőházi tag. 
Főművei: Finn-magyar szótár, Magy. nyelv
hasonlítás, Magy. tájszótár, A honfoglaló ma
gyarok műveltsége. 

Szinődus (gör.) a. ni. (egyházi) gyülekezet. 
Szinonim (gör.) a. m. rokonértelmü. 
Szinopszis (gör.) a. m. összefoglaló áttekin

tés, összefoglalás. 
Szinoptikusok, a három első evangélium 

(Máté, Márk, Lukács) elnevezése arról, hogy 
egymáshoz való viszonyuk tisztázása céljából 
mina a hármat állandóan szem előtt kell 
tartani. 

Szinorgona, készülék, amely billentyűs szer
kezettel a szivárvány hét színét vetíti. 

Színpad, a színházépületnek az a része, ahol 
a játék folyik. A legrégibb Sz.-ot, a görög 
scenát, hatalmas, két-háromemeletes stabil épít
mény zárta körül három oldalról, A hátteret 
szobrokkal díszítették. A zárt díszleteket nem 
ismerték, ezeket állványszerkezeten mozgatható 
építmények pótolták. Világítási berendezésük 
nem volt (az előadásokat nappal tartották), de 
a különböző színpadi gépeket már használták, 
különösen az u. n. emelőrudakat, amelyek
nek a segítségével a halottakat vitték el a 
színpadról. A római Sz.-on találjuk először 
a színházi függönyt. A középkori Sz. temp'-
lomokban felállított faszerkezet volt, amelyet 
rendszerint az oltárral szemben helyeztek el. 
Az első állandó színház Sz.-a, ahol először 
játszották Shakespeare tragédiáit, a mai Sz. 
méretei között mozgott, de a festett dísz
leteket nem ismerte. A 17. és 18. sz.-ban 
Olaszországban már a festett és eltolható 
színfalakat használják. A modern Sz. mai 
karakterét a 19. sz.-ban veszi föl. A Sz. 
a'att különböző emelőszerkezetek és süllyesz
tők vannak. A modern Sz.-on minden ugy 
épül, hogy a változásokat néhány perc a'att 
végrehajthassák. A Sz. előtt rivalda fut, 
amely a különböző reflektorokkal a szcenikai 
hatások emelésére szolgál. A modern színház 
rendszerint forgó Sz.-dal van felszerelve. A 
forgó Sz.-nak az az előnye, hogy egyszerre 
több jelenetet v. felvonást diszleteznek be 
rajta, villamos motor segítségével mozgásba 
hozzák éà a legkomplikáltabb diszletváltozást 
is a cselekmény megszakítása nélkül vihetik 
keresztül rajta. 

Szinpetri kisk., Abauj-Torna vm., bódvasziíasi 
j . , 382 1., ut. és up. Szin. 

Szinszóródás, 1. Diszperzió. 
Szintetikus (gör.) a. m. összetelt v. mester

ségesen előállított, igy pl- van növényből 
kivont és van Sz. indigó. 

Szintetisták, uj orosz művészek csoportja, 
amely a tiszta kultúra és az individualiz
mus hangsúlyozása mellett ellene fordul a 
szocialista világnézetű művészetnek. 

Szintez'* (gör.) a. m. összetétel, egybekap
csolás, több dolog összekötése egységgé. Ε 
fogalom főleg Kant óta fontos, aki kimutatta, 
ho r̂y a Sz. a tudat (elme) alapvető mű
ködése, mely a különféleséget egységgé kap
csolja. A legmagasabb egység (szintézis) az
tán az ész, az öntudat. 

Szinvakság (felfedezője után da'tonizmus), a 
szemek recehártyájának rendellenessége, amely 
miatt " a szinvak bizonyos színeket (főleg vö
röset és kéket) nem tud érzékelni. 

Szinyei-Merse 1. István, * 1862, földbirtokos, 
ny. főispán, felsőházi tag. — 2. Jenő, * 1888, 
közalapítványi igazg., országgy. képv. — 3. 
Pál (1845—1920), festő. Münchenben tanult, 
majd Courbet forradalmi festői látásától meg
termékenyülve, a pleinair tájképhez jutott egy-
időben a franciákkal. Idehaza meg nem értve, 
visszavonultan gazdálkodott, sőt képviselőséget 
is vállalt, inig a millenniumkor feltűnve, majd 
1904. osztatlan elismerésben részesülve, fokozott 
kedvvel látott a festéshez. Számos ki;ün'.e:ést, 
19Π. Rómában viágsikert érve, a Képzőmüv. 
Főiskola igazgatója lett. Főbb müvei: Faun, 
Anya és gyermeke, Majális (1873), Rokoko, 
Pacsirta, Pipacsok, önarckép (a firenzei Uffizi-
ban), Őszi színek, Csönd. — 4. Leánya, 
Rózsi, festő; táj-, genre, arckép. 

Szirák nagyk., Nógrád vm., sziráki j . , 1597 
1., telefon, távíró, posta. 

Szír Darja, folyó Ny-i Középázsiában, âz 
Arai tóba ömlik. 

Sziréna (gör.), ködkürt, éles sip. 
Szirének, a görög mitológiában madártestü 

nők, akik bűbájos énekükkel magukhoz csábit-
. ják, aztán felfalják a hajósokat. 

Szíria, tartomány Elő-Azsiában, Arábia és 
Mezopotámia közt, 185.000 km3, 21/2 millió 
I. 1918-ig török birtok volt, 1920. É-i része 
francia, a D-i angol mandátum a'á került. 

Szirma kisk., Borsod vm., miskolci j . , 1568 
1., ut. és up. Miskolc. 

Szirmabesenyő ki k., Borsod vm., miskolci 
j . , 1572 1., vasút, telefon, posta. 

Szirmai 1. Albert, * 1883, zeneszerző. Az 
első magyar kabarédalok komponistája. Operett
jei között a legsikerültebbek A sárga dominó, 
A mozikirály, Mágnás Miska, Gróf Rinaldo és 
a Mézeskalács. — 2. Antal, * i860, festő; 
genreképek (Keresztelő után, Balatoni halá
szok). — 3. Antal, * 1871, szobrász. Párizs
ban él, számos plakett, érem. — 4. Imre, 
* 1861, színművész, népszínmű- és operett-
bonviván, a Népszínház tagja volt. — 5. 
Oszkárné, Reinitz Irma, * 1867, feminista, 
oki. polg. isk. tanítónő. 
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Szîrmay Sándor gr., * 1865, földbir tokos, 
felsőházi tag. 

Szirokkó, 1. Sirocco. 
Szirom» seines viráglevél, a szin a megter

mékenyítést végző rovarok csalogatására szolgál. 
Szirtisz, a Földközi-tenger afrikai partjának 

legnagyobb öble a K-i medencében: Kis- és 
Nagy-Sz. 

Szirup (arab, a. m. ital) v. szörp, a. m. 
sürii cukoroldat. 

Sziszifusz (Sisyphos), mondabeli korinthosi 
király, aki elárulta Zeusnak egy nőrablási 
tervét 8 ezért azzal bűnhődött, hogy az al
világban hatalma* sziklát kellett hengergetnie 
egy hegyre, amely a csúcsról mindig vissza
gurult s igy Sz.-nak a munkát örökké élűi
ről kellett kezdenie, örökké hiába (Sz.-i munka). 

SzisztáJni (gör.) a. m. szünetelni. 
Szisztéma (gör.: összeállítás, rendszer), ösz-

szetartozó ismereteknek egységes elvék sze
rint rendezett egésze. — A geológiában egy 
korban keletkezett rétegek összessége (rétég
csoport). 

Sziszfole (gör.) a. m. a sziv összehúzódása, 
a lüktetés egyik fázisa. 

Szitnyai 1. Elek (1854—1923), tanár, filozó
fiai iró, ki sokat tett a bölcsészeti tanulmányok 
népszerűsítése érdekében. — 2. József Í1844— 
1906), Selmecbánya polgármestere, történetíró. 
A magyar bányászat tört.-vel fogl. — 3. 
Zoltán, * 1894, iró. Novellás kötetei: Az 
én arcom, Bolondok tornya, Az ég — a tó. 
Regényei: Alázatos élet, Lángoló hegyek, Élni 
akarok. 

Szittyák (szkithák), a déíorosz síkságon la
kott népek összefoglaló elnevezése az ókorban. 
Közelebbi adatok fajukra nézve hiányzanak. 
Törzsi szervezetben, közös királyok alatt élő 
primitiv kultúrájú népek voltak. 

Szituáció (kt.) a. m. helyzet, állapot; jól 
szituált, a. m. jó anyagi viszonyok között élő. 

Sziu, indiántörzs É- Amerika közepe táján. 
Számuk ma 50.000-re tehető. 

Sziv, a vérkeringésnek a mellüregben elhe
lyezett központi szerve. Erős harántcsíkolt iz
mokból áll, kiviil folyadékkal telt burok ve
szi körül. Négy üregre oszlik: két felsőre 
(pitvarok) és két alsóra (kamrák). Mint folyto
nosan működő szivattyú, állandóan gyűjti a 
testből az elhasznált vért, benyomja a tüdőbe 
megtisztulás végett s az oxigéndus friss vért 
ismét szétnyomja a testbe. L. még Vérkerin
gés, _ Artéria, Vénák. 

Szivacsok, a kgtökéletlenebb többsejtű lények 
(bélnélküliek) közé tartozó állatok. Többnyire 
tengeriek, csak 1—2 faj él édesvizekben. 
Helyhez kötött életmódot folytatnak, a leg
több telepeket képez. Izmaik és idegrendszerük 
nincsen. Szaru-, kova- v. mészházuk van. 
A mosdó stb. célra használt szivacs tiszta 
rugalmas szaruváz, melyről a test nyálkás 
anyagai rothasztással és mosással el vannak 
távolitva. 

Szivárvány, félköralaku színes gyürü, amely
nél a színek ugy következnek egymásután, 
jrtint a színképnél {vörös, narancs, sárga, 
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zöld, kék, indigó, ibolya). Mindig csak ak
kor látható, ha velünk szemben esőfelhő van, 
mögöttünk pedig a lenyugvóban v. felkelőben 
levő Nap. A Sz. oka, hogy a napsugarak 
a felhő es-őcseppjein megtörnek és színekre 
bomolva visszaverődnek. 

Szivárványhártya (iris), 1. Szem. 
{Szívbillentyűk, * a sziv üregeiben lévő zseb-

szerü hártyák; feladatuk, hogy a vér vissza
felé való folyását megakadályozzák. Ε billen
tyűk működése okozza a szivhangokat, ame
lyekből az orvos a sziv állapotára következtet. 

Szívdobogás, a rendesnél erősebb és gyako
ribb szívverés. Okozhatja kedélyi felindulás, 
erős testi munka (futás) és különféle beteg
ségek. Ilyenkor a percenkénti szívverések száma 
2oo-nál is több lehet (normális 70—80, gyerme
keknél kor szerint 120—90). 

Szivelhájasodás, zsir lerakodása a sziv izmai
ban; a vérkeringést erősen meggyengiti; tü
netei: nehéz légzés, vizkór és szivtágulás. 

Sziverősitő szerek (cardiaca), olyan orvossá
gok, amelyek a szívműködés erejét v. ritmu
sát befolyásolják s vagy közvetlenül a szív
izmokra v. a sziv idegközpontjára vannak 
hatással: ilyenek: a digitalin, Coffein, stro
phantus stb. 

Szivessy Tibor, * 1884, műépítész, főművei: 
Bp.-en a gr. Festetich-palota, Ferencvárosi 
Torna Club, Forum-mozgó. 

Szivornya, megfordított U alakú cső, mely 
folyadékoknak alacsonyabb helyre való vezeté
sére szolgál. 

Szívszélhűdés, a szívműködés hirtelen meg
szűnése, leggyakrabban a szivizomzatot táp
láló véredény megszükülése (elmeszesedés) kö
vetkeztében. 

Szivtágulás, a sziv üregeinek megnagyobbo
dása. Oka lehet a szívizmok gyengesége, a 
szívbillentyűk elégtelensége, tüdőbajok stb. 

Szkepszis (gör.) a. m. kételkedés. 
, Szkepticizmus (gör.), a kétkedésre való haj

landóság; az a filozófiai tan, amely minden 
igazságot és bizonyosságot kétségbe von, tehát 
biztos tudást nem ismer el. 

Szkithák. 1. Szittyák. 
Szklerozís (gör.) a. m. keményedés. Ar-

terio-Sz. (1. o.). 
Szkunk (bűzös borz), É-Amerikában élő gö-

rényszerü emlős állat. Csíkos bundája adja 
a szkunksz nevű prémet. 

Szkupstina, a szerb képviselőház neve. 
Szkutari, 1. (Skodra), Albánia legnagyobb 

városa, a Sz.-i tó mellett, 22.000 1. Halászat, 
hajóépítés, selyemszövés. — 2. Konstantiná
poly ázsiai külvárosa a Boszporusz partján, 
81.000 1. Gyönyörű fekvés, pompás mecse
tek és kertek. 

Szladits Károly, * 1871, jogtudós, a bp^-i 
egyet, a magy. és osztrák magánjog ny. r. 
tanára. A polgári törvénykönyv megalkotásá
ban jelentékeny része volt. 

Szlankamen (Zalánkemény), község, a Fruska 
Gora lábánál, Szerem vm., a Duna köze
lében, a Tisza torkolatával szemben. A tö-

. rökök nagy veresége 1691. 
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Szlányi Lajos, * 1869, festő, a szolnoki 
müvészkolónia egyik alapitója. Naturalista 
irányú tájképek. 

Szlavek Ferenc, * 1865, kúriai biró. 
Szlávik Mátyás, * i860, egyházi író, ev. 

teológiai tanár. Főbb munkái: A legújabb 
teológia történetéből, Bölcsészettört., Kant 
etikája stb. 

Szláv nyelvek, az indogermán nyelvtörzs 
egyik családja. A Sz. körében három cso
portot különböztetünk meg: 1. a déli Sz.: a 
bolgár, a szerb-horvát es a szlovén; 2. a 
nyugati Sz.: a cseh, szlovák, vend, lengyel; 
3. az orosz (nagyorosz, fehér-orosz és ukrán), 
a legrégibb szláv nyelvemlék óbolgár, u. ti. 
egyházi szláv nyelven van írva (9. sz.). 

Szlavofil (gör.) a. m. szlávbarát. 
Szlávok, nagy etnográfiai egység1, amely az 

indoeurópai vagy árja fajhoz tartozik. A Don 
és a Dnyeper közötti területből terjeszkedtek 
ki a 6—9. sz.-ban Közép- és Déleurópában. 
A 9—10. sz.-ban felvették a kereszténységet, 
összes számuk 171 miltió, ebből nagyorosz 
75, fehérorosz 6.7, ukrán 38, lengyel 23. 
vend 0.07, csehszlovák io.g, jugoszláv 12, bol
gár 5.2 millió (felosztásukat 1. Szláv nyel
vek). Az oroszok, bolgárok és szerbek gör.-
keletiek (kb. 73 millió), a többiek a r.-kat., 
kis részben a prot. és mohamedán egyház
hoz tartoznak. 

Szliács (Sliac), gyógyfürdő, Zólyom vm. 
Szlivniciai csata, döntő ütközet a bolgár

szerb háborúban, 1885 nov. 17—19., a szer
bek teljes vereségével végződött. 

Szlovák irodalom, a 18. sz. végén indul 
meg Anton Bernolákkal, aki a szlovák nyel
vet irodalmi nyelvvé tette (1762—1813). Ne
vezetesebb szlovák irók: Holly (1785—1849), 
Stur (f 1856), Chalupka (1883). Továbbá 
Kral Záborszky (a drámában) és P. Hviez-
doslav. A novellában: S. Húrban, Kalincek, 
Kukucin stb. 

Szlovák nyelv, a Ny-i szláv nyelvek egyik 
ága, melynek legközelebbi rokona a cseh. 

Szlovákok, a Ny-i szlávok DNy-i ága. A 
Ny-i és Közép-Kárpátok belső lejtőin és a 
Kis-Alföld É-i részén egy tömegben, az Al
föld egyes foltjain (Nyíregyháza, Szarvas, Bé
késcsaba stb,) és Budapest környékén, Ame
rikában és Jugoszláviában laknak, összes szá
muk 2.9 millió. Földmüvelés, állattenyésztés, 
erdőgazdaság, bányászat és részben ipar a 
foglalkozásuk. Népköltészetük gazdag; önálló 
irodalmuk csak a 19. sz.-ban kezdett kibon
takozni. 1919 óta túlnyomó részük Csehszlo
vákiába került. 

Szlovének (Magyarországon vendek), a D-
szlávok legműveltebb törzse a vo't osztrák 
tengermelléken, Krajnában, Karintiában, D.
Stájerországban és DNy.-Magyarországon. Az 
utóbbiak ev., a többi rk. Analfabéta kevés 
akad köztük. Számuk 1V2 millió. 1919 óta túl
nyomó részük Jugoszláviához, kisebb részük 
Olaszországhoz került. 

Szlovenszko, Csehszlovákia K-i része, 48.936 
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km2, 3 millió I., ezek közül 2 millió szlovák, 
637.000 magyar, 140.000 német. 

Szlöjd (svéd), kézügyességi oktatás papir-, 
papirkéreg-, fa-, agyag- és fémmunkában. Ma 
az elemi iskolai tanítás szerves része. 

Szmirna, Kis-Ázsia legnagyobb városa és 
kikötője, az Egei-tengerre néző Sz.-i öböl 
mellett. 99.000 1. Szőnyegei világhírűek. 

Szmoking (ang. a. m. dohányzó), fekete, 
mély kivágásu férfikabát. 

Szmrecsányi 1. György, * 1876, politikus. 
1901—1917. országgy. kepv., 1917· Pozsony 
főispánja. Fontos szerepe volt Bécsben az 
ellenforradalmi szervezkedésben. A legitimisták 
egyik vezére. — 2. Lajos, * 1851, egri érsek, 
a felsőház tagja. 

Szob kisk., Hont vm., szobi j . , 2040 1., 
vasút, táviró, telefon, posta. 

Szóbeliség, modern perjogi elv, amely sze
rint birói ítélet csak a felekkel való szóbeli 
és nyilvános tárgyalás alapján hozható. 

Szobieszki János (1624—169b), 1674 óta len
gyel kir. Döntő szerepe volt Bécs felmen
tésében Kara Musztafa ostroma alól 1683. 

Szobotka Imre, * 1890, festő. Régebbi mun
kái a kubizmust képviselik, az ujak vissza
térését a posztimpresszionizmushoz. 

Szobránc (Sobrance), falu és gyógyfürdő, 
Ung vm., 1200 I. 

Szobrai je, a bolgár képviselőház neve. 
Szobrászat, képfaragás (plasztika, szkulptura), 

a képzőművészet egyik ága, amely tárgyát 
tömör szilárd anyagok technikai megdolgozá
sával ábrázolja három kiterjedésben. A Sz. 
alkotásai alakjuk szerint: ronde-bosse, relief,' 
érem, plakett. Anyaguk szerint· fa-, kő-, már
vány-, agyag-, porcellán-, bronz-, elefánt
csont-, ólom-Sz. stb. A Sz. alkotásai techni
kájuk szerint: faragott, vésett, öntött, trébelt, 
égetett stb. 

Szociáldemokrácia, társadalompolitikai irány, 
amely a kapitalista társada'mi rendből a fej
lődés során a parlamenti és gazdasági harc 
eszközeivel akar átvezetni a kollektiv társa
dalmi rendbe. Az irány kezdetét M a r x -
Engels Kommunista kiáltvány-áig (1847) lehet 
visszavezetni. 

Szociáldemokrata párt, a politikai pártok 
sorában az, amely a proletariátus osztályának 
megszervezésével akar döntő beleszólást az 
ál'am ügyeinek intézésébe. Magyarországon 
1890. szervezkedett a Sz. A Sz. programjá
nak pontjai átmenetiek vagy a végcélra vonat
kozóak; amazokban a közszabadságok teljessé
gét követeli, elsősorban a véleménynyilvánítás 
(a sajtó, az egyesülés, a gyülekezés) szabad
ságát, emezek a társadalomnak olyan áta'aki-
táiát célozzák, amelyben a termelőeszközök 
köztulajdonban lesznek. A Sz.-nak 1922-ig nem 
volt parlamenti képviselete; a II. nemzetgyűlé
sen 24 tagja volt, az 1927—31. országgyűlésen 
14. 

Szociális missziótársulat, szerzetesi fogadalmak 
alapján együtt élő, szociális-karitativ munkával 
(népgondozás, patronázs, gyermekvédelem) fogl. 
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SZOCIALIZMUS 

n5vérek társulata. Alapította: Farkas Edit f<5-
nökasszony· Intézményei: Ottokár hadiárva': áz, 
B«thánia szeretetház, Misszióláz. Hiv. lapja: A 
Keresztény Nő. 

Szocializmus (lat.), tágabb értelemben a 
társadalmi rend megváltoztatására irányuló tö
rekvés, szűkebb értelemben az a tudományos 
és politikai agitációs irányzat, amely a magán
tulajdonon alapuló társadalmi berendezkedés 
helyére a kollektív gazdasági rendet akarja 
alítani. 

Szociálpolitika ílat.-gör.), összefoglalása azok
nak a tevékenységeknek, amelyek az emberek 
társas ( ársadalmi, állami, községi) életének és 
viszonyainak szabályozására vonatkoznak; de 
mai szűkebb értelmében ama tevékenységek 
összefogla ása, amelyek a társadalom véde
lemre szoruló elemei (munkások, aggok, gyer
mekek, nők, betegek, rokkantak) helyzetének 
javítását célozzák. Ε sziükebb értelemben, a Sz. 
keretébe tartozik: a szegényügy, a munkás-
védelem, az u. n. kisexisztenciák (pl. kisipa
rosok) ügye, az igazságos adóügy stb. 

Szociológia (aí.-gör.) a. m. társadalomtudo
mány, az emberi lársas együttélés alak-, élet-
és lélektana, a társadalmi fejlődés törvényei
nek tudománya. A név Auguste Comte fran
cia tudóstól ered. Főrészei a társadalom a'aki, 
biológiai leírása és adatai rendszerezése, nyugvó 
helyzetben vizsgálata (sztatikát) s a jelenségek 
és formák, csoportok, erők mozgásának tör
vénybefoglalása (dinamika,), amely tőrvények 
esetleg képesíthetnek a gyakorlati politika irá
nyítására s a bekövetkezhető események tudo
mányos megjóslására is. 

Sző da (nátriumkarbonát), a természetiem 
gyakran található, a Magyar Alfölden is sok 
helyen kivirágzik eső után a föld felszínén 
(sziksós földek), vízben jól oldódó színtelen 
kristályok. Az ipar óriási Sz. szükségletlét 
a természetes Sz. nem elégíti ki, ezért mes
terségesen gyártják. A régebbi Leblanc-féle 
eljárásnál konyhasót szénsavval kezelnek s a 
keletkezett glaubersót mész- és szénporral iz
zítják. Az ujabb Solvay-íéle eljárásnál konyha
sót ammóniával telítenek és nagy nyomás 
mellett szénsavval kecelik; igy részben nátrium-
hidrokarbonát (szódabikarbóna) keletkezik, amely 
hevítve Sz.-ra, vizre, és szénsavra bomlik. 
Üveggyárak és szappanfőzők igen sok Sz.-t 
fogyasztanak. 

Szódabikarbóna ('at.), vegyileg nátriumhidro-
karbonát, gyengén lúgos hatású vegyület apró 
kristályokban, vízben jól oldódik; gyógyszerül 
használják, pl. gyomorsav lekötésire. 

Szőc'aviz, nagy nyomás mellett szénsavval 
mesterségesen telített viz. Erősfalu palackokban 
hozzák forgalomba. 

Szodoma fs Gomorra, két palesztinai város, 
amelyet a biblia szerint bűnei miatt tüz pusz
tított el a földszínéről. 

Szodómia (gör.) a. m. állatokkal üzö.t faj
talanság. 

Szodtfridt József, * i860, földbirtokos, nyűg. 
főispán, felsőházi tag. 
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Szöfa (arab), pamlag. 
Szófia, Bulgária fővárosa az fszker folyó 

mellett. 213.000 1. Egyetem, gyáripar, termény
piac. 

Szoíizma (gör.), ál- vagy hibás következtetés, 
amelyet szándékosan használunk. 

Szófia (török) a. m. teológiai tanuló. 
Szójabab, hüvelyes növény, K.-Ázsiában el

terjedt táplálék, amelynek meghonosításával ná
lunk is kísérleteztek. 

Szókép, fogalmaknak és képzeteknek egy
mással való helyettesítése. 

Szokol- (cseh a. m. sólyom) egyesületek, cseh 
nacionalista sportegyesületek. 

Szokó 1) a nagyk., Hont vm., szobi j . , 1923 
I.. vasút, távíró, poota. 

Szokványbuza, ezidőszerint minimum 76 kg. 
sulyu (100 literenként), egészséges, száraz búza, 
legfeljebb 20/0 idegen szemmel, hulladékkal. A 
tőzsdei kötések Sz.-ra vonatkoznak. 

Szc Iád k'sk., Somogy vm., tabi ]., 1029 !.. 
ut, Balatonszárszó, posta. 

Szoláris (at.) a. m. a Napra vonatkozó. 
Szoldateszka (ol.) a. m. katonarág Hebe· 

cslJő, rossza'ó értelemben). 
Szolgabin;, a járási főszolgabíró mellett fo

galmazási teendőket végző tisztviselő. A fő-
Sz. a jáiás főtisztviselője, akit a vm.-i törv.-
hat. bizottság hat évre választ. 

Szolgaegyháza nagyk., Fejér vm., sárbogárdi 
j . , 1097 T., vasút, távíró, telefon, posta. 

Szolgálati di|, a közadók sorába tartoaó díj-
jövedék, amelyet minden közhivatalnok régleges 
kinevezésekor fizet az államkincstárnak. 

Szolgálati idő, közhivataloknál az az alkal
mazásban eltö'tütt idő, amely nyugdíjr» jogo
sít; tanároknál 35, más közalkalmazottaknál 
40 év. 

Szolgalom« jog, amelynél fogva a jcgosult 
használhatja másnak a dolgát, aki ezt tűrni 
tartozik (átjárás idegen telken, ablaknyiíáe 
idegen telekre stb.) 

Szolid ('at.) a. rn. szilárd, erős, megbízható 
Szolidáris (uj-'at.) a. m. összetartó; egyetem

leges. Sz. felelősség (szolidaritás), egy vala
mennyiért és valamennyi egyért. 

Szolimán (Szulejmán), török szultánok, II. 
Sz. el Kanani (a dhső, a hódító, 1520-1566) 
alatt élte a tölrök birodalom fénykorát. 1521-től 
kezdve 8 hadjáratot in.litott Magyarország el
len, melyet nagyrészt el is foglalt. Ezzel 
párhuzamosan elfoglalta Velence görög birto
kait, 2 hadjáratot folytatott Perzsia ellen is. 
1566. Szigetvár ostrománál halt meg. —• III. 
Sz. (1687—1691) alatt folytatódik Magyaror
szág, sőt az É,.-Balkán felszabadítása török 
uralom alól. Eredménytelen háborút folytatott 
Velence, Lengyel- és Oroszország ellen is. 

Szoliter (lat.) a. m. magános; magánosan 
foglalt gyémánt. 

Szelnek rtv., Jász-Nagykun-Szolnok vm. szék
helye, 32.539 1., áll. realgimn., fiu felsőkeresk. 
isk., hajóáll., vasút, távíró, telefon, posta. 

Szolnok-Doboka vm., 4786 km2, 252.000 1. 
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Székhelye Dés, Trianon óta Romániáé Solnoc-
Dabaca néven. 

Szolttoki művésztelep, 1901. létesítette a 
Szolnoki Képzőművészeti Egyesület; 12 műterem 
és lakás. 

Szóló (o1.) a. m. egyedül; zenében: magán
ének v. magánhangszer játéka, az együttessel 
szemben. 

Szolvens (lat.) a. m. fizetőképes. 
Szomaházy István (1864—1927), újságíró, tár

caíró és elbeszélő. (Mesék az írógépről, A mél
tóságos asszony, Aranyköd. A Sas-utca stb.) 
Több bohózatát adták. 

Szomajom kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 
'759 1< vasút, te'.efon, posta. 

Szomali, Afrikának K-i félszigete. Brit Sí . 
170.000 Jcm3, 1/2 m l ió 1., kikötője Berbera. 
Francia Sz. 120.000 km2, 1/4 mliió 1., tikötöje 
Dzsibuti. Olasz Sz. 400.000 km2, V2 millió 1., 
kikötője Magdisu. 

Szomatikus (lat.-gör.) a. m. testi. 
Szombathely r. t. város, Vas vm. szék

helye, 34.699 1. Premontrei gimn., ál!, reál-
isk. és leánygimn, fiu és női felsőkeresk, 
isk. Sokoldalú gyáripar. Vasúti csomópont. R. 
k. püspökség. 

Szomba,thtly : a r. k. templom 

Szombati Szabó István, * 1889, költő, ref. 
lelkész Lúgoson. Verses köteteü Halál parkja, 
Lavinák énekelnek stb. 

Szombatos adventisták, ujabban Magyaror
szágon is terjedő felekezet. Központja Ame
rikában van, gyökerei Angliába, a 18. sz.-ba 
nyúlnak vissza. Alapvető tana Krisztus má
sodszori eljövetelének a várása. Több tekin
tetben visszaestek a zsidóságba. Vasárnap he

lyett a szombatot tartják meg, nem esznek 
disznóhúst stb. 

Szombatosok, erdélyi felekezet, amely min
den ker. elemet lehántott magáról. Eössi And
rás volt az úttörőjük. Péchi Simon legkima
gaslóbb tudósuk és vezetőjük. Legnagyobb 
részük Bözödujfaluban 1870 körül forma sze
rint is zsidóvá lett. 

Szomnambul'zmus (lat.) a. m. alvajárás. 
holdkórosság. 

Szeműd kisk., Komárom vm., tatai ]'., 1502 
1., ut. Tóváros, posta. 

Szomolya nagyk., Borsod vm., mezőkövesdi 
j . , 1968 1., up. és ut. Bogács. 

Szomor kisk., Komárom vm., tatai j . , 921 
1., ut. Gyermely, posta. 

Szomoróc kisk., Vas vm., szentgolthárd-
muraszombati j . , 204 1., ut. Senyeháza, up. 
Kerta. 

Szomory 1. Dezső, * 1869, novellista és 
dramatikus. Számos színpadi müve közül fel
tűnést keltett: Nagyasszony és II. József c. 
tört. darabjaival. Ujabbak: II. Lajos, Sza-
bóky Zs. Rafael, Takáts Alice. — 2. Emil, * 
1874, író és újságíró. Az Újság munkatársa. 
Munkája: Párizsi mesék (novellák). 

Szonáta (o!.), eredé ileg minden hangszerre 
irt zenemű, ma ciklikus műforma 3 v. 4 
tétel el. Mai formája Bach művészetében je
lent meg és Beethovennél lett tökéletes. 

Szonda (franc), orvosi műszer, gombos, v. 
tompavégü pálca sebek v. testüregek vizsgála
tára. 

Szondázni (franc.) a. m. mélységet mérni; 
orv. értelemben sebekbs, üregekbe szondát 
dugni. 

Szondi .Lipót, * 1893, idegorvos, az áll. 
gyógypedagógiai laboratórium vezetője, gyegy-
ped. tanárképző főisk. el'íadó tanár, a belső 
elválasztási mirigyek kiváló kutatója. 

Szondy György, Drégely r á - parancsnoka, 
amelyet 1552. hősiesen védve, török túlerő 
elén esett el. 

Szonet', két négy- és két háromsoros vers
szakból álló lirai forma. Az első két vers
szakban ölelkező, esetleg keresztrim van; a 
másik kettőben igen sokféle lehet. A Sz. 
főképviselője az olasz Petrarca. 

Szontagh 1. Félix, * 1859, gyermekorvos, 
debreceni egyet, tanár. A fertőző betegségek 
egy részénél (vörheny, angina) a baktériumok 
szerepét lényegtelennek tartja a diszpozíció és 
a periodicitás befolyásával szemben. Müve: 
Über Disposition. — 2. Miklós (1843—1889), 
orvos, növénytudós. Kiadta a Tátravidék folyó
iratot. Árva és Sopron vm. flóráját. 1876. 
megalapította Ujtátrafüredet.. — 3. Gusztáv 
(1793—1858), filozófus, eredeti magy. filozófiát 
akart teremteni. — 4. Tamás, * 1851, geológus, 
a Földtani Intézet egyik vezetője. 

Szopok kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
247 1., ut. Komló, up. Magyarszék. 

Szoprán (ol.), a legmagasabb női és gyer
mekhang. Van magas és közép- (mezzo-) 
Sz., drámai- v. koloratur-Sz. 

Szorbet (arab) a. m. ital, gyümölcslé. 
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Szordino fol.), a zenébei a hang le tompí
tására szclgáló készülék. 

Szorosad kisk., Somogy vm., igali j"., 393 
1., ut. Koppányszántó, up. Törökkoppány. 

Szortiment (franc), a kiadóknál kapható 
könyvek elárusitásával foglalkozó könyvkeres
kedés. 

Szortírozni (franc.) a. m. kiválogatni. 
Szotnya (orosz), kozák lovasszázad. 
Szováta (Sovata) falu és gyógyfürdő Maros-

Torda vm., 3oco I. Melegvizű sóstavak. 
Szovjet (orosz a. m. tanács), az oroszor

szági állami kormányigazgatás szervezete. A 
proletárdiktatúra az egész kormányzást és köz
igazgatást a Sz.-ek alapjára helyezte. Csak 
a produktiv osztályok tigjai számára való 
általános szavazatjoggal választott taiácsok 
(szovjetek) vezetik a köziga?gatási egységeket: 
a falu, a járás, a kerület, a tartomány, az 
álam közigazgatását. A Sz.-rendszernél szabály
alkotás és végrehajtás egyaránt a tanács 
kezében van. A parlamenti tanácskozást a 
rendszerint évenkint tartani szokott Sz.-
kongresszus pótolja, A kongresszus 300 tagból 
álló nagy-orosz központi végrehajtóbizottEágot 
vá'aszt, amely a Sz.-közigazgatásrak legfőbb 
őre és vezetője; ez a központi végrehajtó
bizottság választja meg a 18 népbiztost. 

Szózat« fajvédő napilap, 1920. Ulain Ferenc 
és Zsilinszky Endre alapították, 1926. meg
szűnt. 

Szöc kisk., Zala vm., sümegi j . , 475 1., ut. 
Ajka, up. Nyirád. 

Szőce kisk., Vas vm., körmend-németujvári 
j . , 1006 1., ut. Zalaháshágy-Rimánymajor, 
posta. 

Sződ nagyk., Pest vm., váci ]., 3021 1., 
vasút, telefon, posta. 

Sződy Szilárd, * 1878, szobrász; sok pla
kett, emlékérem. 

Szögliget kisk., Abauj-Torna vm„ bódva-
szilasi j . , 994 1., ut. és up. Szin. 

Szögye kisk., Győr vm., tósziget-csilizközi 
j . , 107 1., ut. Bácsa, up. Kisbajra. 

Szőke kisk., Baranya vm., pécsi /., 343 1., 
ut. Görcsöny, up. Garé. 

Szőke Gyula, * 1881, földbirtokos, ügyvéd, 
felsőházi tag. 

Szőkéd kisk., Bjaranya vm., pécsi j . , 666 
1., vasút, ut. és up. Egerág. 

Szőkedencs kisk., Somogy vm., marcali j . , 
813 1., ut. Niemesvid, up. Csákány. 

Szökő-ár, az a legmagasabb dagály a ten
geren, amelyet a Nap és Hold együttes és 
egy irányból történő vonzása idéz elő. 

Szökőév, a Gergely-féle naptár szerint min
den negyedik (4-gyel osztható,) év. A Sz.-ben 
366 nap van. Minden négyszáz évben 1 Sz.-et 
kihagynak, hogy naptárszámitásunkat a csillagos 
ég mozgásaival összehangzásba hozzuk. 

Szökőkút, vaiamely szűk nyílásból nagy se
bességgel felfelé lövellő vízsugár. Ε sebes 
felfelé lövellés a nagy nyomástól ered, amely-
lyel a természetes Sz.-nál a föld mélyebb 
rétegei között nagy tnyomás alatt álló víztömeg 
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a közlekedő edények törvényei szerint tódul 
fel. 

Szőllősardó kisk., Abauj-Torna vm., bódva-
szilati j . , 432 1., ut. Szín, posta. 

Szöllősgyörök kisk., Somogy vm., lengyel
tóti j . , 1204 1., távíró, pos a. 

Szőllősi Zsigmond, * 1872, iró s hírlapíró, 
az Újság munkatársa. Több elbeszélő kötetet 
és színdarabot irt. 

Szőllőskislak kisk., Somogy vm., lengyeltóti 
j . , 517 I., ut. és up. Szöllősgyörök. 

Szőlő, a Kaspi-tó vidékéről származó, a mér
sékelt és szubtropikus vidékeken élő fás 

.cserje. Termése a szőlőfürt, amelyből a bort 
(1. o.) nyerik. 

Szőny nagyk., Komárom vm., gesztesi ]., 
3509 1., vasút, te'efon, posta. 

Szőnyi 1. István, * 1894, festő és grafikus. 
1921. Szinyei-Társaság nagydija. — 2. Ottö, 
* 1876, pécsi püspöki levéltáros, a Műemlé
kek Orsz. Bizottságának előadója, műtörténész. 

Szőreg nagyk., Torontái vm., torontáli j . , 
3569 1., vasút, 'távíró, telefon, posta. 

Szörény kisk., Somogy vm., szigetvári j . . 
203 1., ut. és up. Gyöngyösmellék. 

Szörp, 1. Szirup. 
Szöu', Korea fővárosa, 262.000 1., fejlődő 

gyáripar. Kikötője Csemulpó 
Szövetkezet, az 1875. évi XXXVII. t.-c. 223. 

§-a szerint meg nem határozott tagszámú tár
saság, amely tagjai hitelének, keresetének v. 
gazdálkodásának kölcsönösség alapján való elő
mozdítására alakul. Különösen jellenző a Sz.-re" 
a tagszám határozatlansága es Λτ a célja, 
hogy tagjainak anyagi érdekeit közvetlenül 
mozdítsa elő. Társadalmi osztályok (kisbirtokos, 
kisiparos, munkás) jólétének előmozditátára 
szolgál. Az 1920. évi XXX. t.-c. kimondja, 
hogy hitel-Sz. csakis az Országos Központi 
Hitelszövetkezet (OKH) kötelékében alakul
hat, amelynek a törvény egyben jogot ad 
arra is, hogy fölülvizsgáltassa a már régeb
ben a'akult és kötelékébe nem tartozó hitel -
Sz.-eket is. Hasonlóan fokozódik egyébfajtáju 
Sz.-éknél is az á'lami ellenőrzés. 

Szövetség, politikai értelemben két vagy több 
állam közötti szorosabb kapcsolat bizonyos cél 
érdekében (támadó, védő, semlegességi stb.). 
Ha a kapcsolat oly szoros, hogy a szövet
kező csoportok szuverenitásukat megszorítják, 
az alakulat szövetséges állam (Bundesstaat 
pl. a Német Birodalom,, az Egyesült Álla
mok, Svájc), ha szuverenitásuk megmarad: 
államszövetség (Staatenbund, perszonálünió stb.). 

Szövetséges és társult haía.mak (franc.: les 
puissances associées et alliées, ang.: asso
ciated and allied powers), így nevezik a bé
keszerződések az antantot és szövetségeseiket. 
(Belgium, Japán, Egyes. Ali., Szerbia, Ro
mánia stb.) 

Szövetséggyülés, a svájci törvényhozó hatalom 
két háza, amely rendi tanácsra és nemzett 
tanácsra oszlik. 

Szövetségtanács, több országból keletkezett 
államok közös parlamentáris szerve. Az Egyes. 
Ali. kebelébie tartozó államok törvényhozása 
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a szenátusba küld 2—2 tagot. Az ausztriai 
köztársasági Sz.-ot (Bundesrat), amelynek 46 
tagja van, az egyes tartományok k.ldik a 
lakosság arányában. A német Sz. helyébe 
az 1919-1 alkotmány a Birodalmi tanácsot 
tette (Reichsrat) 66 taggal. 

Szövettan (hisztológia), az állati és növényi 
szervezeteket alkotó sejtekkel fogl. tudomány. 
A sejteket alakjuk és feladatuk szerint kü
lönböztetik meg (hám-, izom-, kötő-, csont-
és idegszövetek). 

Sztálin, Josif Vissar, * 1879, orosz kom-
. munista po itikus, a komm, párt titkára volt, 

1916 óta a kormányzó tanát s elnöke. 
Sztambulijszki, Alexandr (1879—1923), bolgár 

politikus, 1908-tól a képviselőház tagja, 1920. 
mint a parasztpárt vezére, kormányeJnök lett, 
csaknem diktátori hatalommal, 1923. forra
dalmárok a parasztkormányt megbuktatták és 
Sz.-t menekülés közben agyonlőtték. 

Sztambulov, Stevo N;iko!a (1855—1895), a 
bolgár nemzetgyűlés elnöke. Ferdinánd ko-
burgi herceget az ő befolyására választották 
meg fejedelemnek, 1887—1894-ig szinte telj
hatalommal min.-elnök volt, amikor is Ferdi
nánd fejed, elbocsátotta. Orgyilkosok áldo
zata lett. 

Sztankay Jenő, * 1875, kúriai biró. 
Sztankó Béla, tanár, zeneiró; Népzenei ter

mékek gyűjtéséről. 
Szíankovics Jenő, * 1869, kúriai biró. 
Sztatika (gör.), a fizikának, ill. mechani

kának az az ága, mely a testek egyensú
lyával foglalkozik. Az egyensúlyi helyzet függ 
a testre v. a rendszerre ható erőktől és 
ezek kombinációitól, a Sz. tehát ezt ku
tatja. ' 

Sztearin (gör.), minden zsírban előforduló 
zsírsav, mennyiségétől függ a zsír kemény
sége. 

Szteat t (gör.) a. m. zsirkő, az a puha 
ásvány, amelyből a szabókrétát készítik. 

Sztehló 1. Ottó (1851—1923), műépítész; 
Steincl ía.itványa; műemlékek restaurálása és 
számos középület (szolnoki réf., ceglédi ev. 
templom. — 2. Zoltán, * 1889, jogakad. ta
nár, a szegedi egyet, a római jogtöit. m. 
tanára. 

Szíenográfia (gör.) a. m. gyorsírás. 
Szterényi 1. Hugó (1857—1909), középisko

lai tanár, természetrajzi iró, több igen jó 
tankönyv és néhány leiró munka szerzője. — 
2. József báró, * 1S61, politikus, publicista, 
felsőházi tag. Megszervezi az iparosoktatási, 
mint keresk. áLlamtitkár (1906—10) főmunkás-
ságát az iparfejlesztésre irányítja, megcsinálja 
1907. a munkásbizt. törv.-t és az ipartörvény 
módosítását, 1918. kereskedelmi miniszter. — 
3. Sándor, * 1873, h. államtitkár, az ipari 
és keresk, oktatási szakosztály vezetője. 

Sztereokémia (gör.), a vegytannak az a 
része, mely az egyesülő atomok térbeli el
helyezkedésével foglalkozik a molekulában. 

Sztereometria (gör.) a. m. térbeli geo
metria. 

Sztereoszkópi 1. Stereoszkóp. 

SzwottmtiACiô 
Sztereotípia (gör.) a. m. tömöntés. 
Sztetoszkőp (gör.) a. m. hallgatócső, or

vosi műszer a tüdő és szív működésének 
megvizsgálására. 

Sztojanovits 1. Jenő (1865—1919), zeneszerző, 
a főváros zeneoktatásának első szervezője, a 
Szt. István-, később a Mátyás-templom kar
nagya. Operettjei: Peking rózsája, Kis ko.ra 
stb. Balletek: Uj Romeo, Csárdás, Ninon. — 
2. Péter, * 1877. zeneszerző és tanár. Irt 
kamarazenemüveket, hegedüdarabokat, egy ope
rettet és két operát (A tigris és I loribella). 

Sztolypin, Arkadjevics Peter (1862—1911), 
orosz ál am.érii, akt igcö-tól haláláig az orosz 
kermány élén álott. Nevéhez fűződik a nagy 
erosz földreform és Finnország autonómiájá
nak megszükitése. Merénylet áldozata lett. 

Sztrájk (ang. : strike), a munkának a mun
kások által való együttes, önkényes abbaha
gyása, gazdasági vagy politikai célok eléré
sére. Forradalmi munkáspártok 'harci fegyvere 
az általános Sz. Nálunk az első igazi Sz. 
1871. Budapesten a nyomdászok Sz.-ja volt. 
A Sz. ellen a munkáltatók fegyvere a lock
out, a kizárás. 

Sztranyavszky Sándor, * 1882, földbirtokos, 
volt főispán, országgy. képv. 1926 óta bel
ügyi államtitkár. 

Sztratagéma (gör.) a. m. hadicscl. 
Sztratégia (gör.), a hadvezetés tudománya. 
Sztratimirovics György (1822—1908), az 1848 

—49-iki szabadságharcban szerb felkelő vezér. 
A karlovici nemz. biz. ein. 1865—72. magy. 
országgy. képv. 

Sztripszky Híador, * 1875, bibliográfus és 
etnográfus. Főművei: Szegedi G. énekes
könyve (15. sz. román fordítás), Szabó K. 
Régi magy. könyvt.-ának kiegészítése. 

Sztrókay 1. István, * 1869, mérnök, a 
Beszkár h. vezérigazgatója. — 2. Kálmán, 
* i8£6, iró és hírlapíró, természetűid, fogl. 

Sztruma, folyó Ny-Bulgáriában és Görög
országban, az Égei-tengerbe ömlik, 1256 km. 

Szutaltern (lat.) a. m. alárendelt. 
Szubjektív (lat.) a. m. alanyi, egyéni, sze

mélyes. 
Szubkután (lat.) a. m. bőralatti. 
Szublimá'ás (lat.), 1. az a fizikai jelense'g, 

hogy bizonyos anyagok hőemelkedésre nem 
olvadnak meg, hanem szilárd halmazállapotból 
mindjárt a légnemübe mennek át, ilyen pl. 
a jód. — 2. Pszichoanalitikus értelem
ben olyan lelki folyamat, amely a szexuális 
ösztönöket a társadalmi életben hasznos fakto
rokká változtatja és igy a nemi ösztön bi
zonyos mértékben levezetést nyer. Megkülön-
böztetendő az elfojtástól, ahol a szexuális 
ösztön levezetés helyett erőszakosan elíojttatik. 

Szublimát (lat.), higany és klór vegyülete,, 
nagyon mérges, fertőtlenítésre haszn. 

Szubmarin (lat.) a. m. tengeralatti. 
Szubmerzíó (lat.) a. m. alámerülés. 
Szubnormális (lat.) a. m. normális alatti, a 

mértéket meg nem ütő. 
Szubordináció (lat.) a. m. alárendeltség. 
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Szubrett (franc.) a. m. (vígjátékban) kisé-
rőnő, szobaleány; színházi szerepkör : vidám 
fiatal leány. 

Szubstituálni (lat.) a. m. (másnak) helyére 
termi, helyettesíteni. 

Szubsztancia (lat.) a. m. állag, ami a:onos 
és maradandó a jelenségek változásában. 

Szubsztrátum (lat.) a. m. réteg; alap (a 
tárgyalás alapja). 

Szubterraneus (lat.) a. m. földalatti. 
Szubtilis (lat.) a. m. finom, gyöngéd. 
Szubtropikus (lat.) a. m. a mérsékelt és 

forró határán lévő égöv. 
Szubvenció (lat.) a. m. támogatás, segély. 
Szubzisztencia (lat.) a. m, életfentartás. 
Szűcs kisk., Heves vm., egri j . , 894 1., 

ut. és up. Egercsehi. 
Szu-Cscu, kínai város, Kiang-szu tartomány

ban, 500.000 1. Selyemipar. 
Szudán, É-Afrikának a Szaharától D-refevő 

része., az Atlanti-óceántól a Vörös-tengerig. 
Kb. 2.6 miïiïo km.̂ , 4 millió 1. Ny-on ala
csonyabb, K-en magasabb fensik. E-i része 
pusata, közepe szavanna, a D-i erdős, ég
hajlata forró. Lakosai a Sz.-i négerek. Ny-i 
fele túlnyomóan francia, a K-i angol birtok. 

Szudéták, a Német Középhegység DK-i 
tagja, Csehország és Szilézia határán. Leg
magasabb része az 1605 m.-es Schneekoppe. 
Dus erdők, szénbányák, vászonszövés, üveg
ipar. Lakossága német. 

Szudra, a legalacsonyabb kaszt a hinduknál. 
Szuez, kikötőváros Egyiptomban a Vörös

tenger Sz.-i öblének É-i sarkánál, 36.000 1. 
Szuezi csatorna. A Földközi-tengert köti 

össze a Vörös-tengerrel, Európát K-Afriká-
val, D- és K-Azsiával, Ausztráliával. 160 
km. hosszú, a víztükör szélessége 110 m., 
fenékszélessége 39 m., mélysége 12 m. A 
franciák építették Lesseps tervei szerint 1858— 
69, de az angolok csakhamar birtokukba 
kerítették. Most Egyiptom is igényt tart rá. 

Szufíkiens (lat.) a. m. elegendő. 
Szuffifa (ol.) a. m. a színpad felső ré

széről le'ógó díszlet. 
Szuggerálni (lat.) a. m. sugalmazni, befo

lyásolni. 
Szuggesztiő (sugalmazás), az a folyamat, 

amelynek segítségével lelki tartalmakat: gon
dolatokat, érzéseket átültethetünk más egyé
nek gondolatvilágába. Szuggesztibilitás (sugal-
galmazhatóság) az a könnyfcég, amellyel 
egyes személyek képesek szuggesztiókat át
venni. 

Szuha ki?k„ Heves vm., pétervásári ]'., 
1063 1., ut. és up. Máíramindszent. 

Szuhafö kisk., Gömör és Kishont vm., put-
noki j . , 486 í., ut. Ragá'y, up. Kelemér. 

Szuhakáló kisk., Borsod vm., edelényi j„ 
693 1., vasút, távíró, te'efon, posta. 

Szuhányi Ferenc, * 1863, földbirtokos, or-
szággy. képv. 

Szuhogy kisk., Borsod vm., edelényi j . , 
940 1., ut. Rudabánya, up. Szendrő. 

Szukcesszió (lat.) a. m. következés. 

Szukcesszlve (lat.), egymásután, fokozatosan. 
Szukkreszcencia (lat.) a. m. 1. növekedés. 

— 2. Uj nemzedék. 
Szulimán kisk., Somogy vm., szigetvári "" j . , 

972 1., vasút, távíró, up. Mozsgó. 
Szulina, a Duna deltájának középső ága. 
Szulok nagyk., Somogy vm., barcsi j . , 1758 

1., vasút, távíró, posta. 
Szultán, mohamedán uralkodó, különösen a 

volt török császárok neve. 
Szuly Lajos, * 1849, ügyvéd, felsőházi tag. 
Szumatra, a Nagy-Szundaszigetek egyike, 

434.000 km2, 6.3 millió 1. Ny-i része hegyes, 
működő vulkánokkal, K-i része termékeny sík
ság. Éghajlata forró és nedves. Lakosai mű
veletlen malájok. Cukornád, dohány, kaucsuk, 
maniok, kávé, rizs, fűszerek; petroleum. Hol
landus birtok. 

Szumérok, Dél-Babilonia lakói, egyesek sze
rint Asszíria őslakói, amelynek kirá'yai »szuméi 
és akkád« királyoknak nevezték magukat. 
Nyelvileg és etnográfiailag ma is problema
tikus nép. A Kr. e. 2500. év táján még az 
összes babilon-asszir szövegek tiszta szumér 
nyelvűek, innen kezdve a szumérok össze
olvadnak az uralkodó sémi fajjal, s már 
Hammurabi törvényei sémi nyelven is meg
vannak a szumér mellett. 

Szunda-szigetek, a K-indiai szigetvilágban. A 
Nagy-Sz. Borneo, Szumatra, Celebesz, Jáva 
A Kis-Sz. száma nagy. Túlnyomóan hollandus 
birtok. 

Szunda-szoros, tengerszoros Szumatra és Jáva 
közt. 100 km. hosszú, 50 km. széles, 30—106 
m. mély. 

Szuniatszen (1863—1925,), kinai politikus, 
Amerikában végzett orvosi tanulmányokat. 1911. 
ő lett a kinai köztársaság elnöke. 1912. me
nekülni volt kénytelen. 1921—22. ismét köz
társasági elnök. Ekkor polgárháború elől el
menekült és végleg visszavonult a politikától 
1929. Nangkingban nagy mauzóleumot emeltek 
tiszteletére. 

Szunna (arab: a. m. ut, irány), a Moha
med életéről szóló hagyomány. Szunniták azok, 
akik e hagyományokat elismerik, s akik a 
mohamedán hivek 8o<Vo-át teszik, a síiták 
(1. o.) elvetik a hagyományt. 

Szúnyogok, a legyekkel rokon kétszárnyú ro
varok. Többnyire apró testű, szivó szájrészek
kel ellátott állatok (de csak a nőstény vesz 
föl táplálékot, azért csak az csíp). A peték
ből kikelő álcák vízben jelnek, ezért Sz. is 
csak álióvizek közelében vannak. A malária-
betegség terjesztője is egy szúnyog (anopheles). 

Szúpatak kisk., Nógrád vm., salgótarjáni j . , 
223 1., ut. Nagybátony, up. Mátraverebély. 

Szuperdividenda, (lat.) a. m. felülosztalék. 
Szuperfoszfát (lat.-gör.), foszfortartalmu mű

trágya. 
Szuperintendens (lat.) a. m. felügyelő; 

evangélikus főpásztor. 
Szupertoritás (lat.) a. m. felsőség, fölé-

nyesség. 
Szuperiativusz (lat.) a. m. felsőfok; túlzás. 
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SZUPERREVÍZIÓ TABES 

Szuperrevízió (lat.) a. m. ismételt átvizs
gálás. 

Szuppleál (lat.) a. m. helyettesit; szupplens 
a. m. helyettes. 

Szupplikáns (iat.) a. m. kéregető. 
Szupprimálni (lat.) a. m. elnyomni. 
Szuppremálni, (lat.) a. m. elnyomni. 
Szupranaturalizmus (lat.) a. m. természetfö-

löttiség, az ilyen kinyilatkoztatásban való hit. 
Szupremat'zmUí (lat.), festészeti irány, 1 Ab

szolút festészet. 
Szura (arab) a. m. a Korán egy-egy fe

jezete. 
Szurabaja, város Jáva É-i partján, 192.000 1. 
Szurakarta, város Jáva belsejében, Sz. hol

land kormányzóság fővárosa, 134.000 1. 
Szurdokpüspöki nagyk., Heves vm„ hatvani 

j . , 2170 1., vasút, telefon, posta. 
Szurmay Sándor báró, * 1858, tábornok; 

az első honvéd hadseregcsoport élén ő védte 
az Uzsoki szorost az 1914—15. téli harcok
ban. 1917—18. honvédelmi miniszter. Meg'rta 
a honvédség fejlődésének történetét. 

Szurok} a kátrány maradéka, ha ebből 
desztillálással eltávolítjuk az illékony anyagokat, 
fekete, kihűlés után merev anyag. Útépítések
nél, viztelenitésri, tömítésekre használják. 

Szurokérc v. urán-Sz., vaskos tömegű, sö
tétszürke ásvány. Vegyi összetételére nézve 
urán-oxid, amelyben azonban még sok más 
vegyület is van. Nagyobb mennyiségben csak 
Csehországban (Joachimsthal, Przibram) és az 
Egyes. All.-ban Coloradobari fordul elő. Ne
vezetes arról, hogy a Curie-házaspár benne 
fedezte föl a rádiumot. L. Urán. 

Szurrogátum (lat.) a. m. pótlék, pótszer. 
Szuszceptibilis (lat.) a. m. fogékony. 
Szuszpendálni (lat.) a. m. felfüggeszteni; 

folyadékban finoman eloszlani. 

Τ keresk. = tára; t = tonna; t = tomus 
(lat. ; a. m. kötet. 

Taaffe, Eduard, gróf (1833—1895), osztrák 
államférfi, 1867-tól többizben miniszter, tiroli 
helytartó, 1887—1893 miniszterelnök, a szlá-
vokkal és katolikusokkal kormányzott, a né
metek és radiká'is ifjucsehek buktatták meg. 

Tab kisk., Somogy vm., tabi j . , 3236 í , 
vasút, táviró, po;ta, telefon. 

Tabajd nagyk., Fejér vm., váli ]., 1410 1. 
ut. Vál, posta. 

Tabago, ang. sziget az Antillákban, 295 km2 

23.000 1. 
Tabakovits Dusán * 1877, a Jegyintézef 

megalakulása után a Devizaközpont ügyv. 
igazgatója lett, jelenleg a Nemzeti Bank bank-
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Szuterrén (franc.) a. m. alagsor, pince. 
Szuverén (franc.) a. m. független hatalmú. 
Szuverenitás (franc.) a. m. korlátlan és 

kizárólagos hatalom. 
Szűcs 1. Adolf« * 1884, matematikus, a 

müegyet. a variációszámítás m. tanára. — 2. 
István, * 1868, h. államtitkár, országgy. képv. 

Szűcs kisk., Veszprém vm., pápai j . , 737 
J., ut. Franciavágás, posta. 

Szűcsi nagyk., Heves vm., gyöngyösi j . , 
1265 1., ut. Bélapátfalva, posta. 

Szügy kisk., Nógrád vm., balassagyarmati 
j . , 988 1., vasút, táviró, posta, telefon. 

Szügy, az állatok törzsének a nyaktól le
felé, a lábakig terjedő része. 

Szügyi Kálmán, * 1888, operaénekes, az 
Operaház tagja. 

Szükséglett bizonyos javak hiányának érzete. 
ami az embert e javak megszerzésére ösz
tökéli. A közgazdaságtanban Sz. az a hiány
érzet, amely az embert gazdasági cselek
vésre indítja. 

Szüle Péter, * 1886, festő,- erőteljes szí
nezésű táj-, genreképek. 

Szüllö Géza, * 1873, a szlovenszkói magy. 
ker.-szoc. párt elnöke, csehszlovák országgy. 
képv. 

Szűr kisk., Baranya vm., pé:sváradi j . , 
663 1., ut. Palotabozsok, up. Himesháza. 

Szürke hályog, 1. Hályog. 
Szürrealizmus (franc.) a. m. uj ii odaírni 

törekvés, amely a freudi tudatalattit akarja 
kifejezni. 

Szűznemzés, 1. Parthenogenesis. 
Szvatopluk ( t 894), morva fejedelem. 870. lé

pett a trónra, 884. elfoglalta Pannónia egész 
területét. Halála után birodalmát a magyarok 
megsemmisítették. 

osztályát vezeti". Irodalmilag is fogl. a köz
gazdasággal. 

Tabán (Rácváros), Budapest I. kerületének 
a Várhegy és Gellérthegy közé eső része 
Festői ódon uccák; városrendezési újjáépítését 
tervezik. 

Tabella (lat.) a. m. táblázat, kimutatás. 
Tabernaku'um (lat.) a. m. keresztény temp

lomban az oltár sátorszerű teteje. 
Tabéry Géza, * 1890, hírlapíró és iró Nagy

váradon. Müvei: Néma harc, At a Golgotán 
Tűzmadár, Szarvasbika, Októberi harc (re
gények), Forradalmi versek, Kolozsvári bái 
(szinmü). 

Tabes (lat.) a. m. sorvadás; közönségesen 
a gerincsorvadás. 
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TABLA TAINE 

Tábla, ι. kir. itélô-T. Másod-, bizonyos 
ügyekben harmadfokú felsőbíróság. Határozatai! 
ötös vagy hármas tanácsokban hozza. Hatás
köre több törvényszék területére terjed ki 
Trianon előtt n T. volt, ma 6 van. — 2. 
Hétszemélyes T. 1868 előtt a legfőbb magvat 
bíróság. — 3. Kerületi T. 1868 előtt első 
folvamodásu biróság. 

Táblabíró, 1. a kir. ítélőtábla ítélőbírája. — 
2. 186S előtt az elsőfolyamodásu kerületi táb 
Iák biráia. A vármegye választotta a nemesek 
közül. Tiszteletbeli állás volt. 

TáblabíröstíTus, e névvel határozza meg 
Lyka a 19. század első felének magyar mű
vészetét, a magyar biedermeiert. 

TáMaolaj, 1. Olívaolaj. 
Tableau (franc.) a. m. kép; élőkép szín

padon. 
Table d'hôte (franc.) a. m. közös ven-

'déglői étkezés, ellentétben az étlap szerinti 
étkezéssel, az à îa carte-tal. 

Tabőd kisk., Tolna vm„ völgységi ]., 391 
1.. «t. Tcvel up. Kisdorog. 

Tabódy Tibor, * 1885, országgy. képv. 
Tábor, 1. hegy Palesztinában, 562 m.. Krisz

tus· színváltozásának helye (Máté 17, 1.) — 2 
Cseh város 13.000 1., Ziska alapította 1420 
és a táboriták, a radikális husziták, innen 
vették nevüket. 

Tábori 1. Kornél» * 1870, író éŝ  újságíró, 
a magyar ujságriport úttörője. Müvei: A bor-
za'om országa, Pesti élet, Magyarok kül
földön stb. — 2. Piroska, * 1892, ifjúsági 
írónő. — 3· Róbert (1855—iqo6), iró és 
műfordító. Müvei: A szobor titka, A királynő 
kesztyűi stb. 

Tábornagy, legmagasabb rangú tábornok. 
Tábornok, a vezérőrnagy, altábornagy, tá

borszernagy és tábornagyi rangban álló tisz
tek gyűjtőneve. 

Táborszernagy, a volt monarchiában katona
tiszt az altábornagy és a vezérezredes közt. 

Tabu (szent, sérthetetlen), a polinéziai fe
kete őslakóknál vallási vagy polit, okokból 
érinthetetlen, tila'mas tárgy, személy v. hely, 
ami egyébként az egész földkerekségen is 
élő szokás. 

Tabula rasa (lat.) a. m. üres asztal. T.-t 
csinálni a. m. tiszta helyzetet teremteni. 

Tabulatura, a középkor leginkább betűkkel 
vagy számokkal dolgozó hangjegyírása or
gona és lant számára. Ismerünk spanyol, 
olasz, francia és német rendsz-rüt. 

Taburett (franc.) a. m. négylábú, párná
zott, támlanélküli ülőbútor. 

Tác nagyk., Fejér vm„ székesfehérvári ]., 
1917 1., ut. Szabadbattyán, posta. 

Tachométer (sebességmérő), gépek vagy 
jármüvek sebességének megállapítására szol-· 
gáló műszer. 

Tacitus, Publius Cornelius (55-120), római 
történetíró. Munkái: Germania fild- és nép
rajza, a régi germánokra s Germániára vo
natkozólag legfontosabb forrásunk, Históriáé, 
a Kr. u. 69—96. évek története; SLZ An
nales, melyekben a 14—68. évek esemé

nyeit adfa elő. T. komoly és elfogulatlan 
történetíró. 

Tacoma, kikötőváros az Egyes. Ali. Washing
ton al'amaban, a Nagy-óceán partján, 97.000 
1. Gyáripar. 

Tacskó, hosszutestü, alacsony, lőcslábu kutya
faj, borz- és rókavadászatra használják. 

Tael, kinai pénz (kb. 4 pengő) és keresk. 
sulyegység (37.8 g). 

Tafilet, oázis a Ny-i Szaharában. 
Tafota (perzsa), szemcsés v. bordázott se

lyemszövet. 
Taft, William Howard (1857—1930), az 

Egyes. Ali. volt elnöke. 1901. a Fülöp-szi
getek kormányzója, 1904—8. hadügyi államtit
kár, 1909—13. republikánuspárti elnök, 1921 
óta a legfőbb törvényszék birája. 

Tagatok, maláj nép a Fülöp-szigeteken. 
Taganrog, orosz város az Azovi-tenger mel

lett, 86.000 ]. 
Tagányi Károly (1858—1924), történsz, or

szágos levéltárnok. Számos heraldikai, törté
nelmi, gazdaságtörténeti, néprajzi munkát irt. 
Szerk. a M. Gazdaságtörténeti Szemlét. 

Tagliamento, kis folyó ÉK-Olaszországban. 
Az Adriába ömlik. 1917. nagy harcok szín
helye. 

Taglianini Károly, a bp.-i egyet, a román 
nyelv és irod. ny. rk. tanára. 

Tadzs Mahal (képét 1. Agra cimszó alatt), 
Dzsehan nagymogulnak (1525—58) és nejériek 
alabástromból készült mauzóleuma Agrában; 
a perzsa-arab építészet remeke. 

Tagore, Rabindra Nath, * 1861, indiai fi
lozófus, az ind pacifizmus és misztikus neo-
primitivizmus költője. 1926. európai körútja al
kalmából több hetet töltött Magyarországod1. 
Drámái, elb. müvei, ritmikus prózái hiteles 
angol fordítások nyomán terjedtek el a nyu
gati irodalmakban. (A hajótörés, A kertész, 
Chitra, A postahivatal, Bimala.) 1913. Nobel-
dij. 

Tagosítás» 1. Birtokrendezés. 
Tagyon kisk., Zala vm., balatonfüredi j . , 

188 1., ut. Zánka-Köveskál, up. Szentantalfa. 
Tahi Anta! (1855—1902), festő és grafikus; 

arc-, élet-, tájkép, illusztráció. 
Tahiti, a Társaság-szigetek legnagyobb szi

gete, 1042 km2, 12.000 1. Cukornád, vanília, 
kávé, kakaó. Fővárosa Papeete. 1808 óta 
francia. 

Tahitótfalu nagyk., Rest vm., pomázi ]'., 
2312 1., hajóáll., telefon, távíró, posta. 

Taille (franc.) a. m. szabás, termet. 
Taine» Hyppolite (1828—1893), francia esz

tétikus, történész és irodalomtörténész. 1863-
tól a párizsi École des Beaux-Arts mütör-
ténet-lanára. A természettudományos gondol
kozást hegeli hatásokkal párosítva vitte bele 
művészeti, irodalomtörténeti s történelmi vizs
gálataiba, amelyek tengelye: az uralkodó te
hetség (faculté maîtresse), a 3 fejlőd/éstör-
téneti főtényezö : a faj, az időpont és kör
nyezet. Ezzrl próbál minden nagy jelenséget 
és egyént is magyarázni. Főművei (magyarul 
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TAIROFF TALÁLMÁNYOK 

îs)_: Histoire de la littérature anglaise, Les 
origines de la France contemporaine, Philo
sophie de l'art; De l'intelligence stb. 

Talroff, Alexander, * 188$, orosz színház
igazgató, 1914. a moszkvai kamaraszínház ala
pítója. Célja az irodalomtól megszabadított, 
mobilizált, ritmikus színpad. Müve: Das ent-
íesselte Theater. 

Tájfun, viharszél a Nagy-óceán Ny-i vizein, 
Japán és Kína partvidékein. 

Taigetos, a Peloponnesos legmagasabb hegy
lánca. A nyomorék vagy életképtelen spártai 
gyermekeket ennek szakadékaiba tették ki, 
hogy elpusztuljanak. 

Táímír félsziget, Ázsia legészakibb félszigete 
Szibériában. 

Tajo, a Pireneí félsziget legnagyobb fo
lyója. Az ó-kasztiliai fensikon. ered és Lissza
bonnál ömlik az Atlanti-óceánba. 

Táiolö a. m. iránytű (1. o.). 
Tájplng-Iázadás, vezére után elnevezett dél-

kínai polgárháború 1850—62. 
Tajték* fénytelen sárgás vagy szürkés ásvány. 

Fő lelőhelye Kisázsia. Pipa- és szipkakészi-
tésre szolgál. 

TaJtách 1. Béla, * 1874, festő, építész és 
iparművész, sokáig Njew Yorkban működött. 
— 2. Géza, * 1883, országgy. képv. 

Takács 1. Judit, dukai (1795—1836), lirai 
költőnő. — 2. Mihály (1861—1913), barito
nista, a bp.-i Opera egyik legnagyobb mű
vésze volt. Bavreuthben is nagy sikerrel sze
repelt. — 3. Zoltán (Felváiczi), * r88o, mű
vészettörténész, a Hopp-Múzeum igazgatója; 
a régi német művészetet, majd keletázsia 
s a népvándorláskori keleti népek művészetét 
tanulmányozta (Chinesische Kunst bei den 
Hunnen). 

Takácsi nagyk., Veszprém vm., pápai j . , 
1413 1., ut. Vaszar, posta. 

Takarékpénztár, hitelintézet, amely főleg a 
kistőkéket gyűjti egvbe gyümöl~söztetés cél
jából. Eleinte altruista szempontból alapítot
tak T.-t. Ilyen volt az 1836. alakult Brassói 
Alt. T. Az 1840. alapított Pesti Hazai Első 

Kr. e. 
1800 az egyiptomiak feltalállak az üveget. 
580 Miletosi Tha'es feltalálja a mágnességét. 
450 Demokritos felfedezi az atomteóriát. 
450 Demokritos feltalálja a zászló- és fáklya-

táviratozást. 
334 Aristoteles felfedezi a Föld gömbölyű 

alakját. 
260 Samosi Aristarchos fe.'fedezi a Földnek 

a Nap körüli forgását. 
250 Archimedes felfedezi az emeltyű törvényét. 
350 Archimedes felfedezi a statika tőrvényét. 
140 Ktesibios felta'álja a nyomószivattyut és 

a tüzifecskendőt. 
100 Alexandriai Hero feltalálja az emelőt. 

Hero labdáját és a reakciós kereket. 

T. üzleti céllal indult és lett egyik legna
gyobb, konzervatív pénzintézetünk. A modern 
T.-ak a betét- és hitelüzleteken kivül egyét 
bankszerű üzletekkel is fogl. 

Takarmány» minden olyan, többnvire növény? 
eredetű anyag, amely állatok táplálására alkal
mas (fű, lucerna, csalamádé, zöld gabona
szár stb.). Szárítva konzerválják. 

Takát; Sándor, * 1860, piarista, kiváló 
történetíró, a képviselőház levéltárnoka, a Tud. 
Akad. r. tagja, a tőrök kor művelődés- és 
hadtörténetével fogl. stiláris szempontból is 
kitűnő müveiben. 

Takonykor, igen súlyos hevenyferrőző be
tegség a lónál. Tályogok megielenése az orr
ban, gégecsőben, tüdőben. Ember is meg
kaphatja. 

Tákos fcisk., Bereg vm., vásárosnaményi /., 
728 1., ut. és up. Csaroda. 

Takovo, szerb falu Milanovác közelében. 1815. 
innen indult ki a szerb szabadságharc, Obre-
novics -Milos vezérlete alatt. Ennek emlékére 
alapította Milán király a T.-rendet, de ezt a 
Karagyorgyevicsok megszüntették. 

Taksa (lat.) a. m. dij, illeték, becslés. 
Taksony (uraik. 947—72), magyar fejedelem, 

uralkodása alatt érték el tetőpontjukat · ka
landozások, amelyek azonban már súlyos vere
ségekkel is jártak. 

Taksony nagyk., Pest vm., ráckevei j . , 4079 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Taktaharkány nagyk., Zemplén vm., sze
rencsi j - , 2236 1., vasút, táviró, posta. 

Taktakenéz kisk., Szabolcs vm., dadái alsó 
j . , 902 1., ut. és up. Prügy. 

Taktaszada nagyk., Zemplén vm., szerencsi 
3*., I65Q 1., vasút, ut. Taktaharkány, posta. 

Taktika (görög) a. m. harcászat, az ütközet 
vezetésének tudománya; mesterkedés. 

Taktus (lat.) a. m. ütem. 
Talaj» a Föld kérgének növényzet-eltartására 

alkalmas felszíne. Van: (kőtörmelékből kelet
kező) homok-, agvag-, humusz- és szikes T. 

Talajvíz, a földbe szivárgott csapadék. 

89 Sergius· Orata feltalálja a légfűtést. 
10 Kleomedes felfedezi a napsugarak törését. 

Kr. u. 
loio Arezzói Guido felta'álja a zongorát. 
1313 Schwarz Berthold feltalálja a lőport 

(Európában V Al'itôlag a kínaiak ismerték. 
1325 Flavio Gioja feltalálja az iránytűt. 
1436 Gu'enberg János feltalálja a könyvnyom

tatást. 
1510 Henlein Péter fe'találja a zsebórát. 
1510 Habermayer feltalálja a kocsit. (Magyar 

talá'mány.) 
1510 Leonardo da Vinci feltalálja a viziturbinát. 
1530 Jürgens felta'álja a lábitós fonókereket 

(rokka). 
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1545 Cardant» feltalálja az univerzális csuklót. 
1557 Bartolomé de Medina feltalálja az arany-

és eziistelőáilitást amalgamálás utján. 
1570 Pratorius János feltalálja a mérőasztalt. 
Í590Í Janssen Zachariás feltalálta a mikroszkópot. 
1596 Stevinus feltalálja a tizedestört-számitást. 
1604 Galilei felfedezi a szabad esés törvényét. 
1608 Lippershey feltalálja a távcsövet. 
1611 Kepler feltalálja a csillagászati távcsövet. 
1614 Napier felfedezi a logarhhmusokat. 
1617 Sriellius felfedezi a háromszögelést (trian-

guláció). 
1628 Harvey felfedezi a vérkeringés tövvénjét. 
1630 Cascariolo felfedezi a foszforcszkálást. 
1638 Descartes felfedezi az elemző mértant. 

(Analytikai geometria.) 
1642 Pascal felfedezi a s; ámológépet. 
1643 Torricela feltalálja a légsulymérőt. 
1650 Guericke Otto feltalálja a légszivattyút. 
1650 Kirchner feltalálja a latén a magikát. 
1656 Huyghens feltalálja az ingaórát. 
i66t Guericke Otto feltalálja a feszmérőt (ma-

aumeter). 
1662 Boyle felfedezi a gázok állapotváltozásai

nak 'örvényeit. 
1663 Guericke Otto felfedezi az elektromos 

taszítás törvényeit. 
1665 Grimaldi felfedezi a fényelhajlás tüne

ményét. 
1666 Newton Isaac felfedezi a differenciál

számítást. (Leibniz is 1675-ben tőle füg
getlenül.; 

1670 Brand felfedezi a foszfort. 
1682 Newton felfedezi az á'talános nehézkedés 

törvényét. 
1688 Thevart Ábrahám felfedezi a tükörüveg 

öntését. 
1695 Morin felfedezi a friitporcellártf. 
1708 Böltger János felfedezi a kemény porcellánt. 
1771 Schore János felfedezi a hangvi.lát. 
1714 Fahrenheit felfedezi a higanyhőmérőt. 

- 1718 Halley felfedezi az álló csi.lagok saját 
mozgását. 

1729 Hall felfedezi az akromatikus (színtele
nített) lencsét. 

1732 Móric szász gróf felfedezi a lánc-uszály-
hajózást. 

1738 Bernoulli Dániel felfedezi a gázok kine
tikai elméletét. 

1756 Harrison feltalálja a hajókronométert. 
1740 Kuntsmann felfedezi a tégelyacélöntést. 
1743 Hausen, Winkler és Bőse feltalálják a 

dörzsölést elektromos gépet. 
1744 Euler felfedezi a variáció-számitást. 
1745 Cooke felta'álja a gázfűtést. 
1745 Kleist fe'találja a leydcni palackot. 
1747 Margraf felta'álja a répacukor-gyártást. 
1750 Muschenbrock feltalálja a pyrométert 

(tüzhő fokmérő). 
1752 Franklin Benjamin feltalálja a villámhárítót. 
1753 Carton felfedezi az elektromos influenciát 

(megosztás). 
1760 Lambert feltalálja a fotométert (fény

erősségmérő) . 
1766 Cavendish felfedezi a hidrogént. 
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1767 James Hargreaves feltalálja a fonógépet 
(Mule-Jenny). 

«769 Cugnot feltalálja a gőzmotorkocsit. 
1772 Rutherford felfedezi a nitrogént. 
1774 Pristley és Scheele felfedezik az oxigént. 
1774 Scheele felfedezi a klórt. 
1775 Arkwright feltalálja az orsós fonógépet 

(Water-gép). 
1778 Smeaton feltalálja a sűrített levegővel 

való vizalatti alapozást. 
1779 Darby és Wilkinson készítették az első 

vashidat (öntöttvasból). 
1780 James Watt feltalálja a kopirozó-gépet. 
1780 Evans feltalálja az elevátort. 
1780 Fontana feltalálja a vizgázt. 
1781 Herschel felfedezi az Uranus-bolygót. 
1781 James Walt feltalálja a kettős működésű 

gőzgépet. 
1783 Mongolfier feltalálja a léghajót. 
1783 Saussure feltalálja a hajszálnedve^ség-

mérőt. 
1784 Cort és Parnell feltalálja a ka\art ko

vácsvas-gyártó eljárást. 
1785 Salsano feltalálja a földrengésjelző-ké

szüléket. 
1785 Cartwright feltalálja a mechanikai szövő

széket. 
1.7S5 Meikler András feltalálja a cséplőgépet. 
1789 Volta feltalálja az érintési villamosságot. 
1789 Van Trostvijk feltalálja az elektromos 

vegybontást. 
1791 Leblanc feltalálja a szódagyártást. 
1792 Murdock feltalálja a kőszéngázvilágitást. 
1793 Huddart feltalálja a kötélfonógépet. 
1794 Wilkinson feltalálja a kupoló kemencét 

(vasolvasztáshoz). 
1795 Bramah feltalálja a hidraulikus sajtó

gépet. 
1795 Gauss felfedezi a legkisebb négyzetek 

törvényét (térképezés). 
171,6 Jennert felfedezi a védhimlőoltást. 
1796 Sene-Vder feltalálja a litograliát. 
170,6 Grimsbaw feltalálja a gőzkotrógépet, (I.i-

kötő, rakpartépités-I) 
1796 Mongolfier fe'találja a hidraulikus kost, 

(Vizem előgép.) 
1796 Parker a román cementet. 
1799 Robert feltalálja a papírgyártó-gépet. 
1800 Hoy le a melegvízfűtést. 
1800 Volta feltalálja a Volta-oszlopot. (Elek

tromosság.) 
1801 Ritter feltalálja a hőelektromosságot. 
1802 Jaquard feltalálja a Jaquard-szövőgépet. 
1802 Gautherot és Ritter feltalálják az elektro

mos polarizációt. 
1804 Jacquard feltalálja a hálószövőgépet. 
1807 Fulton Robert feltalálja a gőzhajót. 
1808 Malus felfedezi a fénysarkitást. 
1808 Dalion felfedezi az atomelméletet. 
1810 König feltalálja a könyvgyorssajtót, 
ίδιο Grenie feltalálja a harmoniumot. 
1812 Réssel feltalálja a hajócsavart (propeller). 
1812 Davy felfedezi az elektromos fényivet. 
1815 Davy feltalálja a biztonsági bányalámpát. 
1815 Eberhardt feltalálja a cinkografiát. 
1817 Drais feltalálja a draisinát (az autó őse). 
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1820 Pelletier felfedezi a chinint. 
1820 Oersted felfedezi az elektromagnetizmust. 
1820 Heffenberger a malom-hengerszéket. 
1821 Fresnel feltalálja a világító-tornyokhoz; 

való üveglencsét. 
1823 Faraday és Barlow feltalálják az elektro

motort. 
1823 Geirrter felfedezi az argentánt (ujezüst). 
1823 Fuchs felfedezi a vizüveget. 
1824 Aspelin felfedezi a portlandcementet. 
1825 G. Stephenson feltalálja a gőzmozdonyt. 
1825 Roberts feltalálja az automatikus fonó

gépet (selfaktor). 
1826 Drumond feltalálja a mészfényt (Dru-

mond-fény). 
1826 Guimet feltalálja a müindigót. 
1826 Unverdorben feltalálja az anilint. 
1826 Bell feltalálja az aratógépet. 
1827 Albert feltalálja a drótkötelet. 
1827 Wöhler feltalálja az alumíniumot. 
1828 Heilmann feltalálja a himzőgépet. 
1830 Braithwaite és Ericson feltalálják a gőz-

tüzfecs-kendőt. 
1830 Reichenbach felfedezi a paraffint. 
1830 Perry feltalálja az acélirótollat. 
1831 Faraday felfedezi az elektromos és mág

neses indukciót. 
1831 Perkins felfedezi a forróvizfütést. 
1832 Dal Negro és Pichu feltalálják a mágnes

elektromosgépet. (Tulajdonképpen Jedlik 
Ányos magyar, budapesti tanár találmánya 
1835-ből.) 

1832 Kammerer feltalálja a foszforos gyújtót 
(tulajdonképpen Irinyi József magyar 
találmánya). 

1833 Első elektromos táviró. Gauss és Weber 
találmánya. 

1833 Wheatstone feltalálja a stereoszkópot. 
1834 Hunt feltalálja a hajókarikás varrógépet. 
1834 Gabelsberger feltalálja a német gyorsírást. 
^37 Jakobi feltalálja a galvanoplasztikát. 
1835 Irinyi János feltalálja a gyufát. 
1837 Morse feltalálja az elektromágneses táv-

Írógépet. 
1838 Daguerre feltalálja a fotografálógépet. 
1839 Bischof f feltalálja a gáztüzelést. 
1839 Goodyear feltalálja a vulkanizált kaucsu

kot és keménygummit. 
1838 Schönbein felfedezi az ózont. 
1839 Steinheil feltalálja az elektromos órát. 
1839 Talbot feltalálja a papírra (film) való 

fényképezést. 
1840 Donné feltalálja a mikrofotografiát. 
1842 Robert Mayer felfedezi a munka fő-

egyenértékét (energia megmaradás elve, a 
modern fizika alapja). 

1842 Nasmyth feltalálja a gőzkalapácsot. 
1841 Braid felfedezi a - hipnotizmust. 
1843 Cooke feltalálja a blocksignal módszert 

(vasúti üzem). 
1843 Kelleér feltalálja a faköszörülést (papír

gyártást). 
1844 Merzer feltalálja a merzerizált (fényesí

tett) gyapotot. 
1845 Heilmann feltálálja a fésülőgépet (fonó-

szóvŐipar). 
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1845 Starr feltalálja az elektromos izzófényt 
(izzólámpa alapelve). 

1845 Hoffmann felfedezi a benzol-t (kőszén
kátránytermék). 

1846 Armstrong feltalálja a sulyakkumulátort 
(sajtók). 

1846 Schönbein feltalálja a lőgyapotot. 
1846 Leverrier felfedezi a Neptunt. 
1847 Sabrera feltalálja a nitroglicerint (rob

banóanyag). 
1848 Böttger feltalálja a foszformentes gyufát. 
1850 Bunsen feltalálja a Bunsen-gázlángzót. 
1851 Helmholtz feltalálja a szemtükröt. 
1851 Rumkorff feltalálja a szikrainduktort. 
1852 Giffard feltalálja a motoros léghajót. 
1854 Fischer feltalálja a biciklit. 
1854 Sinsteden feltalálja az ólomakkumulátort. 
1855 Hughes feltalálja a betűs távírógépet. 
1855 Garcia feltalálja a gégetükröt. 
1856 Henry Bessemer feltalálja a Bessemer-

acélgyártást. 
1856 Perkin felfedezi az első kátrányfestéket. 
1857 Geissler feltalálja a higanyos légszivattyút. 
1857 Siemens feltalálja a regenerativ gáztüzelést 

(kohászat). 
1857 Clausius feltalálja a gázok modern ki

netikai törvényeit. 
1859 Bunsen és Kirchhoff felfedezik a színkép

elemzést. 
1859 Plücker felfedezi a katódsugarakat. 
i860 Walton felfedezi a linóleumot. 
i860 Reis feltalálja a telefont. 
i860 Lenoir feltalálja a gázmotort. 
i860 Hirzel feltalálja az olajgázt. 
1861 Solvay feltalálja az ammóniákszódagyártást. 
1863 Bullock feltalálja a rotációs-gyorssajtót. 
1865 Martin feltalálja a Martin-acélgyártást. 
1866 Thilgmann feltalálja a szulfitcellulóze-

gyártást. 
1866 Tessie de Mothay feltalálja a fénynyomást. 
1867 Scholes és Gilden feltalálják az írógépet. 
1867 Werner Siemens felfedezi a dinamóelvet. 

(Jedlik találmánya.) 
1867 Alfred Nobel feltalálja a dinamitot. 
1870 Maxwell felfedezi az elektromágnetikus 

fényelméletet. 
1870 Monier feltalálja a vasbetonépitést. 
1875 De la Bastier feltalálja a kemény üveget. 
1876 Dowson feltalálja a Dowson-vizgázt. 
1877 Edison feltalálja a fonográfot. 
1878 Hughes feltalálja a mikrofont. 
1878 Gustav Patrik de Laval gróf feltalálja 

a gázturbinát (kerekes turbina). 
1879 Thomas és Gilchrist feltalálják a foszfor

mentes vasgyártást. 
1879 Werner Siemens feltalálja az elektromos 

vasutat. 
1881 Meisenbach feltalálja az autotipiát. 
1882 Robert Koch felfedezi a tuberkulózis 

bacillusát. 
1882 Jablochkof felfedezi az izzólámpát. 
1883 Robert Koch felfedezi a kolera bacillusát. 
1883 Lorenz felfedezi az elektronelméletet. 
1884 Nicolaier felfedezi a tetanusbacillust. 
1884 Löffler felfedezi a difteritiszbacillust. 
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1884 Parsons felfedezi a reakciós gőzturbinát 
(dobturbina). 

1885 Auer feltalálja a gázizzófényt (Auer-
gázharisnya). 

1885 Daimler és Benz feltalálják a benzin-
automobilt. 

1885 De Chardonnet feltalálja a müselymet. 
1887 Berliner feltalálja a grammofont. 
1888 Herz felfedezi az elektromos hullámokat 

(a rádió elve). 
1980 Mannesmann a csőhengerlő eljárást 

(Mannesmann-cső). 
1890 Branly feltalálja az elektromos hullám -

felfog'ót (Branly-cső). 
1891 Tesla Miklós (magyar) feltalálja a szikra

elektromos hullámokat. 
1891 Lippmann feltalálja a fotokromeljárást. 
1892 Pfeiffer felfedezi az influenzabacillust. 
1892 Willson felfedezi a kakiumkarbidot. 
1893 Behring felfedezi a difteritisz-oltószérumot. 
1893 Diesel Robert feltalálja a Diesel-nyers-

olajmótort. 
1894 Jersin felfedezi a pestisbacilust. 
1895 Líade felfedezi a levegő cseppíolyósitását. 
1895 Röntgen felfedezi a Röntgen-sugarakat. 
1895 Lumière testvérek feltalálják a kine-

matográfot (mozi). 
1895 Abbe feltalálja a prizmástávcsövet. 
189Ó Henry Becqerel felfedezi a Becqerel-

sugarakat. 
1896 Marconi feltalálja a szikratáviratot. 
1898 Curie házaspár feltalálja a rádiumot. 
1900 Gróf Zeppelin és Santus Dumont felta

lálják a merev motoros kormányozható 
léghajót. 

1902 Just és Hanaman feltalálják a Wolfram
lámpát. 

1902 Frank és Caro feltalálják a levegőnitro
gén értékesítését. 

1903 Wright testvérek felta'álják a repülőgépet 
(sárkány). . 

1904 Bolton és Feuerlein feltalálják a tantál-
izzólámpát. 

1904 Kom feltalálja a távfotografálást. 
1905 Schaudinn és Hoffmann felfedezik a szi-

filiszbacillust. 
1905 Einstein felfedezi a relativitás elméletét. 
1906 Drótnélküli Telefon Társaság feltalálja a 

drótnélküli telefont. 
1906 Lumière feltalálja az autokrom-fotogra-

fálást. 
1908 Oswald feltalálja az ammóniák-salétromot. 
1909 M. Wien feltalálja a hangzó szikrákat. 
1910 Ehrlich és Háta feltalálják a salvarsant 

(szifilisz- oltószérum). 
1910 Hoffmann feltalálja a mükaucsukot. 
1910 Lieben feltalálja a hangerősítőt (telefon, 

rádió). 
1912 Von Laue felfedezi a Röntgen-sugarak 

elhajlását. 
Moseley felfedezi a Röntgen- spektrosz
kópot, 
Niels Bohr felfedezi a legújabb atom-
elméletet. 

1913 Bragg felfedezi a kristálystrukturát. 
1915 Einstein felfedezi az uj gravitációs el

méletet. 
1919 Rutherford felfedezi az atomok szét

bomlását. 
1920 Steinach felfedezi a fiatalítás elméletét. 
1923 Banting és Macleod felfedezik az insulint. 
1924 Frosch felfedezi a száj- és körömfájás 

okozóját. 
1924 Flettoer feltalálja a rotorhajót. 
1927 Az Opel-müvek elkészítik a rakéta-

motort. 

1913 

1913 

Talapatka kisk., Vas vm., Szentgotthárd-
muraszombati j . , 302 1., vasút, ut. Szentgott
hárd, posta. 

Talár (lat.), hosszú, bő, reverendaszerü öl
tözék, amelyet a legtöbb államban bírák, 
ügyészek és ügyvédek viselnek hivat, műkö
désük alatt. 

Talboí-centráíe, a Dunántúl villamosítását 
szolgáló bánhidai, kb. 90.000 lóerős gőzerő-
műnek és különböző segédberendezéseinek, áram-

. fejlesztő-, kapcsoló- és átviteli telepének nép
szerű neve, a tőkét megszerző angol pénz
csoportról. A Magyar Alta'ános Kőszénbánya 
R.-T. közelfekvő bányáiból drótkötélpályán 
szállított pá'aszén felhasználásával termelt nagy
feszültségű elektromos áramot 160 km. hosszú 
távvezetéken Budapestre, Győrbe és Mosonba 
továbbítják, valamint a MAV budapest—he
gyeshalmi szakaszának ellátására fordítják. 

Talentum (gör. talenton), súlymérték és pénz, 
1. a régi görögöknél, sulyértéke korok szerint 
különböző. Legelterjedtebb volt az attikai T. 
26.196 gr., van benne 60 mina, vagy 6000 
drachma, vagy 36.000 obolos. — 2. A zsidóknál 

= 6a mina = 3000 sekeî. — 3. JézMS a 
T.-ot isteni adomány értelemben használja. 
Innen a T. neve a tehetségnek. 

Taliándörögil kisk., Zala vm., tapolcai j . , 
1189 1., ut. Köveskál, posta. 

Tálfó (lat.) a. m. megtorlás. 
Taliter-qualiter (at.) a. m. ugy-ahogy. 
Talizmán (arab.) a. m. szerencsét hozű 

tárgy. 
Tallér, ezüst pénz, amely eredetileg 24 ga

rasra (à 3 krajcár) oszlott. A legutóbb 
(1857) nálunk vert tallér i l / 2 o. é. forint ér
tékű volt. A T. neve a Joachimsthaler (itt 
verték először) rövidítése és belőle lett a 
dollár szó is. 

Talleyrand-Périgord, Charles, gr. <i7S4~ 
1838), először pap, püspök, a forradalomban 
a szekularizáiás, a papi tized eltörlésének 
indítványozója. Forrad, viselkedése miatt a 
pápa exkommunikálta. A rémuralom alatt 
Amerikában él, majd Napoleon alatt haza
tér s külügyminisztere lesz, 1808. visszavonul 
s utóbb a Bourbon-propagandát vezeti. XVIII. 
Lajos alatt ujrá külügyminiszter s a bécsi 

»417 
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kongresszuson (1814—15) nagyon eredményesen 
védte hazája érdekeit. 

Tallián Béla báró (1854—1921), politikus, 
1880, torontálmegyei alispán, 1856. orsz. képv., 
1903—5. a Tisza-kormányban földmüvelésügyi 
miniszter. 

Tallinn, 1. Reval. 
Tallium (lat.), az ólomhoz hasonló lágy 

fehér fém, elem. 
Tally a nagyk., Zemplén TOI,, szerencsi j . , 

3927 1., vasút, távíró, telefon, posta. A Hegy
alja egyik legjobb bortermő helye. 

Talma, François-Joseph (1763—1826), kiváló 
francia tragikus színész; Napoleon nagyrabe-
c sülte. 

Talmi a. m. aranyutánzat; Ta'lois, első ké
szítőjének neve után. 

Talmud (aram a. m. tan), a Kr. u. első öt sz. 
zsidó irástudományának a tárháza, amelyben 
törvénymagyarázatok, legendák, történeti fel
jegyzések, orvosi kérdések, kegyes elbeszélé
sekkel váltogatják egymást. A jeruzsálemi T. 
a 4. sz. kezdetén keletkezett, de ez csak a 
Misna első négy részét tárgyalja, teljesebb a 
babiloni, mely az 5. századból való. 

Talon (franc.) a. m. 1. cipősarok; — 2. 
kártyázásnál az osztás után megmaradt kár
tyák; — 3. szelvényutalvány, az értékpapír 
ama része, amely tulajdonosát uj szelvényiv 
átvételére jogosítja. 

Talpfa, a sínek alátámasztásául szolgáló 
impregnált fa. 

Táltos, 1. régi mesebeli, csodálatos, röpülni 
tudó ló. — 2. Varázsló pap, mágus, A magyar 
mitológiai föltevések szerint a pogány magya
rok bölcs papjai, sámánjai. 

Tályog, a szövetben levő genyes daganat. 
Tamarix, tamariska, nálunk is kedvelt dísz

cserje, apró pikkelyes levelekkel, apróvirágu, 
rózsaszínű virágzattal. 

Tamás, 1. Jézus tanítványa, aki csak akkor 
akarta elhinni Jézus feltámadását, ha ujját 
Jézus sebeibe dughatja. Ezért a kétkedés 
megtestesülése. — 2. Aquinói Szt. T. (1224— 
1274), dominikánus szerzetes, a kat. egyház 
legnagyobb tanítómestere. A skolasztikus rea
lizmus főképviselője. 1323. szentté avatlak. 

Tamás 1. Aladár, * 1899, iró és újságíró, 
verskötetei: Boldog híradás, A partok elin
dulnak. — 2. István, * 1904., vajdasági újság
író; verskötete: Fekete majális. — 3. Lajos, * 
1901, a szlovenszkói ker.-szoc. párt titkára, 
költő. (Jóságom sátora.). — 4. Miháftr, * 1897, 
szlovenszkói iró, épitészmérnök. (Npvelláskönyv). 

Tamási nagyíc., Tolna vm., tamási j . , 5805 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Tamási Áron, * 1897, székely iró, nyelv
ben, érzésben egyaránt. Müve: Lélekindulás 
(elb.), Szűzmáriás királyfi (reg.). 

Tamássy 1. József (1835—1892), színész, hi
res népszínműén ekes, Blaháné partnere. — 2. 
József, * i8£6, min. osztálytanácsos, országgy. 
képv. — 3. Miklós, * 1881, festő; miniatűrök, 
interieur-képek. 

Tambura vagy tamburica, · törököknél és 
délszlávoknál szokásos mandolinszerü, tollszár-

ral vágy csonttal pengetett fémhuros hang
szer. 

Tamburin, D.-Európában és Keleten hasz
nált, kézzel ütögetett kis dob, oldalán apró 
csörgőkkel. 

Tamerlán (Timur Lenk 1336—1405), mongol 
fejedelem. Meghódította Perzsiát, India nagy 
részét, a délorosz talár kánságot, Szíriát és 
Angora mellett legyőzte Bajazidot. Halála után 
birodalma felbomlott. 

Tammany Hal', New York városban levő 
demokrata pártklub, amelynek befolyása a 60 as 
évek óta a városi közigazgatásban . mutatkozó 
nagyarányú korrupcióban érvényesült. Hatahr.a 
gyöngült, de ma sem szűnt meg. 

Tampico, mexikói város, 64.000 1., a petro-
leumkivitel főkikötője. 

Tampon (franc.) a. m. dugasz, orvosi be
avatkozásoknál vc'rzéscsillapitásra, testüregek tö-
mitésc're használatos, orvosszerekkel átitatott 
szövetnemü, vagy különleges műszer. 

Tam-tam (gong), keletázsiai, fémből készült 
ütőhangszer, búgó, erős hanggal. Európában 
is használják jeladásra és zenekarokban. 

Τ ámulok, hindu törzs Dékánban. 
Tana kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 263 

I., ut. és up. Vasszécsény. 
Tanácsköztársaság, a legújabb idők egyik 

államkonr ányzási formája, amelyet a Lenin 
bolsevista elveivel szervezkedő orosz proletariá
tus fejlesztett ki. A nagy orosz T. a szovjetek 
autonómia-rendszerének megfelelően, egyes T.-
okra oszlik (Fehéroroszország, Ukrajna, Azer-
bejdzsán, Turkesztán, később Georgia stb.), 
amelyeket azonban szoros kapocs fog össze. 
Ezeknek külügyi vezetése egységes és erősen 
központosított. L. még Szovjet. 

Tanagra, kakasviadalairól, boráról és apró 
terrakotta-szobrairól hires ékori városka Boio-
tiában. Ma : Gremada. 

Tananarive (Antananarivo), Madagaszkár fő
városa a sziget belsejében 71.000 1. 

Tanay Frigyes (1875—1924), színművész, 1902 
óta a Vígszínház jellemszinésze. Különösen 
francia vígjátékokban voltak sikerei. 

Tánc, a legrégibb kulturnépeknél az isten
tiszteletek kiegészítője. Már legrégibb formá
jában szoros összeköttetésben volt a zenével. 
A kereszténység térhódításával csak a közép
kori misztérium-játékoknál ta'á'juk. A T. vi
lági-mulatságok szórakoztatója lett, 4 különösen 
a legutóbbi időben nagy kultusznak ervend. 

Táncsics Mihály (1799—1884), iró, takács
inas volt, de tanítónak képezte magát, beutazta 
az országot és Nyugateurópát. A cenzúra 
miatt a külföldön nyomatta ki a laladás esz
méiért harcoló röpiratait. i8<6. izgatás miatt 
elzárták, az 1848 márc. 15-i forradalom sza
badította ki. 1848. nemzetgy. képv. és a 
Munkások Ujfágja c. lap szerk. Az abszolu
tizmus idején bujdosik, i860, ismét elitélik, 
1867. szabadul ki. 1869. megindítja az Arany 
Trombita c. lapot, amely a magyarországi 
szocializmus első orgánuma. 1869. országgy. 
képv. Nagyon sok iskolakönyvet és rengeteg 
propaganda-füzetet irt: Magyarországon elsőnek 
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irt a szocializmusról és a kommunizmusról az 
abszolutizmus éveiben. Memoárjai (Eletemből) 
értékes kortörténeti adatokkal szolgálnak. 

Tandem (lat.-ang.), i. kétkerekű kosi , ame
lyet egymás elé fogott két ló huz. — 2. Két
üléses kerékpár. — 3. Két ^összekapcsolt gőz
gép közös dugattyuruddal. 

Tanejev, Szergej Ivanovks (1856—71915), orosz 

Tango (spanyol), több spanyol és délamerikai 
népies tánc általános neve. 

Tango, Egisto, * 1874, olasz karmester. 
1918-ig a bpesti Operánál. 1918 óta Kolozs
várott és Bukarestben működött. 1921. óta 
Olaszországban él. 

Tank (ang.), 1. fémlemezekből készült nagy 
folyadéktartány (petroleum-T.) ; ' — 2. pán-

1. Angol lank. — 2. A tank átmászik egy árkon 

zeneszerző. Szimfóniáin és kamarazenéin kivül 
főműve Oresteia c. operatrüógiája. 

Tanfelügyelő, népoktatási ellenőrző és irá
nyító, főbb tisztviselő. Nálunk: kir. T.-k és 
egyházi T.-k végzik az oktatás felügyeletét. 

Tángálni (lat.) a. m. érinteni. 
Tanganyika, a középafrikai nagy tavak 

egyike, 795 m. magasságban. Területe 35.000 
km2. Lefolyása a Kongo felé. 

Tangens (lat.) a. m. érintő, egyenes vonal, 
amely görbe vonalat v. felületet érint. 

Tanger, kikötőváros ÉNy.-Afrikában, a Gib
raltári szoros D-i partján, 47.000 1. A körülötte 
fekvő terület várossal együ,tt 400 km2, 74.000 
1. . Francia-angol-spanyol-marokkói fenhatóság 
alatt áll. 

Tangl 1. Ferenc (1866—1917), orvos, bp.-i 
egyet, tan., élettannal fogl. — 2. Károly, * 
1869, a bp.-i ègyet. a kísérleti természettan 
ny. r. tanára, a Tud. Akad. r. tagj· : 

célos kocsi, gépfegyverekkel és ágyukkal fel
szerelve, oly hernyószerü mozgószerkezettel, 
hogy bármely terepen is tud haladni. 

Tankerület, kir. főigazgató vezetése alatt 
álló iskolaügyi beosztás a középiskolák fel
ügyeletére. 

Tankő Béla, * 1879, a debreceni egyet, a 
filozófia ny. r. tanára. (Nietzsche erkölcsi ér
tékelése, Böhm és Kant, Kant vallásfilozó
fiája.) 

Tankovics János, * 1869, országgy. képv., 
takarékpénztári vezérigazgató. 

Tankötelezettség, amelynél fogva minden 
gyermek gondviselője tartozik a gyermeket 6. 
életévétől 9 éven át népisk. oktatásban része
síteni, különben kihágást követ el,, amelyért 
pénzbüntetés, sőt elzárás is járhat. 

Tankréd (1078—11X2), a keresztes hadak 
vezére. Az antiochiai győzelem világhírnevet 
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szerzett neki. Tasso a Megszabadított Jeru
zsálemben énekelte meg. 

Tannenberg, K-poroszországi falu a Mazuri 
tavak vidékén, 70a 1.; 1410 jul. 15. a német 
lovagrend súlyos vereséget szenvedett a len
gyelektől; 1914 aug. 26—30. Hindenburg nagy 
győzelme az oroszokon. 

Tannhäuser, 13. sz.-beli Minnesänger. Ka
landos élete a T. lovagmonda alapjául szolgált, 
mely szerint a Venus-hegyen élt érzéki éle
tet, majd bűneiért Rómába zarándokolt s ami
kor nem kapott bocsánatot, visszatért az el
kárhoztató Venushoz. R. Wagner operájában 
megzenésítette. 

Tannin (lat.), a. m. csersav. Színtelen, fénylő 
por, vizben könnyen oldódik. Gubacsokból ál
lítják elő. összehuzft hatásáért gyógyszerül, 
konzerváló hatásáért bőrcserzésre használják. 

Tanszabadság, a tanítás és tanulás szabad
sága. A tanítás szabadságához tartozik a 
tanítás módjának, anyagának, elfadási irályának 
szabad meghatározása, aminek leginkább • fő
iskolákon van jelentősége. A tanulás szabad
sága elvileg: a tanulás módjának, irányának, 
intézményeinek szabad kiválasztása a tanuló 
által. A gyakorlatban ezt a tanítás államilag 
meghatározott rendszere s a minősítő bizo
nyítványok korlátozzák, még a főiskolákon is. 
A T.-ért nagy politikai, tudományos és társa
dalmi harcok folytak és folynak az ál'ami és 
egyházi beavatkozás ellen. 

Tantab, egyiptomi város a Nílus deltájánál, 
90.000 1. 

Tantal» fém, amelyet a tanta'itból nyernek; 
olvadáspontja 3000 C° körül. Műszerekhez és 
izzólámpákhoz használják. 

Tantales» Zeus fia, aki fiát, Pelopsot feltá'alta 
az isteneknek s az alvi'ágban azzal bűnhődött, 
hogy állig vizben dus gyümölcsfa alatt ke'lett 
állnia, de nem ehetett s nem ihatott (T.-i 
kinok). 

Tant de bruit pour uns omletté (franc.) a. 
m. mennyi lárma egy rántottáért (értsd: sok 
hűhó semmiért). 

Tantième (franc.) a. m. hányad, t. i. va
lamely bevétel után. 

Tanulmányi alap, az egyetem és az á"a:ni'ag 
kezelt kat. iskolák fenntartására szolgáló, leg
inkább a jezsuita rend javaiból 1773. kelet
kezett alap. A T.-ot a vallás és közoktatás
ügyi minisztérium, kezeli. 

Taormina, városka Szicíliában, 5000 1., görög 
amfiteátrum romjaival. 

Táp nagyk.,, Győr vm., pusztai j . , 1355 1. 
telefon, posta. 

Tapadá?, molekuláris vonzás egymássá! ériit-
kező testek között, amelye'c eltérő halmaz
állapotúak is lehetnek. 

Tápanyag, a tápszereknek az a része, melyet 
a test valóban föl is vesz magába, míg a hasz
nálhatatlan részt eltávolítja. Pl. növényi táp
szerekből csak a sejtek belső tartalma· haszna-
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lódik föl, a sejtfalak a bélsárba kerülnek; 
ellenben ioo<y0.ig tiszta T. a cukor. 

Tapasztalat, az érzéki észrevételeken (tehát 
nem okoskodáson v. következtetésen) alapuló 
tudás. A T. egyik legfőbb forrása az emberi 
tudásnak, állatoknát kizárólagos forrás. 

Tápé nagyk., Csongrád vm., kiskundorozsmai 
l·, 3823 1., ut. Szeged, posta. 

Tápérték, az élelmiszerek megemészthető táp
anyagtartalma, függ azok vitamintartalmától is. 

Tapéta (ol.), eredetileg szövetből, ma színes 
papírból készült falburkolat. 

Tapintás, egyik legfontosabb érzékelésünk, 
székhelye a felbcr, amelyben finom idegvégző
dések veszik föl az ingereket. Kül. finom 
az ujjak hegyén, az ajkakon. Alsóbbrendű 
állatoknak a T. céljaira külön finom és moz
gatható nyúlványaik, tapogatóik vanrak. 

Tápiőbicske nagyk., Pest vm., nagykátai ]., 
4184 I., telefon, távíró, posta. Eldöntetlen üt
közet a honvédek és Jellacsks közt 1849 
ápr. 4. 

Tápiőgyörgye nagyk., Pest vm., nagykátai 
j . , 5896 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Tápióka, az amerikai maniok-növény gyö
keréből előállított igen tápláló liszt. Nálunk 
gyermektápszerül szolgál. 

Tápiőeág nagyk., Pest vm., nagykátai j . , 
2317 1., vasút, ut. Tápiószecső, posta. 

Táplósáp nagyk., Pest vm., gyömrői j . , 
2809 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Tápiosüly nagyk., P^st vm., gyömrői j . , 
2202 1., vasút, távíró, posta. 

Tápiószecső nagyk., Pest vm., nagykátai ]., 
3131 I., vasút, távíró, posta. 

Tápiőszele nagyk., Pest vm., nagykátai j \ , 
9739 1·, vasút, táviró, telefon, posta. 

Tápiőszentmárton nagyk., Pest vm., nagy
kátai j . , 4613 L, táviró, posta. 

Tapir (brazil-indián), páratlan ujjú emlcs, 
orrmányszerü orral, hossza 2 m. Van indiai és 
délamer'kai T. 

Táplálkozás, az élő világnak legfontosabb 
életfolyamata, amelynek lényege az, hogy a 
külvilágból megfelelő anyagok kerülnek a testbe, 
ezek itt feldolgozódnak a test anyagaivá s a 
nemhasználható alkatrészek eltávolíttatnak. A 
növények és á'latok T.-a lényegesen elüt egy
mástól. A növények a földkéreg szervetlen 
anyagait szervesekké tudják átalakítani, az ál
latok csakis a növények által már elkészített 
szerves anyagokkal táplálkoznak. Az állatok 
legfőbb tápanyagai a növények által készített ; 
szénhidrátok (keményítő, cukor stb.), zsírok, 
fehérjék. A növényeknél fontos még a levegő
ből felvett széndioxid és a viz, az állatoknál 
szintén a levegőből felvett oxigén és ugyan
csak a viz. Az állati és emberi táplálkozásnál 
a szénhidrátok kizárólagos forrása a növényi 
tápszerek, a fehérjék és zsírok forrása a nö
vény- és állatvilág egyaránt. A T. feladata 
a test elhasznált anyagaipak pótlása. 

Táplálócsö (emésztő-cső), -a szájtól a végbél-
nyilásig terjedő csatorna; részei a szájüreg, 
nyelőcső, gyomor, vékony- és vastagbelek; Mind-
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îgyik résznél függelékek, mirigyek, pl. a száj-
jan a fogak, nyálmirigyek stb. A T.-ben megy 
/égbe az emésztés egész folyamata. 

Táplánfa kisk., Vas vin., szombathelyi j . , 
J58 1., vasút, távíró, posta. 

Tapló, sokféle fajtában ismeretes gomba. 
A lombos erdőkben gyakori. Ha a T.-gomba 
testét hamuzsirból, sziksóból készült lúgban fő
zik s azután sulykolással puhítják; kapják a 
tüzszerszámokhoz használt gyúlékony T.-t. 

Tapolca nagyk., Zala vm,, tapolcai j . , 7055 
L, vasút, távíró, telefon, posta. 

Tapokafő nagyk., Veszprém vm„ pápai ]., 
[334 1.» ut. Pápa, posta. 

Tapolczai Dezső (1866—1925), színész, szín
igazgató. 1896—1919. a Vígszínházban karak-
ter-szinész volt. 1919—1921. a Városi Színház 
igazgatója, 1922-től a Fővárosi Operettszinhá-
sat vezette. 

Tapsony kisk., Somogy vm., marcali j . , 1956 
!., ut. Nemesvid, posta. 

Tápsientmiklos kisk., Győr vm., pusztai j . , 
1277 1,, vasút, ut. Táp, up. Győrasszonyía. 

Tar nagyk., Heves vm., hatvani j . , 1900 1. 
vasút, teiefon, posta. 

Tar, a. m. kopasz. 
Tar (Tary) Lőrinc, Zsigmond király hü 

vitéze, aki Írországban járt 1411. és ott lement 
Szt. Patrik Purgatórium nevű barlangjába. 
Innen keletkezett róla az a monda, hogy a 
pokolban járt. 

Tara (ol.) a. m. csomagolt áruk burkolatá
nak {pl. hordó, láda) súlya. Az összsúlyból 
levonva a T.-t, az áru tiszta v. nettó súlyát 
nyerjük. 

Tarack, a tüzérségi lövegek közbülső típusa 
ágyú és mozsár között. Előbbitől lövedékeinek 
nagyobb hord távolságában különbözik. A cső-
eleváció szokásos szöge 20—6D°. Rendeltetése 
nem várszerű állások elpusztítása, zárótűz. 
Lövedékei gránát és srapnel. 

Tarándszarvas 1. Iramszaivas. 
Tarantász, fedett, alacsony orosz kocsi, 

amelynek teste két ruganyos rúdon nyugszik. 
Ezt a testet télen szánra teszik. 

Tarantella (tarantula), Déleurópában élő jó
kora nagyságú pók, amelynek harapása .mér
ges daganatot okoz. Régebben azt hitték, 
hogy a harapása táncgörcsöket vált ki és 
innen eredt a 3/g vagy 6 /8 ütemű tüzes 
olasz T.-tánc elnevezése. 

Tarante (ógörög Taras), város, hadi és ke
reskedelmi kikötő D-Olaszországban. 104.000 1. 
Ha ászát, osztriga-tenyésztés. 

Tarany nagyk., Somogy vm., nagyatádi ]'., 
2 33 ! 1·, ut. Nagyatád, posta. 

Tarányi Ferenc, * 1878, Vas vm. főispánja. 
Tarascon, D-franeia városka, 10.000 1. Kol

bászáról és még inkább Daudet egyik re
gényhőséről (Tartarin de T.) hires. 

Tarbuza, a búzának szálkák nélküli fajtába. 
Tarcal nagyk., Zemplén vm., tokaji j . , 3839 

I., vasút, távíró, telefon, posta. Hires bor-
ermőhely. 

Tárcsa (Tatzmannsdorf), kisk., a Burgen
landban, 460 ]., szénsavas fürdővel. 

Tárcsa, a. m. köralaku lemez. 
Tard nagyk., Borsod vm., mezőkövesdi j . , 

2245 !•> ut- Alsóábrány, telefon, posta. 
Tarde, Gabriel (1843—1904), francia szocio

lógus és büntetőjogász. 
Tarde venientibus ossa (lat.) a, m. a későn 

jövőknek csak csontok jutnak. 
Tardieu, André, * 1876, francia politikus. 

1918—20. a Clemenceau-kormányban a fel
szabadult területek minisztere. 1921. L'Efcho 
National szerkesztője, 1929 okt. vége óta mi
niszterelnök. 

Tardona kisk., Borsod vm., sajószentpéteri 
i., 893 1., ut. és up. Dédes. 

Tardos kisk., Komárom vm., tatai j . , 1787 
1., ut. Tarján, posta. 

Tardos-Krcnner Viktor (1866—1927), festő, 
iró, a Képzőmüv. Főiskola tanára; Székely, 
Lotz tanítványa; freskói (Vígszínházban, Ország
ház ebédlőjében), olajképei, tragédiái (Nero 
anyja, György barát) müvészlélek megnyilat
kozásai. 

Targum (a. m. magyarázat), az ószövetség 
aram fordításainak (és magyarázatának) a 
neve. A legtöbb a Kr. u. 3—4. sz.-ból 
való. Legjelentékenyebb köztük Onke'.os Pen-
tateuch-forditása, amely a 3. sz.-ban kelet
kezett. 

Tarhonya, tojással készült tészta, amelyet 
apró gömböcskékre dörzsölnek szét s meg
szárítanak. 

Tarifa (arab) a. m. dijazás; van vasúti, 
postai, hajó- és vám-T. 

Tarik, arab hadvezér, 771. átkelt a róla 
elnevezett Gibraltár (Gebei al. T., a. m. T. 
sziklája) szoroson és leverte a Ny-i gó
tokat. 

Tarim, folyó K-Turkesztánban. A Kasgar, 
Jarkand és Ko tan összefolyásából ered és a 
Lob nor-tóba ömlik. 1800 km. 

Tarján nagyk., Komárom vm., tatai j . , 
2007 1., telefon, posta. 

Tárkány nagyk., Komárom vr ., gesztesi j . , 
3015 1., ut. Nagyigmánd, posta 

Tarkányi Béla (1821—86), egri kanonok, ha
zafias-vallásos költő, ford, a bibliát. 

Tarkó, a koponya nyakazirti része. 
Tarlózás, az aratás közben elhullott gabona

szálak összegyűjtése. Átvitt ért. válogatás, sze-
melgetés. 

Tárna, a bányákban vízszintes csatorna v. 
folyosó, ellentétben az aknával, amely füg
gélyes irányú. 

Tarnabod nagyk., Heves vm., hevesi j . , 1083 
1., «t. és up. Kál. 

Tarnai 1. Ernő, * 1899, színész. A Ma
gyar Színház rendezője. Különösen intrikus-
szerepekben tűnt ki. — 2. János (1843— 
• 930)» jogtudós, kúriai tanácselnök. Számos 
büntetőjogi tanulmányt irt. 

Tarnalelesz nagyk., Heves vm. pétervásári j . , 
1806 1., ut. Pétervására, up. Bükszenterzsébet 

Tárnáméra nagyk., Heves vm., hevesi j . , 
2210 1., telefon, posta. 

Tarnaörs nagyk., Heves vm., hevesi j . , 
2210 1,, vasút, ut. Visznek, posta. 
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Tarnaszentmária kisk., Heves vm., egri j . , 
564 1., vasut, ut. és up. Verpelét. 

Tarnaszentmíklós kisk-, Heves vm,, hevesi 
]'., 1695 1., vasut, telefon, posta. 

Tarnay 1. Alajos* * 1870, zongoraművész és 
zene&zerző, 1907. zeneakadémiai tanár. Mii-
dalokat és ifjúsági darabokat irt. — 2. Gyula, 
* 1855, ny. főispán, felsőházi tag. 

Tárnokmester, a királyi kincstáros régi el
nevezése. 

Tarnopol, galíciai (most lengyel) város a 
Sereth mellett, 32.000 1. 

Tarnazsadány nagyk., Heves vm., hevesi j . , 
1852 1., telefon, posta. 

Tárnok nagyk., Fejér vm., váli j . , 2482 1,, 
vasut, távíró, telefon, posta. 

Tárnokréti kisk., Győr vm., tósziget-csiliz-
közi j . , 539 1., ut. Bősárkány, up. Markota-
bödöge. 

Táró, a bányának a külvilágról nyiló víz
szintes folyosója. 

Taródfa kisk., Vas vm., könnend-németujvári 
j . , 443 1., ut. Nagycsákány, up. Vasalja. 

Tárogató, az oboák családiába tartozó, élcs-
hangu hangszer, amelyet nálunk a kuruc fel
kelés végéig használtak. 

Tarokk, olasz eredetű kártyajáték, amelyet 
54 T.-kártyával játszanak. 

Tárolás a. m. raktározás. 
Tarpa nagyk., Bereg vm., vásárosnaményi j . , 

3692 1., telefon, távíró, posta. 
Tarpatak, a Magas Tátra leghíresebb pa

takja. A Kis- és Magy-T. a Zerge-szálló
nál folvnak össze és az egyesült T. a Pop
rádba ömlik. A Zerge-szálló fölött a Kís-T. 
alkotja az Öriás zuhatagot, a!atta az egyesült 
1 . a hármas vízesést. 

Tarpataki-völgy, Kis-T. a Lomnici-csúcs és 
Középorom, Nagy-T. a Középorom és Nagy-
szalóki csúcs közt. 

Tarpejl szikla, a római Kapitolium meredek 
déli oldalán levő szikla, ahonnan a halálra
ítélteket letaszították. 

Tarquinius, etruszk család, amely két ki
rályt is adott Rómának. Neveik azonban 
csak mondabeli szimbólumok. 

Tarragona, Földközi-teng. spanyol város, 
28.000 1. 

Tarrós kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 
262 1„ ut. Sásd, up. Vásárosdombó. 

Társadalomtudomány, 1. Szociológia.' 
Társadalomtudományi Társaság, 1901. alakult 

gróf Andrássy Gyula, majd Pulszky Ágost 
és Pikier Gyula elnöklete alatt a társadalom
tudományok müvelésére. 1906. politikai okok
ból a konzervatív elemek kiváltak a T.-
ból, megalapítva a Magyar Társadalomtudomá
nyi Egyesületet. Ettől fogva a progresszív 
eszméket hirdetőket tömöritette, szellemi elő
futára volt 10 éven át minden társadalmi 
és tudományos haladó eszmének. Kebeléből 
indult ki a Szabadgondolkodás Magyarországi 
Egyesülete (elnöke Apáthy István), a Választó
jogi Liga, élén Bánffyi Dezsővel, a Galilei 
Kör, a Társadalomtudományok Szabad Iskn-
lája. Orgánuma a Huszadik Század volt Az 
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1918 okt.-i forradalomnak polgári vezetői 
nagyrészt a T. tagjai voltak. 
Társláda, 1. Bányásztársláda. 
Tartalékalap, a részvénytársaságok és szö

vetkezetek tiszta jövedelméből évente félretett 
összeg, amely előrenemlátható kiadások, eset
leges veszteségek fedezésére szolgál. 

Tartaros, a görög-római mitológiában az 
alvilág legborzalmasabb része. 

Tartásdíj, egy egyén életfentartásához szük
séges összeg, amelyet követelhet 1. a tör
vénytelen gyermek természetes apjától addig, 
amig eltartásáról maga is gondoskodni képes. 
— 2. A házasságot felbontó ítéletben nemvétkes-
nek nyilvánított nö a férjtől, amennyiben, a 
nő vagyontalan. 

Tartini, Giuseppe (1692—1770), olasz zene
szerző és hegedűművész. 

Tartu, 1. Dorpat. 
Tartuffe (franc.) a. m. álszenteskedő, fari

zeus. Molière T. c. vígjátéka hősének neve 
után. 

Tas» a honfoglaló vezérek egyike. Anonymus 
szerint Lehel vezér apja. 

Táska kisk., Somogy vm., lengyeltóti j . , 964 
1., ut. és up. Buzsák. 

Taskent, Orosz-Turkesztánban, Üzbekisztán fő
városa, 245.000 1. Selyem tenyésztés, gyáripar, 
kereskedelem. 

Tasmania* sziget Ausztráliától D-re, az 
Ausztráliai Egyesült Államok egyike, 67.894 
kmz, 212.000 1. Gabona, gyümölcs; juh, 
szarvasmarha; réz, ólom, cink, arany. Ős
lakossága kihalt. Fővárosa és kikötője Hobart. 

Tasnády Ilona, * 1889, színésznő, a Nemz. 
Szinh. tagja; érzelmes szerepek. Náday Béla 
felesége. 

Tasner Antal (1808—61), Széchenyi István 
gróf titkára. 

Tass nagyk., Pest vm., kunszentmiklósi j . , 
3310 1., vasut, távíró, telefon, posta. 

Tass Antal, * 1876, a svábhegyi csillagvizs
gáló intézet igazgatója. 

Tasse, Torquato (1544—95), olasz epikus 
költő, 1579—86. a ferrarai Szt. Anna-intézet
ben mint idegbeteget őrzik; kiszabadulva kó
bor, mániákus életet él. Főműve: a Gerusa-
lemme Liberata c. romantikus lovagi eposz 
a keresztes vitézekről, amely Zrínyi Miklós 
eposzára is nagy hatással volt. 

Tasson}, Alessandro (1565—1635), olasz költő. 
Ismert müve paródikus eposza: Secchia ra-
pita (Az elrabolt veder). 

Taszár kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 
763 1., vasut, távíró, posta. 

Tat, a. m. hajófar. 
Tát kisk., Esztergom vm., esztergomi j . , 

1253 1., vasut ut. Tokod, posta. 
Tata nagyk., Komárom vm., tatai j . , 6467 

1., vasut, távíró, telefon, posta. Kegyesr. reál-
gimn. Esterházy-kastély és park, tó. Λ T.-i 
fajansz-gyár a iS. sz. második és a 19. sz. 
első felében állt fönn. 

Tatabánya nagyk., Komárom vm., tatai j . , 
8491 1., vasut, távíró, telefon, posta. Szén
bányászat. 
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TATAHAZA TAVCSO 

Tataháza nagyk., Bács- Bodrog vm., bács
almási j . , 1703 1., telefon, posta. 

Tatár Péter (Medve Imre, 1818—78), népies 
meséket, verseket históriákat irt. 

Tatárjárás, hazánk egyik legnagyobb ka
tasztrófája 1241—2., amelynek α mohi-pusztai 
csatavesztés után az egész ország áldozatul 
esett. 

Tatárka (tatárbuza, hajdina, pohánka), a 
sóskafélékhez tartozó egynyári fii. A közön
séges T. szemtermése adja a hajdinakását. 

Tatárköztársaság (Tartarisztán), autonóm 
orosz köztársaság, a Közép-Volga mentén, 66.000 
km2, 2,850.000 1. Főv. Kazán. 

Tatárok, mohamedán ural-altáji nép. Hazájuk 
Turkesztán, de elszórva élnek Szibériában, 
D-Oroszországban és a Balkán-félszigeten. Szá
muk kb. ötmillióra tehető. Részben nomád 
állattenyésztők, részben letepült földművesek 
és iparosok. 

Tatarozás, épület rendbehozása. 
TatárszentgySrgy nagyk., Pest vm., alsódabasi 

j . , 2516 1., telefon, posta. 
Tatatőváros, 1. Tata és Tóváros. 
Tátika, 413 m magas bazalt-vulkán a Ba

latontól Ê-ra a Bakony-hegységben. Tetején 
várrom. 

Tatits Árkád, * 1874, 1922 óta h. állam
titkár a belügymin., a városi oszt. főnöke. 

Tátra, a Közép-Kárpátok két legmagasabb 
hegylánca: a Magas és Alacsony T. Az 
előbbit nevezik általában T.-nak. A festői 
tengerszemek és a D-i lejtők enyhe ég
hajlata sok üdülőt vonzanak ide. Legmagasabb 
pontja a Gerlachfalvi-csúcs, 2663 m. 

Tátrafüred (Smokovec), 1. AIsó-T. klima
tikus üdülőhely és lápfürdő kb. 900 m .ma
gasságban. — 2. 0- és Uj-T. (összeépült), 
a Tátra legrégibb és legnagyobb üdülőtelepe, 
kb. 1000 m magasságban. 

Tátratomnic (Tatranská Lomnica), klimatikus 
üdülőhely, gyógyfürdő és sporttelep 860—890 
m. magasságban. 

Tátraszéplak (Tatranská Polianka), Gerlach-
falvához tartozó gyógyfürdő 1001 m magasság
ban. 

Tattersall, angol lókereskedő (1816—98) neve, 
aki Newmarketben lovardát tartott fenn. Róla 
nevezték el azokat a csarnokokat, ahol lóárve-
rések történnek, igy a bp.-it is, amelynek 
istállói a Kerepesi ut 7. sz. a'att 'vannak. 

Tatz László, * 1888, festő, 1910 óta tűnt 
fel naturalista arcképeivel és grafikájával. 

Tauern, a K-i Alpok leghosszabb és legma
gasabb hegylánca. Ny-i része a Magas T. 
(Gross Glockner, 3798 m), a K-i az Alacsony 
T. A kettő közt a Sy2 km hosszú T,-
alaguton át vezet a T.-vasut, amely Bajor-
és Csehországot Trieszttel köti össze. 

Tauffer Vilmos, * 1851, orvos, a szülészet 
és nőgyógyászat ny. r. tanára volt a bp.-i 
egyet. 1881—1917. Tankönyvet irt, sokat fogl. 
a bábaképzéssel és az anyavédelemmel. 

Taunast a Rajnai hegység DK-i része, Világ
hírű gyógyforrások: Wiesbaden, Selters, Hom
burg, Etna. 
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Taupe (franc.) a. m. vakondok; ennek 
színe is. 

Tauria, tartomány D-Oroszországban, magá
ban foglalja Krim-félszigetet is, 63.000 km2, 
2 millió 1. Búza, árpa, kukorica, bor, dohány. 
Fővárosa Szimferopol. 

Taurus, Kis-Ázsia D-i párkányhegysége. Leg
magasabb csúcsa 3560 m. A Bagdad-vasut 
vezet át rajta. 

Tautogramm (gör.), olyan vers, amelynek 
sorai ugyanazon betűvel kezdődnek. 

Tautológia (gör.) a. m. szószaporítás, ami
kor egy fogalom kifejezésére több azonos 
értelmű szót használunk, pl. gyász és szo
morúság. 

Tavasz, az északi féltekén a márc. 21-tő] 
jun. 21-ig tartó évszak, amelynek folyamán 
a Nap mind magasabbra emelkedik. 

Tavaszpont, a Föld napkörüli pályájának 
az a pontja, amelyben a tavaszi napéjegyen-
lőségnél az egyenlítő és az ekliptika egymást 
metszik. 

Tavaszy Sándor, * 1888, a kolozsvári ref. 
teol. fakultás igazgató-tanára. Ismeretelméleti 
és történetfilozófiai tanulmányokkal fogl. Mun
kái: Az ismeretelmélet és a megismerés psy-
chologiája. A jelenkor szellemi válsága. Világ-
nézleti kérdések, Apácai Cseri J. személyisége 
és világnézlete stb. 

Távbeszélő, 1. Telefon. 
Távcső, olyan optikai készülék, amellyel tá

voli tárgyak látószögét megnagyobbíthatjuk, ami 
azt a benyomást kelti, mintha a tárgy kö-

Csillagászati távcső szerkezete 
M: tárgylencse, N: szemlencse 

zelebb jönne hozzánk. Legegyszerűbb alakjá
ban két lencséből á l , ezek közül a tárgy 
felé eső (tárgylencse, objektiv) kicsinyített ké
pet ad a tárgyról s ezt a képet a szemünk 
felé eső szemlencse megnagyítja. A Galilei
féle v. színházi T.-nél a tárgylencse dom
ború, a szemlencse homorú s egyenes képet 
ad, míg a többi T.-vek fordítottat. Ha a 
lencsék egyes lencsék, akkor a fénysugarak 
gyakran színekre bomlanak s a kép nem 

Földi távcső szerkezete 
M: tárgylencse, NY szemlencse 
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TÁVIRATI IRODÁK TEBRISZ 

tökéletes, ezt igyekeznek lencse-kombinációk
kal elkerülni (akromatikus lencsék). A csillagá
szati T.-vekre nézve 1. Reflektor és" Refrak
tor. A modern u. n. prizmás-T.-veknél a 
fénysugarak üveghasábokon hatolnak át, ami 
a látómezőt növeli. A T.-vet a holland Lip
penheim ta'álta föl i6:>8., de hire hallatára 
Galilei is szerkesztett (16io) T.-vet (a mai 
színházi T.-vet). A csillagászati T.-vekké! Kep
ler foglalkozott először, de Scheiner jezsuita 
páter csinálta meg az elsőt. 

Távirati irodák» híreknek fő'eg hírlapok szá
mára való közvetítése. Nálunk ilyen a Ma
gyar Távirati Iroda, Angliában a Reuter, 
Franciaországban az Havas, Németországban 
a Wolff, Olaszországban a Stefani-ügynökség, 
Amerikában az Associated Press. 

Távíró, v. telegráf, általában távolba való 
mindenfajta jeladó v. hírközlő berendezés. Kez
detben primitiv fényjelzéseket továbbítottak, mig 
a hangot ma is alkalmazzák, pl. a tengerészet
ben, ahol a németek a világháborúban a víz-
alatti távírót alkalmazták. Ma T. alatt villa
mos berendezést értenek, mely a továbbított 
jeleket mindjárt o'vnshatóan rögzíti. Két faj 

A Morse-táviró vázlata: 
Τ — kulcs, Ε = galván-elem, Ρ = papír

szalag, M = mágnestekercs. 
tája: a vezetékes T., melynél az állomásokat 
összekötő drótvezeték-hálózat villamos áramot 
vezet, és a drótnélküli táviró (1. ο ) . Α drót
nélküli T. mindjobban elterjed, de ma még 
az egész világon általános használatban van a 
vezetékes T., mely Morsetől ered és me'yct 
Hughes tökéletesített. 

Távlattan (perspektíva), a termeszei tárgyak 
va'ódi alakjának és színének bizonyos távolság
ban látszólag keletkező változásaival foglal
kozik és kiváítképea a festészetnek a segéd
eszköze az egymásmögöttiség éreztetésében. így 
pl. egy táj szemléleténél az előtérben álló 
épületek nagyobbak, m'nt a háttér hegyei; 
az előtér szinei határozott jellemüek, a háttér
ben elhomályosulok. Mind e változások szemünk 
korlátolt érzékelő képessége folytán előálló 
optikai csalódások. 

Távolkelet, Ázsia K-i része. 
Távollá Ms (presbiopia), a szemnek az a 

fizikai hibája, hogy a közeli tárgyakat nem 
Játja élesen; többnyire az idős korban áll be, 
szemüveggel javítják. 

Távolugrás, a könnyű atlétika egyik ága. 
Taxa (lat.) a. m. dij, illeték. 
Taxaméter, jármüveken felszerélt távolság-

szerinti yiteldijmérő készül/ék. 

Taxt, taxaméterrel fölszerelt bérautó. 
Taxii, Leo (Gabriel jogand-Pages, 1854— 

1907), francia antiklerikális író. Ismert könyve 
La bible amusante. 

Taylor, Frederik Wmslow (1856—1915), ame
rikai mérnök, a tudományos üzemtan (scien
tific management) megalapítója, amelynek célja 
pontos mérések alapján megállapítani, hogy 
bizonyos munkát a munkás hogyan végezhet el 
a legcsekélyebb energia kifejtésével. Ezt neve
zik T.-rendszernek v. taylorizmusnak is. 

Tazmáma, 1. Tasmania. 
Tea, általában o'yai növényt jelent, amely

nek forrázala gyógyító v. élvezeti italt ad 
(hársfavirág, pemetefű stb.). Szűkebb érte

lemben a thea chinensis nevű tropikus és 
évelő cserje, amelynek levelei szolgáltatják a 
T.-t. A leszedett leveleket szárítják, sodorják 
v. sajtolják, aztán jól csomagolva hozzák for
galomba, hogy idegen szagokat ne vegyen 
magába. Teakivitel a termőországokból (1925) 
355.oco tonna, ebből India 150.000, Ceylon 
95.000, Kína 49.000, Japán 38.000 tonnát szál
lít. Fejenkénti fogyasztás (1926) kg-ban: Nagy
britannia 4.1, Kanada 1.9, Hollandia 1.6, 
Egyes. AH. 0.4, Oroszorsz. 0.09, Németorsz. 
0.07, Magyarorsz. (1927) 0.05, Franciaorsz 
0.04. 

Teakfa, sötétszinü kemény fa, kül. hajó
építésre alkalmas. DK-Azsiában és Ausztráliában 
található. 

Téba, hires· ókori város Egyiptomban a 
mai Karnak helyén. 

Tbc , a tuberkulózis (tüdővész) rövid meg
jelölése. - • • 

TÊBE, Takarékpénztárak és Bankok Egyesü
lete, amely a kebelébe tartozó pénzintézetiek 
bizonyos ügyeit központilag intézi. Ilyen ügyek: 
a váltóüzletí kondíciók megállapítása, szem'L·-
zetí fizetések, jótékonyság, általános bankpolitika 
stb. Elnöke Hegedűs Lóránt. 

Téboly, I. Mánia. 
Tebrisz, Azerbeidsán perzsa tartomány fő

városa, 200.000 L Szőnyegipar. 
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TECHNIKA TELEAUTOGRAE 

Technika, szorosabb értelemben a műszaki 
tudományok és gyakorlat összessége. Tágabb 
értelemben egy művészet v. ipar mesterfogásai
nak összessége. A T. minden vonatkozásában 
a természettudományokon alapszik és azokat 
a gyakorlati élet számára hasznosítja. 

Technológia (gör.), a technikának azok az 
ágazatai, amelyek az ipari nyersanyagok fel
dolgozására szolgáló eljárási módokkal fog
lalkoznak. Aszerint, hogy az anyagok csak 
mechanikai megmunkálásban részesülnek, v. pe
dig vegyi változásokon mennek át, mechanikai 
és kémiai T.-t különböztetnek meg. 

Technológiai Iparmúzeum, a keresk. miniszt. 
fenhatósága alatt álló intézmény, 6 osztálya 
van, melyeknek főbb irányai : ipari anyagvizsgá
lat, kísérletezések, szakvélemény és tanácsadás, 
szakkiállítások, szakirodalmi működés. 1923. be
olvadt a M. k. Technológiai és Anyagvizsgáló 
Intézetbe (VIII., József körút 3.), amelynek 
igazgatóin Odódy János. 

Teck-család, 1. Rhédey. 
Te Deurn laudartras (lat.) a m. Téged Is

ten dicsérünk. Szt. Ambrus és Szt. Ágoston 
egyházatyának tulajdonított himnusz, innen Te 
Deum: hálaadó istentisztelet. 

Tegel, Berlin egyik városrésze. 
Tégely, fémek megolvasztására szolgáló tűz

álló edény agyagból v. grafitból. 
Tégelyacél, olyan acélfajta, amely tűzálló 

tégelyekben regenerátoros· lángkemencébén ké
szül. A T. gyártása igen drága, de minősége 
az összes acélfajták között a legkitűnőbb. 
Tömör és a szövezet teljesen egyenletes és 
ezért alkalmas szerszámok, műszerek és más 
hasonló acéltárgyak számára. 

Tegernsee, tó Felső-Bajorországban, mellette 
T, község, 2000 1. Kastély. 

Tegetthoff, Wilhelm, báró (1827—71), osztrák 
admirális. Nevét az 1866 jul. 20-i lissai csata 
tette híressé, amikor a sokkal erősebb olasz 
flottát megsemmisítette. 

Tegez» az ij tokja, mellette a nyilak szá
mára a puzdra. 

Téglás nagyk., Hajdú vm., központi j . , 2530 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Téglás Gábor (1848— iqió), archeológus, kül. 
Hunyadmegye archeológiájával fogl. 

Tegnér, Esaias (1782—1846), svéd költő, 
püspök: a Frithjof-monda c. epikus költemény 
szerzője. 

Tegzes szitakötők, recésszárnyu rovarok, 
vízben élő álcáik homokszemekből, növényi 
törmelékekből stb. tokot (tegez) készítenek 
maguknak. 

Teherán, Perzsia fővárosa, 1132 m magas
ságban, 210.000 1. Szőnyegszövés, bőripar, ker
tészet. 

Tehetetlenség, a testeknek a newtoni tör
vényben kifejezett tulajdonsága : hogy minden 
test megmarad nyugalmi ál'apotában v. egye-
ne9 irányú mozgásában, ha valami külső erő 
nem hat rá. L. még Tömeg. 

Tein, a tealevelekben lévő alka'oida, envhe 
izgatószer. 

Teint (franc.) a. m. arcbőrazín. 

Telzmus (gór.), egy személyes Istenben váló 
hit, aki a világ folyásába belenyúl. 

Tej, az emlős állatok emlőmirigyeinek vála
déka, amely az ivadék táplálására szolgál 
mindaddig, mig ezek önállóan nem tudnak 
táplálkozni. A vegyi összetétel a különféle 
állatfajtáknál lényegében azonos, csak az alkat
részek mennyisége tér el. Ez alkatrészek a 
tehéntejnél: víz 88"/0, sajtanyag (kazein) 3.30/0, 
zsir 3.5%, tejcukor 4.5 0/0 ásványi sók 
o.7°/0. A női tejben csak 1.70/0 sajtanyag 
és fehérje, ellenben 6»/o tejcukor van, ezért 
a tehéntej nem teljesen alkalmas az anyatej 
pótlására. 

Tejcukor (lactose), az emlős állatok tejé
ben található 9 ebből ikikristályositható cukor. 
Megerjedve tejsavvá alakul át (a tej 'meg-
savanyodása). Gyógyszerül haszn. 

Tejsav, a tejcukor erjedéséből keletkező szer
ves sav, mely azonban a káposzta v. uborka 
savanyodásánál is keletkezik. 

Tejút, az égbolton látható szabálytalan alakú 
halványfehér sáv, számtalan csillagból áll, de 
a távcső nem minden részét tudja egyes csilla
gokra bontani.' 

Telcenye kisk., Zala vm., zalaszentgróti j . , 
ιοςς 1., ut. és up. Tűrje. 

Tekerés kisk., Baranya vm., hegyháti ]., 
147 1., ut. é3 up. Abaliget. 

Tékes kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 600 
1., ut. Sásd, up. Kisvaszar. 

Teklafalu kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 
737 1., vasút, ut. Németujfalu—Szentmihályfa-
puszta. posta. 

Teknősbékák« a hüllők egyik csoportja. Tes
tüket pajzsokból álló erős hasi és háti páncél 
borítja. Fogaik nincsenek, növényekkel táp

lálkoznak. Tojásokkal szaporodnak, melyeket a 
Nap melege tölti ki. A legtöbb a tengerben él, 
de vannak édesvíziek és, szárazföldiek is. 
A tengeri T. háti páncéljából vett szaru
lemez az u. n. békateknő. 

Tektonika (gör). a. m. szerkezettan. 
Tektonikus (gör.) a. m. szerkezeti. T. föld

rengés, 1. Földrengés. 
Tél, az északi féltekén a dec. 21-tôl márc. 

21-ig tartó évszak. Ez idő alatt a Nap 
mind magasabbra emelkedik. 

Tel-Aviv, uj város Palesztinában, Jaffa kö
zelében, 33.000 1. 

Teles Ede, * 1872, szobrász. Számos portré, 
genre, érem és plakett mellett főbb müvei: 
Kossuth (Kecskeméten), Vörösmarty (főalak), 
Munkácsy-, Barabás-siremlék (a kerepest te
metőben) ; A toronyépítő. 

Teleautográf (gör.), vili. készülék rajzok v, 
kéziratok toyábbitására. 
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Telefon (gör a. m. távbeszélő), olyan ké
szülék, amely a hangot elektromos energia 
segítségével dróton át v. anélkül továbbítja. 
Mint Graham Bell (1876) ta'álmánya került 
a gyakorlatba. A T. lényege az, hogy egv 
vékony fémlemezre beszélünk, a lemez mögött 
lévő elektromágnes a hangot villamos rez
géssé alakítja á1, ezt az áramot a halgvó-
ban lévő mikrofon ismét hártyarezgésekké, 
tehát hanggá alakítja viasza. A sok á lomásu 
T.-berendezéseknél egy központ kapcsolja az 
egyes áldomásokat. A felhívásra vili. cseng:') 
szolgál. 

Telefon'iírmondó, Puskái Tivadar talá mánva : 
központi helyeken híreket, ζ net stb. adnak 
le a mikrofonba, a drótvezetéken eljut az 
előfizetők telefonhallgatóiba. Ilyen berendezés 
volt Budapesten (T.) és Milanóban (fono-
biomale), máshol nem terjedt el. 

Telefotográfia (gör.) a m. távolba fény
képezés, fénykéneknek a villamos áram és a 
fény felhasználásává1 távolban va'ó reprodukálása, 
dróttal v. anélkül. Sokféle ilyen készülék van, 
amelyek mind a szelén nevű elemnek azon 
a tulajdonságán a'apulnak, hogy erősebb meg
világításnál az áramot jobban vezeti. A T. 
már gyakorlati alka'mazásban is van, de még 
nem tökéletes. 

Telesráf, 1. Távíró. 
Telehor (gör.) v. »távolba látó«, oly berende

zés, ame'y a vi'lamos áram felhaszná'á ával ké
peket a távo'ban reprodukál és ig/ láthatóvá 
•tesz. A T. a Kom-féle te'efotográfból indult ki. 
A magyar Mihá'y Dénes foglalkozik a T.-ral. 

TeJekértékadő, 1. Fö'dértékadó. 
Telekes kisk., Vas vm., vasvári j . , 820 1., 

ut. Vasvár, up. Gerse. 
Telekes Béla, * 187.3, lirikus (Káprázatok. 

Versek), Fordította Shakespearet, Molièrat, Ler
montovot. 

Telek! kisk., Somogy vm., tabi ]., 495 !.. 
ut. Balatonszemes, up. Szólád. 

Teleki 1. Blanka (1805—186?), a szabad
ságharcban és az abszolutizmus első éveiben 
az üldözött honvédeket rejtegette s poh't'kai 
cikkeket irt. Tízévi várfogságra ítélték, ami
ből 5 évet töltött ki. — 2. Géza gr. (1843— 
—1913), Tisza Kálmán belügyminisztereként 
ő dolgozta ki az első közigazgatási reform
javaslatot. Társadalmi és iroda'mi munkássá
got is fejtett ki. — 3. József gróf (1790— 
1855), történetíró és nyelvész, erdélyi kor
mányzó. 1827 óta résztvett az Akadémia meg
szervezésében és ha'áláig első elnöke is volt. 
24.000 kötetes könyvtárával megvetette az 
akad. könyvtár alapját. N!evez3tes! munkája a 
11 kötetre tervezett, de be i r a fejezett 
»Hfunyadiak kora Magyarországon.« — 4. Jó
zsef gróf, * 1859, felsőházi tag. — 5. László 
gróf (1811—1861), politikus és iró. 1848. pá
rizsi magyar követ. 1849. in effigie felakasz
tották. A magyar emigrá-ió tevékeny tagja. 
i860. Drezdában elfogják és kiadják Bécsnek, 
azonban a császár megkegyelmez neki. 1861. 
a magy. orezággy. tagja s a határozati párt 
vezére. Máj. 8. agyonlövi magát. Jeles klasz-

szikus tragédiája: A kegyenc. — 6. Mihály 
(1634—69), erdélyi államférfi, Apaci Mihály 
rlső minisztere. Eleinte Habsburg-ellenes po
litikát folytatott, majd szakítva a török barát
sággal békét köt a császárral. A szultán Thö
köly Imrét küldi ellene, aki a zernyesti 
csatában l>veri. T. e csatában elesett. — 
7. Pál gróf, * 1879, geográfus, politikus, 
felsőházi tag, a közgazd. egyet, a közg. 
földrajz ny. r. tatára. 1905—10. képviselő. 
1919. a szegedi kormány küligyminisztene, 
1919 szept.—1920 ápr. a béketárgyalásokat é'ő-
készitő iroda vsz., 1920 tavaszán külügymi
niszter, 1920 jul. 19—1921 ápr. 7. minisz
terelnök. Müvei : Atlasz a japáni szigetek 
kartográfiájának történetéhez, Ä földrajzi gon
dolat története, Magyarország néprajzi térképe, 
Amerika gazdasági földrajza, The evolution of 
Hungary. —- 8. Samu gróf (1845—1916), afrikai 
utazó, Abesszínia, Szudán és Brit K-Afrika 
határvidékeit kutatta á , 1886 -88. fölfedezte 
a Tel jki-vulkánt meg a Rudolf- és Stefánia
tavakat, amelyeket az akkori trónörököspár 
tiszteletére nevezett el. — 9. Sámuel gróf 
(1739—1822), T. Mihál/ unokája. Erdély kan
cellárja. Ö állította fel a marosvásárheVi 
T.-könyvtárt (Telekitéka). — 10. Sándor gróf 
(1861—1921), kulturpolitikus, több évig orsz. 
képviselő. Előmozdította a humanitárius, gyer
mekvédelmi és gyermektanulmányi intézm'nyé
ket. — II. Sándorné grófné, I Szikra. — 
12. Tibor góf, * 1871, földbirtokos, országgy. 
képv. 

Tel kinézls (gör.), spiritiszta mutatvány, 
amelynél a médium a távo'ból mozgat tár
gyakat. 

Telíkkönyv, az ingaflanra vonatkozó jogi 
viszonyokat és egyéb fontos adatokat hite
lesen igazoló közokirat. Az ingatlanra vonat
kozó jogok vál ozás-a csak a T.-be való be
jegyzéssel válik teljes joghatályává. Minden 
ingatlanról külön T.-et vjzetnek. A T.-et 
bíróság (törvényszék v. járásbíróság) vezeti. 

Tebmachus, Ódysseus és Penelope fia, hosT-
szu utazásokat tesz apja felkutatására, maid 
mikor Odysseus hazaérkezik, együtt nyilazzák 
le a kérőket. 

Telemarken, vidék D-Norvégiában. Természeti 
szépségei: tavai és vízesései sok látogatót 
vonzanak ide. Hidroelektromos telepek, ipar. 

Teleolőgia (gör.) a. m. céltan, jelenségeknek 
egy föl ételezett cél szempontjából való magya
rázása. 

Telepátia (gör.) a. m. távolbalátás, továbbá 
SOndolatolva=ás és más személy akaratának 
befolyásolása távolból. 

Telapy Károly (1828—1906), festő; arc-, ol
tár- s főleg tájképek. Nagv érdemei vannak 
az Orsz. Magy. Képzőmüv. Társulat kifejleszté
sében. 

Telér, kőzetek repedéseit kitöltő ércanyag, 
pl. arany-T., vas-T. 

Tebszkóp (gör.) a. m. távcső. 
Teleszky 1. István (1836—99), jogtudós, igaz

ságügyi államtitkár. Müve: örökösödési jo
gunk törvényhozási szabályozásához. — 2. 
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János, * 1868, pénzügyi politikus, felsőházi 
tag. içii—17. pénzügyminiszter. Fontos sze
repet töltött be a béketárgyalások és az or
szág financiális reorganizációja körül. Több 
nagy gaza. vállalat vezetésében vesz részt. 

Télfy Iván János (1816—98), a görög nyelv 
egyet, tanára. 

Telitett, az a folyadék, amely az illető anyag
ból, azon a hőmérsékleten, nem képes többet 
oldani. Ha egy folyadék bizonyos anyagra 
nézve T., más anyagot még oldhat. 

Telivérek, olyan versenylovak, amelyek az 
angol méneskönyvben szereplő 50 lócsalád va
lamelyikéből származtak. — T.-nek hívják a 
legnemesebb fajtájú szarvasmarhákat, sertéseket 
:utyákat stb. 

Telkessy Valéria, * 1870, festő; Deák-Eb-
ler és Lotz tanítványa. 

Telki kisk., Pest vm., biai j . , 305 1. ut, 
Páty, up. Budajenő. 

Teikibánva r.agyk,, Abauj-Torna vm., gönci 
j . , 1224 I., ut. Gönc, posta. 

Teil« Wilhelm, a monda szerint svájci szabad
sághős, Schüler dolgozta fel T. alakját. 

Tellurium (lat.), iskolai készülék annak be
mutatására, hogyan forog a Föld a Nap 
körül. 

Tellyesniczky Kálmán, * 1868, orvos, a bp.-i 
egyet, a bonctan ny. r. tanára. Főműve: 
Művészi boncolástan. 

Telmányi Emil, * 1892, hegedűművész és 
karmester, 1918 óta Kopenhágában él. 

Téma (gör.j a. m. tétel, tárgy. 
Temérdek, eredeti nevén Jeszenszky Danó, 

(1826—1906), keltő. 
Temes, folyó a Szemenik-hegységben ered 

és Pancsova alatt ömlik a Dunába. Csak 
torkolati szakasza hajózható. 

Temesvár, a Bánság gazdasági és szellemi 
fővárosa, femes vm., a Béga-folyó mellett, 

Temesvár: a Hunyadi-vár 

90.000 1. Számos középiskola. Gyáripar, keres
kedelem. Trianon óta Romániáé Timisoara. 
néven. 

Temesvári Pelbárt (1435—1504), kiváló fe-
rencrendi szónok; híresek latin prédikációi. 

Temesvári Hírlap, napilap, 1903. Indult meg. 
szerk. Pogány László. 

Temes vm., 7000 km2 400.000 1. Trianon 
óta D-i negyede Jugoszláviáé, a többi Ro
mániáé. 

Temesváry 1. Imre, * 1874, országgy. képv., 

1921 óta állandó főelőadója az állami költség
vetésnek, valamint a legtöbb pénzügyi termé
szetű törvényiavaslatnak. — 2. János, * 1891, 
a Waldbauer-kvartett másodhegedűse, majd brá
csása. — 3. Rezső, * 1864, szülész és nő-
orvos, a bp.-i egyet, a szülészeti propedeu-
tika m. tanára, az anya- és csecsemővédelem 
első propagálója nálunk. 

Tempera (ol.), festési eljárás, amelynél a 
festéket enyvvel, v. tojásfehérjével, v. füge-
tejjil, v. illóolajban oldott viasszal higitva 
használják. 

Temperálni (lat.) a. m. mérsékelni. 
Temperamentum (lat.) a. m. vérmérséklet. 
Tempe ratura (lat.) a. m. hőmérsék. 
Tempi passât! (ol.) a. m. elmúlt idők. 
Temple, párizsi templárius rendház. A nagy 

francia torradalomban börtön, ahol XVI. La
jost és családját 1792—3. fogva tartották. 
III. Napóleon alatt lebontották és a helyén 
sétateret létesítettek. 

Temple 1. János, * 1857, festő; morva szü
letésű, magyar neveltetésü; arc-, genreképek 
(Ebéd után;. — 2. Rezső, * 1874, országgy. 
képv. 

Templomi zene, az első keresztények uni
sono zsoltáraivá* kezdődik, amelyeket kiséret 
nélkül v. trombita- és hárfakisérettel s Nagy 
Károly óta orgonaszó mellett énekeltek (Grego
rián). A 10. sz.-ban kezdődik a többszclamu-
ság a T.-ben is, tetőpontját az itáliai a 
capella-stilusban éri el (Palestrina). A hang
szerek a ió. sz.-ban vonultak be a T.-be. 
A reformációval az orgona lesz az egyedüli 
hangszer. 

Templomosok, π 19. keletkezett egyházi lo
vagrend, célja a szentlöld bucsujárómak meg
vette lmezése. 1260. már 20.000 lovag tagja 
volt. A rend külön politikát csinált. V. Kele
men 1312. a rendet feloszlatta. 

Tempo (ol.) a. m. egy zenemű időmértéke. 
Jelzései: adagio: lassan; moderato: mérsékel
ten, allegro: gyorsan, presto: sebesen. 

tempóra mutantur et nos muíamur in illis 
(lat.), a. m. változnak az idők és velük 
együtt mi is változunk. 

Temps, Le, párizsi estilap, főleg külpoliti
kával foglaikozik. 1861. alapították. 

Temze (Thames), Anglia főfolyója, széles 
tölcsértorkolattal ömlik az Északi-tengerbe. Rö
vid (350 km), de bővizű folyó, már középső 
szakaszától, Oxfordtól hajózható. Londonig a 
tengeri hajók is felinennek rajta. 

Tendál (lat.) a. m. irányul. 
Tendencia (ujlat.) a. m. törekvés, irány, cél. 
Tendenciózus (u,lat.) a. m. célzatos, szán

dékos. 
Tender (ang.; a. m. szerkocsi a vasúti 

mozdony mögött, szenet és vizet visz. 
Tenedos, török sziget az Egei-tengerben a 

Dardanellák bejáratánál, 42 km1*, 4000 1. Fő
városa T. 

Teneriffa, legnagyobb a Kanári-szigetek kö
zött, vulkanikus, enyhe éghajlatú, déligyümölcs
termelés. Fővárosa Santa Cruz de T., 52.0001. 

Tenger, a Föld felszínének 3/4 részét bo-
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ritó összefüggő víztömeg. Legnagyobb mély
sége megközelíti a 10.000 m-t, közepes mély
sége kb. 3500 m. Vize átlag 3 1 ^ % sót • tar
talmaz, aminek több miut »/4 része konyhasó. 
Felszíni hőmérséklete változó, de már 200 m 
mélységben állandó, 1000 m mélységben 30—8", 
a fenéken iu—2°. Átlátszósága sokkal nagyobb, 
mint az édesvizeké, de 200 m-en tul nem 
hatol beléje a napsugár. Mozgásai három
félék: a hullámzás, árapály (T. -járás) és az 
áramlatok. A s-zelek járása sokkal szabályosabb 
rajta, mint a szárazföldeken. Növények csak 
200 m mélységig élnek meg a T.-ben. 
Allatokat már 7000 m mélységből is hoztak 
fel, de , legnagyobb számban ezek is 200 
m-ig fordulnak elő. Az utóbbiaknak nagy 
szerepük van a parti lakosság élelmezésében. 
A halakon kivül közvetlen hasznot hajtanak 
még a puliafcestüek s a tengeri emlősök: cet, 
fóka, rozmár. A T.-eket 3 óceánra osztjuk: 
Nagy v. Csendes, Atlanti és Indiai. A töb
biek ezeknek a bel-T.-ei, öblei. 

Tengeralattjáró hajó v. búvárhajó, alámerü-
lése a tankba való vizfölvétel által történik. 
A T.-t viz fölött Diesel-motor, viz alatt 
akkumulátorok hajtják. A fölbukkanás ugy tör
ténik, hogy a merülő tankba levegőt préselnek. 

Tengeri, 1. Kukorica. 
Tengeri kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 

191 1., ut. és up. Baksa. 
Tengeri áramlat» 1. Áramlat. 
Tengeri betegség, súlyos és heves szédülés, 

leggyakrabban hányás kiséri. Okozója a hajó
nak ismétlődő megrendülése, aminek folytán 
a szervezet központi egyensúlyozó idegkészü
léke szokatlan izgalmi állapotba kerül. 

Tengeri fürdő, nagy gyógyító tényezőnek is
meri már az ókor. Ε hatásban a tengermenti 
éghajlatnak, a tengervíz hőmérsékének, konyha-
sótartalmának, a T. levegője viszonylag enyhe 
mozgásának van a legnagyobb szerepe; be
tegségek utáni lábbadozás, szellemi s kedélyi 
kimerültség, idegesség stb. esetén. 

Tengeri jog, a tengeri hajózásra vonatkozó 
szabályok összessége. Különösen azon jogsza
bályokat értjük alatta, amelyek a tengeri 
kereskedelembői eredő magánjogi viszonyokat 
szabályozzák. 

Tengerjárás, 1. Árapály. 
Tengerszem, gleccser-eredetű mély tó a Ma

gas 'latrában. Átlagos magasságuk 1700 m. 
Tengerszem-csucs, 2503 m magas hegycsúcs 

a Magas Tátrában, a lengyel határnál. 
Tengőd nagyk., Tolna vm., tamási j . , 1138I., 

ut. Felsőireg, posta. 
Teniers, 1. David (1582—1649), németalföldi 

festő (Szt. Antal megkísértése, Vertumnus és 
Pomona stb.). — 2. David (1610—90), előbbinek 
fia; képtárgyait a parasztélet, a kocsma, a 
biblia, a képzelet stb. világából merítette. 

Tennessee, 1. folyó É-Amerikában. Az Al
leghany- hegységben ered és az ühioba öm
lik. — 2. Az Egyes. Ali. egyik D-i 'középső 
állama, 108.832 km2, 2,500.000 1. Gabona, 
pamut, dohány, erdők, sertés- és marha
állomány. Szén, vas, réz, horgany, agyag. 

Mezőgazdasági, élelmi, textil- és fémipar. Fő
városa Nashville. 

Tennisz, 1. Lawn-tennis. 
Tennyson, Alfred (1809—92), angol iró, ud

vari költő és peer. Lirai és epikus müveivel 
nagy népszerűségre tett szert (Idylls of the 
king, Enoch' Arden). Irt drámákat is (Ha
rold stb.). 

Tenor (lat.), a legmagasabb férfihang, kar
ban c—gl terjedelemmel, Operákoan beszélnek 
lirai T.-ról (lágy színezetű) és hős T.-rol 
(tömörebb színezetű hang). 

Tényőfalu kisk., Győr vm., sokoróaljai j . , 
ioóó 1., ut. Felpéc, posta. 

Tényőhegy kisk., Győr vm., sokoróaljai j . , 
1081 1., ut. Felpéc, up. Tényőfalu. 

Tenzió (lat.; a. m. feszültség. 
Tenzlinger József, * 1880, Pápa város polgár

mestere. 
Teobromin, a kakaó magvában és teafélék

ben található szerves vegyület (alkaloida). Az 
idegrendszert gyengén ingerli. 

Teodolit (gör.), forgatható, szögbeosztások
kal és távcsővel ellátott földméréstani és 
csillagászati műszer, amely szögek mérésére 
szolgál. 

Teokrácia (gör.) a. m. istenuralom, az az 
államforma, amelyben a hatalmat Istentől adott
nak tekintik s ezért a papok gyakorolják. 

Teológia (gör. a. m. vallástudomány), az 
Istennel foglalkozó és az egyházi tudnivalók 
tudománya. Minden vallásnak sajátos T.-J£- van. 

Teoréma (gör.) a. m. tantétcl. 
Teoretikus (gör.) a. m. elméleti; az az 

ember, aki szakmáját csak elméletileg ismeri. 
Teória (gör.j a. m. elmélet. 
Teozóiia (gör.), vallásbölcselet, Isten isme

retére irányuló törekvés. Különösen: az 1875. 
New Yorkban Helen Blavatsky és Olcott őr
nagy ál.al alapított társaság tanait nevezik 
ma T.-nak. 

Tépe nagyk., Bihar vm., derecskéi j . , 1099 
1., telefon, posta. 

Teplánszky Sándor, * iS86, festő. Tájképek. 
Teplitz (i'eplice), város és gyógyfürdő É-

Csehországban, 29.000 1. Szénbányászat; textil-, 
gép- és hangszeripar. 

Terápia (gör.) a. m. gyógyászat. 
Terborch, Gerard (1617—81), németalföldi 

festő, az előkelő társaság szellemes ábrázolója. 
Terc (lat.) a. m. harmad (1. Hangköz). Ter

cett három énekhangra irt zenemű. 
Terceira» egyik Azóri-sziget, 421 km2, fő

városa Angra. 
Tercier-kor 1. Tertiär-kcr. 
Térdszalagrend (Order of the Garter), 1350. 

alapított angol rend, jelmondata: honi soit 
qui mal y pense, a. m. szégyen arra, aki 
rosszat gondol. 

Terehegy kisk., Baranya vm., siklósi j . , 455 
1., vasút, ut. Harkány, posta. 

Terentius, Publius T. Afer (Kr. e. 190—159), 
római vigjátékiró. Hat vígjátéka mind ránk 
maradt. Vígjátékaiban kerüli a drasztikus komi
kumot, nyelve finom, ezért a közép- és új
korban az iskolákban is előadták. 
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TERÊNY TERMODINAMIKA 

Terény kisk., Nógrád vm., balassagyarmati j . , 
j . , 1003 1., ut. Magyarnándor, posta. 

Terescsényi György, * 1890, iró és költő, 
a Napkelet munkatársa; Dávid hegedűje 
(versek;. 

Tereske kisk., Nógrád vm., nógrádi j . , 105Ó 
1., táviró, posta. 

Terestyénjákfa nagyk., Vas vm., sárvári j . , 
1048 1., m. Hegyfalu, up. Feisőpaty. 

Teresztenye kisk., Abauj-Torna vm., bódva-
, szilasi ]'., 199 1., ut. Szin, up. Szőllősardó. 

Térey 1. Ciabor (1864—1927), müvészettörté-
; nesz, a Szépmüv. Múzeum igazgatója számos 
külíöldi müv. társ. tagja; Durer, Baidung, 
Rembrandt művészetéről alapvető tanulmányo
kat s a Szépmüv. Múzeum régi mestereiről 
nélkülözhetetlen katalógust irt. — 2. Sándor, 
* 1SE6, ügyvéd, iró és műfordító. Könyvei: 
Versek, l· eltér hegedű, Feltámadás, Berg 
Kristóf. 

Téríi Béla, * 1869, a földmivelésügyi mi
nisztérium erdőrendezési osztályának voit veze
tője; 1919. és 1921—22. közélelmezési minisz
ter volt; a Károlyi Mihály-birtok zárgondnoka. 

Téríy Gyula (1864—1929), jogtudós; 1918. 
kúriai tanácselnök, 1921 óta az igazságügyi 
min. törvényelőkészítő osztályának vezetője. Szá
mos jogi dolgozatot irt, döntvény- és törvény
tárakat és kommentárokat adott ki. 

Terheit, igy hívjuk azt, aki ellen büntető 
eljárás folyik, de vádhatározatot még nem hoz
tak. 

Terhesség, az anya állapota a fogamzás és 
szülés közt; embernél rendszerint 40 hétig 
tart. Allatoknál a T.-í idő; elefánt 20.5, 
ló Í J , szamár 12—13, tehén 9, juh, 5; 
kecske 5, kutya 2 hónap, miacska 8 hét, nyúl 
4^-5 hét. 

Tériszony, idegesen tulingerlékeny személyek 
félelme attól, hogy egy nagyobb téren át
menjenek. 

Terkán Lajos, * 1877, a bp.-i egyet, az 
égitestek pályaszámítása és a tud. asztrofoto-
metria m. tanára. 

Térkép, az egész Földnek v. a Föld egy 
részének sik lapra rajzolt kicsinyített, vázlatos 
képe. Leggyakrabban használatosak a helyrajzi 
(topográfiai) T.-ek. Ezek közül az 1:25.000 
(felvételi), az 175.000 (részletes) és az 
1: 200.000 méretű (általános) katonai T.-ek 
a szabadban való tájékozódásra is használ
hatói. A hegy- és vízrajzi T.-eken kivul vau
nak geológiai, meteorológiai, politikai, gazdasági 
stb. T.-ek. 

Termelés, emberi szükségletek kielégítésére 
szolgáló javak előállítása. A T. tényezői: föld, 
munka és tőke. 

Termeszek, a hangyákhoz hasonlító rovarok 
s ugyanúgy ál.amokat alkotnak, mint ezek: van
nak királynők (nőstények), herék, katonák és 
dolgozók. Legfejlettebbek a katonák, hatal
mas csápokkal. A katonák és dolgozók szár-
nyatlariok. Amerika és Afrika forró vidé
kein élnek. Több m átmérőjű óriási, emele
tekre osztott építményeket készítenek. Rend
kívül falánkok és óriási károkat okoznak. 

Termeszek: hím, nőstény, dolgozók 

Természetes gyógymód, olyan eljárások, ame
lyeket orvosilag iskolázatlan egyének űznek 
gyógyítás céljából. Ez eljárások egy részét 
átvette az orvostudomány is, pl. a Priessnitz-
féle vizgyógymódot. 

Természetlilozófia, a filozófiának az az ága, 
mely a tapasztalati utón megismert természet
törvények alapján igyekszik egységes világképet 
alkotni. 

Természetjog, a jogbölcseleti iskola, amely 
szerint a jognak vannak az emberi természet
ből fakadó általános elvei, amelyekhez a tör
vényhozásoknak alkalmazkodniuk kellene. El
lentéte a történeti iskola. 

Természetrajz, a természettudományoknak az 
az ága, amely a földi élő és élettelen testek 
leírásával és osztályozásával foglalkozik. Az 
élettelen testeket az ásványtan (mineralógia) és 
kőzettan (petrográfia) irják le, az élőket a 
növénytan (botanika) és állattan (zoológia). 
Ide tartozik még a földkéreg alakulásával fog
lalkozó földtan (geológia), továbbá az ősvilág 
lényeit leíró őslénytan (paleontológia). 

Természettudományi Társulat (Kir. Magy.), 
Bugát Pál által 1841. alapított intézmény, 
amelynek célja a természettudományok müve
lése és népszerűsítése. Folyóiratokat (Term.-
tud. Közlöny) és könyveket ad ki, előadáso
kat tartat és tud. kutatásokat támogat. El
nöke Ilosvay Lajos. 

Természetvallás, a természet tárgyainak, erői
nek imádása. 

Terminológia (gör.-lat.) a. m. mükifejezé-
sek (terminus-technikus-ok) összessége. 

Terminus (lat.) a. m. határidő. 
Terminus technikus (lat.) a. m. mükifejezés. 
Termodinamika (gör.), a fizikának az az 

ága, amely a hőnek és a többi energiaformák
nak összefüggését tárgyalja. A T. első főtétele 
az energia megmaradásának általános elvét al
kalmazza a hőjelenségekre. (L. Mechanikai hő-
elmélet.) A második főtétel azt mondja ki, 
hogy a hő önmagától csak magasabb hőmér
sékletű helyről alacsonyabb hőmérsékletűre me
het át. Ε két tételből következik, hogy a hő 
nem alakitliató át teljes egészében munkává, 
tehát minden energia-átalakulás az energia 
szétszóródását v. elértéktelenedését (degradá
cióját) vonja maga után. 
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ÎÊRMOELEM 

Termoelem, 1. Hôelem. 
Termoior (gör.) a. m. melegitőkészülék, 

amelyet a gyógyászatban forró borogatásnak, 
ágymelegitésre. stb. használnak. Ma már elek
tromos T.-t is használnak: ez lényegében 
párnában elhelyezett, azbesztbe ágyazott eek-
tromos fűtőtest. 

Termométer (gör.) a. m. hőmérő. Fajtáit 
1. Celsius, Fahrenheit, Reaumur. 

Termosz-palack« folyadékokat hőmérsékleti (hi
deg v. mclegj állapotukban megtartó készülék, 
amely fémkopennyel borított kettősfalu üveg
edényből áll, a két fal között szigetelő lég
üres tér van. 

Terni, olasz város a Nera mellett, 36.000 
1., nagy vasmüvek és fegyvergyárak. 

Terpentin (ujlat.), megvagdalt fenyőtörzsek
bői kicsurgó gyanta. 

Terpentinolaj» földközi-tengermelléki terpentin-
fából desztillált éterikus olaj, amely oldja a 
ként, foszfort, gyantát és guttaperchát. 

Terpes kisk., Heves vm., pétervásári j . , 425 
1., telefon, posta. 

Terpsichore, a görög mitológiában a tánc 
múzsája. 

Terracotta (ol.) a. ni. égetett föld, agyag
ból készült s kemencében égetett edények, 
szobrászati müvek összefoglaló neve. 

Terrain (franc.) a. m. földterület, talaj. 
Terra incognita (lat.) a. m. ismeretlen föld. 
Terrarium (ujlat.) a. m. szárazföldi állatok 

tartására való hely. 
Terrasz (franc), a. m. lépcsőzetesen emelkedő 

magaslat. 
Terrazzo (ol.) apró tarka kövekből álló 

padozat. 
Terrénum (lat.) a. m. terület, terep. 
Terresztrikus (lat.) a. m. földi, a Földre 

vonatkozó. 
Terreur (franc.) a. m. rémület, rémuralom; 

T. blanche, a. m. teher teror. 
Terrier (ang.), kistermetű angol kutyafajta. 
Territórium (lat.) a. m. terület. 
Terror (at., ν. terreur, franc.) a. m. ijed

ség; T.-izmus a. m. rémuralom; T.-izálni a. ta-
rémületben tartani; T.-isták, a rémuralom 
pártja. 

Tersánszky Józsi Jenő, * 1888, erős karakte-
rizálásra törekvő regények és novellák irója. 
(Két zöld ász, Visontlátasra drága, Kakuk 
Marci stb.). Színmüve: Cigányok. 

Tertiar-kor ( at., harmadkor), a földkéreg
nek a fliréta és a diluvium közé eső rétegeit 
foglalja magában. Ε kor vége felé alakultak 
ki a mai kontinensek. Ugyanekkor gyűrődtek 
fel a mai legmagasabb hegyláncok: Himalája, 
Alpok, Kaukázus, Kordilleráü stb. Az éghajlat 
melegebb voit a mainál, az akkori erdők iáiból 
keletkezett a barnaszén. Vége felé meg
jelentek az ál'aivilág legfejlettebb alakjai, köz
tük a majmok, sőt sokak szerint az ember 
őse is. 

Tertium comparationis (lat.) a. m. az ösz-
szehasonlitásbaa a harmadik, az, ami közös 
két összehasonlított dologban. 
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Tertium non datur (lat.) a. m. harmadik (le
hetőség) nincs. 

Tertullianus, Quintus Septimius Florus (160— 
220), északaírikai keresztény egyházatya, szá
mos szenvedélyes hangú polemikus irat szer
zője. Leghatalmasabb müve az Apologeticus 
(197). Ο az egyházi latinság megteremtője. 

Területenkívüliség, jelenti 1. az idegen álla
mok követségi épületeinek, a belföldi vizeken 
tartózkodó külföldi hadihajóknak mentességét 
a hatósági cselekmények alól. — 2. A kül
földi államfők, azok kíséretének, a magyar 
államnál akkreditált külföldi követségek tag
jainak és idegen állampolgárságú személyzeté
nek mentességét a magyar büntetőtörvénykönyv 
személyi hatálya alól. 

Terzina. Dante eposzának versformája, há
rom jambikus sora van, az első a harmadikkal 
íirnel, a második pedig a következő versszak 
első sorával. 

Tés kisk., Veszprém vm., zirci j . , 1251 1., 
ut. Várpalota, posta. 

Tésa kisk., Hont vm., vámosmikolai j . , 324 1., 
ut. és up. Vámosmikola. 

Teschen (csehül: Tesin, lengyelül: Cieszyn), 
város a volt Osztrák-Sziléziaban, 36.000 1. 
Textil- és faipar. A város a lengyeleké, 
a külváros és vasúti állomás a cseheké. 

Tésenfa kisk., Baranya vm., siklósi j . , 365 
1., ut. Harkány, up. Kémes. 

Téseny kisk., Baranya vm., szenilőrinci j . , 
548 1„ ut. és up. Baksa. 

Teskánd kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
339 1., ut. é,3 up. Zalaegerszeg. 

Tesla Miklós, * 1856, horvát születésű elektro
technikus. A róla elnevezett áramok az ed
dig ismert legnagyobb feszültségű és leg
magasabb rezgésszámu (frekvenciájú) sajátos 
áramok. A T.-áramok a levegőt vezetővé 
teszik és az emberi testen minden hátrány 
nélkül vezethetők át; az elektroterápiában (vil
lamos gyógyászat), pl. bőrbajoknál használják, 
ez az arsonvalizáció (d'Arsonval francia termé
szettudós után). A T.-áramok környezetében 
izzólámpák önmaguktól kigyulladnak. 

Τ ess in (ol. Ticino), D-svájci kanton a 
Ticino völgyében. 2800 km2, 150.000 1., jórészt 
olaszok. Gyümölcs, bor, olaj és dohány. 
Szarvasmarha és selyemhernyó. Fővárosa Bel-
linzona. 

Testálni (lat.) a. m. hagyományozni. 
Testamentum (lat.) a. m. 1. végrendelet; 2. 

bibliai ó- és újszövetség. 
Testedzés, a testnek tervszerű gyakorlása, 

amellyel a test egészséges fejlődését elősegí
teni, az egyénnek munkabírását és ellenálló
képességét fokozni lehet. 

Testi sértés, büntetendő cselekmény, ame
lyet az követ el, aki másnak testét szándé
kosan, de ölési szándék nélkül bántalmazza. 
A sérülés 8 napr.ál rövidebb ideig tartó gyó
gyulása esetén könnyű T. vétsége, 8—20 napi 
gyógyulás esetén súlyos T. vétsége, 20 napnál 
hosszabb ideig tartó gyógyulás esetén súlyos 
T. büntette forog fenn. 

Testnevelési Főiskola» 1924. alakult (I. Győri-
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ut 13. sz., ínternátussal 80 hallgató számára), 
testnev. ta'árok képzésére. Igazgató: Szuko-
yáthy Imre. 

Testörök, az uralkodó személyének védel
mére kivá'ogatoít katona':, a'd az uralkodó 
közvetlen környezetéhez tartoznak. A volt mo
narchiában mindkét államnak külön nemesi 
és külön darabont testőrsége volt. A magyar 
nemesi testőrséget Mária Terézia alapította 
1760. 

Tét nagyk., Győr vm., sokoróalja! j . , 4532 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Tetanus (göi.) a. m. merevgörcs, okozója a 
T.-bacillus, amely leginkább sebzéseken át 
fertőzi a szervezetet, a porral, földdel jutva 
a sebzett helyre. A T. főtünete az izmok 
görcsös merevsége, ami jobbadán a rágóizmo-
kon kezdődik, áttérje! a többi izmokra, lég
zési nehézségeket, leggyakrabban halá't okozva. 
Fertőzésre gyanús esetekben (zúzott, piszkos 
sebek), T.-szérummá' védőoltást eszközölnek. 

Tété', a ciklusos zenei formák egy-egy kü
lön része, vajy e részek kisebb alkotóeleme 
(fő- v. mellák-T. stb.). 

Téte'es jog, a hatályban levő jogszabá'yok 
szemben az elméleti jogtudománnyal és a 
jogtörténettel. Másrészt az irott jog szemben 
a szokásjoggal. 

Te'emre hívás, a régi magyar büntetőjogban 
a gyilkos kinyomozása végett alkalmazott el
járás. Gyilkosság ecetén a meggyilkolt holt
testét a csupasz földre kiterítették, amely 
e'őtt a helység összes lakosainak meg kellett 
jelenmök. Azoknak, akik tudták, ki a gyilkos, 
meg kellett őt neveziiök, a többieknek pedig 
a kezüket a meggyilkolt fejére téve meg-
esküdniök, hogy nem ők a tettesek, illetve 
azt nem ismerik. Aki az esküt vonakodott 
letenni, illetve akinek esküje a'att a tetem 
vérezni kezdett, ait gyilkosnak nyilvánították. 

Tetétlen nagyk., Hajdú vm., hajdúszoboszlói 
j . , 2109 I., telefon, távíró, posta. 

Tetoválás (polinéziai), az a szoká,, hog/ a 
testbőrön bekarcolás és festékek bedörzsölése 
á'tal eltávolíthatatlan színes rajzok»' létesí
tenek. Az indiáiokná' és a négereknél ma is 
szoká 03. 

Te t ra . . . (gör.) összetételekbe! a. m. négy, 
négyes. 

Tetraéder (gör.) a. m. négy egyenlőoldalu 
háromszög á'tal határolt test. 

Tetraedrit (gör.) a. m. fakóérc (I. o.). 
Tetra'őgla (gör.) a. m. négy önálló, de 

összefüggő részből á'ló iroda'mi alkotás. 
Tetszha'á'j az az állapot, amikor látszólag 

minden életjelenség megszűnt. Újjáélesztési mó
dok: mesterséges légzés, kámfor, erős illat
szerek, koffeinbe'e skendezések. 

Tetua»-« marokkói spanyol kikötőváros, 43 
ezer 1. 

Tet"·, szárnyatlan félszárnyú, vérszívó rovar, 
tojásait (serkék) hajsza'akra rakja. Van 1 
fej-T., 2. ruhal-T. és 3. lapos-T., a ruha-T. 
terjeszti a kiütéses tífuszt. 

Tetzel, Johann (?—1519), dominikánus, aki

nek bucsuhirdetése indította Luthert 95 téte
lének kifüggesztésére. 

Teutoburgi erdő (ma: Lippescher Wald), 
wesfa'iai dombvidék, ahol Arminius cherusk 
vezér leverte a rómaiakat (Kr. u. 9.). 

Teutonok, egyik ógermán néptörzs, amelyet 
Kr. e. 102. a rómaiak nagyrészt kiirtottak. 

Teutich 1. Frigyes, * 1852. T. György fia, 
erdélyi szá;z ev. püspök, megírta az erd. 
szászok történetét, atyja életét stb. — 2. 
György Dániel (1817—1893), erdélyi szász ev, 
püspök, egyháztörténész, sok száz: tört. forrás
munkát adott ki. 

Teve, a párosujju patásokhoz ta tozó ké
rődző emlős. Testét kóx>s rőtsziivi szőr fedi, 
H|átá'i 1 v. 2 ba'almas zsirpup van. Növé-

Kétpupu teve 

nyekkel tánlá'kozik, a szomjazást igen sokáig 
birja. Hazája a forró Ázsia és Afrik· / 
sivatagoknak fő közlekedési eszköze. 

Tevéi nagyk., Tolna vm., völgységi j . , 217/ 
I., táviró, pos*a. 

Téveszmék, hangulati elváltozások és hamis 
érzékelés alapján az egyénnek saját szemé
lyére vagy a külvi'ágra vonatkozó benyo
másai, amelyek patologikus körülmények kö
zött keletkeznek. 

Texas, az Egyes. Ali. legnagyobb állama 
a Mfexikói öböl partján, 638.644 km2, 5,500.000 
I. Pamut, kukorica, búza, dohány, cukornád. 
Dus erdők. Gazdag állatállomány. Petróleum, 
földgáz, aszfalt, szén. Mezőgazdasági és texT-
ípar. Fővárosa Austin. 

Textil (lat.) a. m. szövő. T.-áruk, szövött 
áruk. 

Textura ('at.) a. ni. szövedék. 
Textue (lat.) a. m. szöveg. 
Tézis (gör.) a. m. t 'tel. 
Thackeray, William Makepeace (1811—1863), 

Dickens-szel az angoi társadalmi regény meg
alapítója, az emberi fonákságok kipellengére
ző je. (Vanity fair, magy. : Hiúság vására; 
Pendennis; Esmond.) 

Thaer, Albrecht (1712—1828), a tudomá
nyos mezőgazdaságtan megalapítója, bérli η 
egyet, tanár. 

Thaies (Kr. e. 642—544), görög filozófus, 
a hét görög bölcs egyike, kiváló asztronómus 
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THALIA THIENEMANN 

és matematikus. Sarktétele: minden létező 
alapelve és ősanyaga a víz. 

Thalia« a vígjáték görög múzsája. Jelvénye 
a komikus á'arc és a borostyán. Ma: T. pap
jai a színészek. 

Thalia-szinpad, modern irodalmi színház, 
amely 1904—8. működött Bp.-en. . 

Thallóczy Lajos (1854—1916), történetíró, 
közös pénzügymin. osztályfőnök, az egykori 
udvari kamarai levéltár igazgatója volt. Fő
ként Bosznia és Albánia tört.-vel fogl. A 
világháborúban Szerbia polgári kormányzója 
volt. 

Thaly 1. Ferenc, * 1862, földbirtokos, or-
szággy. képv. — 2. Kálmán (1839—1909). 
történettudós, a függetlenségi párt alelnöke, 
országgy. képv. A Történelmi Társulat egyik 
alapítója és szervezője és a Századok szerk. 
Eleinte szépirodalommal, majd i860-tói kezdve 
történettudományi kuta'ásokkal foglalkozott 
(Thököly- és Rákóczi-kor). 

Thames» I. Temze. 
Than 1. Károly (1834—1908), vegyész, bp.-i 

egyet. tan. Főműve: A kísérleti kémia ele
mei. — 2. Mőr (1828—1899), festő, a Nemz. 
Múzeum képtárőre; magyar népéleti, történeti, 
arcképek; olaj és freskó (Csárdai jelenet, 
Mátyás tudósai körében, Deák F., Liszt F. 
arcképei). 

Thanhoffer Lajos (1843—1909), orvos, bp.-i 
egyet. r. tanár, hisztológus. 

Tharaud, Jérôme és Jean, francia irótest-
vérek. Jérôme, * 1874; Jean (a budapesti 
Eötvös-kollégium tanára volt), * 1877, együtt 
írták regényeiket, útleírásokat erősen naciona
lista szellemben. Müv. : Dingley, L'illustre écri
vain, Quand Israel est roi (a magy. kom
munizmusról) stb. 

Thebae (Thebai), 1. az ókori görög Boi-
otia fővárosa. N&gy Sándor lázadás miatt föl
dig romboltatta a »hétkapus« várost, csak 
a templomokat és Pindaros házát hagyta 
épen. — 2. Felső-Egyiptom régi »százkapus« 
fővárosa, az Ammon-kultusz főhelye. Romjai 
a mai Luxor mellett. 

Thegze Gyu'a, * 1867, a debreceni egyet, 
a jogbölcsészet és nemzetközi jog ny. r. ta
nára. Müvei : Ethika, Társadalom-, állam- és 
jogbölcselet. 

Thegze-Gerber Ferenc, * 1872, nyűg. leg
főbb áll. számvevősz. tanácséin., a bp.-i 
egyet, a költségvetési zárszámadás m. tanára. 

Thék Endre (1836—1919), bútorgyáros; mint 
asztalosinas kezdte, a legtekintélyesebb ma
gyar gyárosok közé küzdte fel magát. T. 
zongoragyártással is foglalkozott, közéleti sze
replő volt. 

Themis, a görög mitológiában Uranos és 
Gaia leánya, a világrend örök törvényeinek 
istenasszonya. Jelvénye a mérleg. 

Themistokles (Kr. e. 527—460), görög had
vezér és államférfi. Megteremtette az athéni 
flottát (482), amellyel Salamisnál megsemmi
sítette a perzsa hajóhadat (480). 471. szám
űzték, majd halálra Ítélték. T. ekkor a per

zsákhoz menekült s Magnesia városában halt 
meg. 

Theodícea (gör.-Iat.) a. m. Isten igazolás« 
a földi bajokért. 

Theodorik (Nagy T. 454—526), a K-i gó
tok királya. Megverte Odovakar herul ki
rályt s megalapította Itáliában a K-i gót 
birodalmat. Síremléke Ravennában. 

Theodosius, 1. I, v. Nagy T. Kr. u. 379 
óta_ Gratianus csász. uralkodótársa, majd ró
mai császár (383—395), kiváló hadvezér, a 
pogány vallás üldözője, az egységes római 
birodalom utolsó császárja. Ö osztotta a bi
rodalmat két fia (Arcadius és Honorius) 
kedvéért K-i és Ny-i római birodalomra. — 
2. II . T., keletrómai császár, Nagy T. 
unokája (408—450), aki Attila csapásaitól csak 
adófizetés árán tudott megmenekülni. Maradandó 
alkotása a görög jogtudósoktól összeállított 
16 könyvnyi törvénygyűjtemény, a Codex Theo-
dosianus. 

Theokritos (Kr. e. 305—245), szirakuzai idill-
költő, a bukolikus költészet megteremtője. Ter
mészetszeretet, romantika és melankólia jelle
mezték. 

Theophrastos (Kr. e. 390—305), görög filozó
fus a tudományos botanika megalapítója. Leg
ismertebb müve, az Erkölcsi jellemek, magy. is. 

TheOtocopuIi, 1. Greco. 
Thermopylae, hegyszoros Thessalia és Lok-

ris közt. Ennek védelmében esett el Leoni-
das spártai király kis seregével együtt, a 
perzsák ellen küzdve (Kr. e. 480), 

Thern Károly (1817—86), zeneszerző. 1841 — 
64. a Nemz. Színház karnagya. Férfikórusokon 
kiviil operákat írt: Tihany ostroma, Gizul és 
A képzelt beteg. Legismertebb szerzeménye: 
A peleskei nótárius c. színműhöz irt kísérő
zene. 

Thersltes, az Iliasban szereplő rut és rossz
indulatú ember. 

Theseus, görög félisten, az attikai állam mon
dai megalapitóia. Legnagyobb hőstette a Mi-
notaurus megölése volt. 

Thespis, Kr. e. VI. sz.-ban élt görög 
költő, a tragédia feltalálója. Müveiből semmi 
sem maradt fenn. 

Thessalia. Görögország lcg-Ê-ibb tartomá
nya, 14.000 km2, Va millió 1. Gabona, olaj, 
bor, déligyümölcs. Városai Volo (kikötő), La-
rissza és Trikala. 

Thetis, tengeri istennő, Achilleus anyia. 
Theurlet, André (1833—1907), francia költő 

és regényíró. 
Thewrewk 1. Arbád (1839—1903), iró. volt 

gimn. tanár. Főle^ Petőfi-tanulmányokkal foglal
kozott. — 2. Emil (1838-1917), egyet, tan., 
a magyarországi görög-latin tudományos kuta
tás igazi alapitója és szervezője (Philológiiai 
Társaság, Philologiai Közlöny). 

Thibaudet, Albert, francia kritikus, a Nou
velle Revue Française főmunkatársa. 

Thienemann Tivadar, * 1890, a pécsi egyet, 
a német nvelv és irodalom ny. r. tanára, 
irodalomtörténész, létrehozta a magyar szel-
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THIERRY THURINGIA 

lemi élet történetével foglalkozó Minerva-tár-
sarágot; hasonló rímü folyóiratának szerk. 

Thierry, ι. Amad'e Simon (1797—1873), fran
ciig történetíró. Az ókorral (különösen a nép
vándorlás korával) fogl. Megiria Attila tör
ténetét. — 2. Augustin (1795—1856). az előbbi 
bátyja, történetíró. Főműve: Histoire de la 
conquête de l'Angleterre par les Normands. 

Thiers, Adolphe (1797—1877). francia állam-
f?fiu és történetíró; nagy része volt a ju-
ííusi monarchia megteremtésében, 1833. min., 
1836. és 1840. min.-el lök, a második császár
ság korában ellenzéki képv., 1871. a nemzet
gyűlés a közt. elnökévé választotta. 1873. 

: a monarchisták és konzervatívok megbuktatták. 
Müve a forradalmat védelmező: Histoire du 

. Consulat et de l'Empire. 
Thîrring? Gusztáv, * 1861, statisztikus, a főv. 

s'tat. hív. nyűg. igazg., a bp.-i egyet, a de
mográfia c. ny. rk. tanára, a Tud. Akad. 
τ. tag;a, a. M. Statisztikai Társaság elnöke. 

Thoma, Hans (1839—1924V német festő s 
grafikus: iái·. genre-, vallá=os, mitológiai, 
meseképek s freskók. Karlsruheban T.-muzeum. 

Thomán István, * 1862, zongoraművész és ze
netanár, Liszt Ferenc mellett dolgozott. 1888— 
96. a Zeneakadémia tanára. Tanítványai: Doh-
nánvi, Bartók, Keéri-Szántó. Buttykay stb. 
Dalokat, zongoramüveket, etűdöket szerzett. 

Thomas, τ. Ambroise (ι8π—ρ5), francia ze
neszerző, párizsi konzervatóriumi igazgató. Szá
mos müve közül legismertebb két oneráia: 
Mignon és Haml;t. — 2. Sidney Gilchrist 
(ι8ζο—8ς), angol technikus, a foszformentes 
acél előállítására szolgáló róla elnevezett el
járás feltalálója. 

Thomas-liszt a. m. T.-salak porrá törve. 
Thomas-salak, nagy foszforsavtartalmu mű

trágya, amelyet a Thomas-acél előállításá
nál melléktermékül kapnak. 

Thomson, 1. Joseph John, * 18 ró, a n g l 
fizikus, cambridge-i egyet, tanár, v'llamosság-
gal és a katódsusrarakkal fogl. 1006. Nobel-
díj. — 2. Sir William (lord Kelvin, 1824— 
1907), fizikus és természettudós. Kutatásainak 
főterülete az elektromosságtan vMt. 

Thoreau, Henry David (1817—1862), amerikai 
író, a transzcendentalista-csoportba tartozott. 
Természetleirásai a szerzőnek az őserdőben 
val 5 magányos tartózkodásán alapulnak. 

Thorium, radioaktiv fém. ásványokban fer
dül elő, mesothöriummá és T.-ólommá ala
kul át. 

Thormá János, * 1870, festő, a nagybányai 
művésztelep tanára 1896—1927. (Szenvedők, Te
metés után, Október elsején). 

Thorockai-Wigand Ede, * 1872, építész, az 
Iparművészeti Isk. tan., az erdélyi népművé
szet kutató'a, aki számos müvet irt β kérdésről. 

Thorwaldsen, Bertel (1770—1844), dán szob
rász. Tlasztikáia lehiggadt, anyagszerű, de hi
deg, érzés nélkül való. Müvei közül neveseb
bek: Jason, Nagy Sándor diadalmenete. A há
rom grácia, Krisztus stb. 

Thot, a régi egyiptomiaknál a bölcseség 
és tudomány irédőistene; szent állat* az íbisz. 

Thöt László, * 1878, ügyvéd, bíró, jogtudós; 
az igazságügymin. a nemzetközi jogi oszt. 
do'gozott, jelenleg a la-platai egyet, rendes 
tanára. 

Thott Rezső (1875 —1922), tanár, író, iroda
dalomtörténész. 

Thököly-csalári (késmárki), a 14. sz. óta 
ismeretes. Thököly II. István 1654. grófi címet 
nyert. Ennek fia volt Imre (1657—1705). aki 
Erdélvbe menekült és 1680—82. török segítség
gel elfoglalta Felsőmagyarországot, fejedelemmé 
vá'asztották, 1683. támogata a török hadjára
tot, de Sopronnál őt is toegverfék, a Felvidéket 
elvesztette, sőt a török is fogságba veteiíte 
a császáriakkal való alkudozás gyanuia miatt, 
1686. szabadon bocsátotta, de csekély had
seregével eredményt elérni nem tudott. Apafi 
halála után a szultán erdélyi fejedelemmé 
tette, Heistert és Telekit Zernyestnél megverte 
1690. A Diploma Leopoldinum kiadása után 
a7;onbaw talajt vesztett; török szolgálatba l'U 
és az 1699. béke értei rieben török száműze
tésbe ment nejével, Zrínyi Ilonával együtt. 

Thrácia, az ókorban az Alduna és az 
Rgei-tenger közt, most a Rhodope- és Isz-
trandzsa-hegység, meg az Egei- és Márvány-
tenger közt elterülő földdarabot nevelik T.-
nak. Ny-i T. Görög-, K-í T. Törökországé. 

Thukydides (Kr. e. 471—396?), a legkivá
lóbb görög történetíró. A peloponnesosi há
ború cl;o 21 évének történetét irta meg 8 
könyvben. 

Thtfb, a görög-római világban egy északi 
sziget (Izland?). 

Thnn, 1. Franz Anton, hg. (1847—1917), 
osztrák politikus. Csehbarát, klerikális födera-
lista politikát folytatott. 1889—96. cseh hely
tartó, i8q8—99» osztrák miniszterelnök. — 2. 
Leo, gróf (1811—1888), osztrák államférfiú, 
1849—1860, osztrák közoktatásügyi miniszter. 
Az 1855. konkordátum a szentszékkel, a pro
testánsok ellen irányuló császári pátens jel
lemzik uralmát. Élete végén hevesen harcolt 
a kiegyezés ellen. 

Thurgau, Svájc kantonja a Bodeni-tó part
ján, 1000 km3, 140.000 német I. Talaja ter
mékeny. Gabona és gyümölcs, marhatenyésztés, 
textilipar. Fővárofa Frauenfeld. 

Thurner Mihály. * 1878, soproni polgármester. 
Thury 1. József (1861 —1906), tanár, turkolő-

gus és történetíró. — 2. Zoltán (1870—1906), 
színész, majd iró. Elbeszélőimüveket (Urak 
és parasztok. Közönséges emberek) és drámá
kat (Katonák. Asszonyok stb.) irt. 

Thurző-család (bethlenfalvi); I. János ve
tette meg a család alapját 1400. Legneveze
tesebb György (K67—1616), 1609. nádorrá 
választatván, mérséklő, kiegyenlítő politikát 
űzött. 

Thünen, Johann Heinrich (1783—1850), né
met közgazdasági iró. Főműve: Der isolierte 
Staat. 

Thüringia, Közép-Németország egyik vidéke, 
amelv · 1919. 7 apró állam egyesüléséből sza-
badállammi alakult, n.763 km2, i1/? mil
lió i. Felszíne hegy-völgyes. Földmüvelés, igei 
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TIARA TILAJ 

fejlett gyár- és tudományos ipar. Térképei 
(Gotha) és optikai műszerei (Jena) elsők a 
földkerekségen. Fővárosa Weimar. 

Tiara (gör.), a régi perzsa királyok fej
dísze; a pápa hármas koronája. 

Tiberias (Tabarieh), városka a Genezáreth-
v. T.-tó Ny-i partján, 20S m-rel a tenger 
színe a'att. Heródes Antipas alapította (Kr. e. 
26). 

Tibsris (olaszul: Tevére), Közép-Olaszország 
legnagyobb folyója. 34 km. Rómán folyik 
keresztül, nem hajózható. 

Tiberius, Claudius Nero (14—37), rimai 
császár, Augustus mostohafia és utóda. 

Tiberius 

Tibet, Közép-Ázsia legmagasabb országa, 2 
millió km2, 2 millió 1. A Kuen-Lün és a 
Himalája között. Egyes csúcsai a 8000 m-t 
is meghaladják, de még a völgyek is elérik 
a 4000 m-t. Éghajlata zord. Allatai a juh, 
kecske, teve és jak. Lakosai mongolok és 
Buddha-vallásuak. Egyházi és világi feje is 
a dalai láma, akinek székhelye az ország 
fővárosa, Lhassza," 3600 m magasságban. 1912 
óta csak névleg tartozik Kína fenhatósága alá. 

Tibolidaróc kisk., Borsod, Gömör' és Kis
hont egyes, TO., mezőkövesdi j . , 214.5 L, tele
fon, posta. 

Tibor Ernő, * 1885, festő; naturalista táj
képek. 

Tibullus, Albius (Kr. e. 55—19). római 

költő. Elégiáinak a'aphangulata az érzelmes
ség, a nőies gyengédség. 

Tibur (Tivoli), ókori város Róma mellett, 
irók, köl'.ők, császárok (Maecenas, Horatius 
Hadrianus) pazar villáival. 

Tic, 1 Tik. 
Tichy 1. Gyula (1879—1920), festő; Székely 

Bertalan és Hollósy tanítványa. — 2. Kálmán, 
* 1888, festő és grafikus. 

Ticino, fel/ó, Svájcban ered, átfolyik a 
Lago Maggióre-tavon és Pavia a'att ömlik a 
Póba. Vizét hajózó és öntözőcsatornák táp
lálására és villamosenergia előállítására has:n. 

Ticket (ang.) a. m. jegy. 
Tieck, Ludwig Johann (1773—1853). «ró, a 

német romantikus iskola egyik vezére. 
Tiert-csin, É-Kina legnagyobb kikötővárosa 

a Pei-ho torkolata fölött, 800.000 I. A Csá
szár-csatorna É-i végpontja. Gyapjupiac. Egye
tem. 

Tiepolo, Giovanni Batt., (1966—1770), olasz 
festő. Fényes technikai készség, üde s :inezés, 
gazdag· képzelet jellemzik művészetét. Fes
tett ol íjképeket is, gyakorolta a rézkarcot, 
melyet fiai, Lorenzo és Domenico is folytattak. 

Tiers état (franc.) a. m. harmadik rend, 
a polgárság képviselői &z 1789 előtti francia 
rendi gyűlésen, a papsággal és a nemesség
gel szemben. 

Tiffany, Louis Comfort, * 1848, amerikai 
festő, majd szinesüveggyártó. Híresek opalesz-
cens, pávaszeme3 és ezüs.foglalatú üvegedényei. 

Tiílisz, Transzkaukázia legnagyobb városa a 
Kura-fol/ó mellett. 347.000 1. 

Titusz, hevenyfertőző betegség, melyet az 
Eberth—Gaffky-fél : T.-badllus okoz. A T.-
bacillus ivóviz, tej, nyers gyümölcs, főzelék 
stb. utján kerülhet a szervezetbe. A T. tar
tama 4—6 hét, jellegzetes lázmenettel, gyo
morbéltünetekkel, legsúlyosabban a vékonybele
ket támadja Gyakran lép fel járványszerüen. 

Tigris, a ma-skaf él ékhez tartozó ragadozó 
emlős. Színe sárgás, fekete harántcsikokkal, 
A hím 2 m-nél hosszabbra is megnő. Hazája 
Ázsia. 

Tigris, Mezopotámia második főfol/ója, Kur-
nánál egyesül az Eufráttal Satt el Arab 
néven. 2000 km; Bagdadtól lefelé gőzhajók 
járják. 

Tihany kisk., Zali vm., balatonfüredi j . , 
a T.-i féhzigeten, 848 1., hajóáll., vasút, táv
író, telefon, posta. 1055. alapított apátsá
gának templomában van eltemetve I. Endre 
király. Hires visszhangja ujabb építkezések 
következtében gyengült. 

Tihanyi Lajos, * 186', festő, a »nyolcak« 
egyike·, 1920 óta Berlinben és Párizsban él. 

Tik (franc), rövid, heves kényszermozgás. 
Tikáts Adolf, * 1872, festő és grafikus; ki

válik képrestaurálásaival és Pest-Buda részle
teit ábrázoló aquarelljeivel. 

Tikos kisk., Somogy Vm., marcali j . , 304 !., 
ut. Bala'onszentgyörgy, up, Vörs. 

THaJ kisk., Za'a vm., za'aszentgróti j . , 6co 
I., u t és up. Zalacsány. 
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TILGNER tlSCHENDORp 

Tilgner Viktor (1844—96), pozsonyi szárma
zású szobrász, a bécsi akad. tanára; bárok és 
rokokó portrék, dekorativ alakok, kutcsopor-
tozatok és genre-szobrok. Legtöbb müve Bécs
ben (Pozsonyban a Hummel-szobor). 

Tiliier, Claude (1801—44), francia regény
író, Voltaire szellemének örököse. Népszerű 
regénye; Mon oncle Benjamin. 

Tilly, Johann Tserclaes (1599—1632), a har
mincéves háborúban a katolikus liga hadvezére. 
A fehérhegyi csatában döntően megveri a 
cseheket. Gusztáv Adolf fellépése után egyre-
másra vereséget szenved. A Rain közeiében 
vívott csatában halálosan megsebesült. 

Tibit, K-porosz város a Memel-folyó mel
lett, 51.000 1. Vas- és malomipar. 1807. francia
porosz orosz béke. 

Tímár nagyk., Szabolcs vm., dadái felső j . , 
1660 I., ut. és up. Rakamaz. 

Tímárság, a bőrgyártásnak az a módja, 
amelynél timsót v. konyhasót használnak cserző-
anyagui. 

Timár-Thein Miksa, * 1874, festő; arcképek, 
interieurök, Βρ,-en festőiskolája van. 

Timbre (franc.) a. m. csengetyü, hangcsengés. 
Timbuktu, város Ny-Afrikában a Niger-É-i 

kanyarulatánál, 7000 1. Az Algírból Szudánba 
érkező karavánok főállomása, 1093 óta francia. 

Time is money (ang.) a. m. az idő pénz. 
Timeo Danaos et dona ferentes (lat.) a. m. 

félek a -Danaoktol, még ha ajándékot hoz
nak is, (Aeneis). 

Times, The, Anglia egyik legnagyobb és leg
jobban szerkesztett napilapja. 1783. J. Walter 
alapította. Konzervatív és imperialista irányú. 

Timid (lat.) a. m. félénk. 
Timok, a Duna jobboldali mellékfolyója és 

bolgár-szerb határfolyó; 171 km. 
limon (athéni), a peloponnesosi háború ide

jében tit hires embergyűlölő, aki egész va
gyonát tüntetően elajándékozta. Shakespeare 
vígjátéka révén ismeretes. 

Timon Ákos (1850—1925), egyházjogász és 
jogtörténész, bp.-i egyet, tanár. 

Timor» a Kis-Szunda-szigetek legnagyob
bika, 32.617 km2, 600.000 1. Rizs, dohány 
indigo, fűszerek, finom butorfák. Ny-i fele 
hollandus, K-i fele portugál birtok. 

Timsó, kettős só, vagyis két fém van benne, 
melyek változhatnak. A közönséges T. kén
savas aluminium és kálium, de van vas-
T. stb. A köz. T.-nak igen fontos alkalma
zása van különféle iparágakban (cserzés, textil
festés stb.). 

Timur Lenk, 1. Tamerlan. 
Tinhal 1. Tonhal. 
Tinktur a (ol.) a. m. színezés, kivonat; 

gyógyszerészetben : növényi v. állati anyag al
kohol- v. éteroldatban. 

Tinnye nagyk., Pest vm., biai j . , 1355 1., 
vasút, telefon, posta. 

Tinódi Lantos Sebestyén (1510?—151,6?), Tö
rök Bálint íródeákja, vándorló históriás ének-
mondó. Müvei 1554. jelentek meg nyomtatásban. 

Tinta (ol. a. m. szia), Írásra használt fo
lyadék, gubacsból, rézgálicból, vízből és bor

ecetbői készült, ma anilinfestékből. A másoló 
T.-ban gumiarábikum van, a kimoshatatlan T. 
pedig ezüstnitrát. 

Tinódi cimere 

Tintahal (Sepia), puhatestű, lábasfejű ten
geri állat. Veszedelem esetén a vizbe üriti 
tintazacskója tartalmát (szépiafesték), amely a 
vizet zavarossá teszi, hogy így elmenekülhessen. 
(L. még: Sepia.) 

Tintoretto, Jacopo Robusti (1518—94), clasz 
festő; bárok, nagyméretű kompozíciók, moz
galmas cselekvény, virtuóz távlati megoldás, 
merész világítás. 

Tip (ang.), versenyben jelzése a valószínű
leg győztes embernek v. lónak. 

Tipary Dezső, * 1887, magyar festő és gra
fikus; alakos és tájképek. 

Tipográfia (gö'r.) a. m. könyvnyomtatás. 
Tipperary, ir város, 7000 1., a háborúban 

népszerű angol dalból vált neve ismertté. 
Típus (gör.) a. m. nyomat, képmás; kül. 

minta, ősalak. 
Tiráda (franc.) a. m. nagyhangú szólam. 
Tirana, Albánia fővárosa, 10.000 1. 
Tirannus (gör. : tyrannos) a. m. zsarnok, 

ered. aki felelősség nélkül s korlátlanul ural
kodik. 

Tiro, Cicero szabadosa és barátja, a gyors
írás föltalálója. 

Tirol, alpesi tartomány, 28.800 km2, 1 
millió 1. felszíne túlnyomóan hegyes. Leg
magasabb csúcsa az Orüer (3902 m) a svájci 
határon. Főfolyói az Inn és az Etsch (Adige). 
Lakosságának nagyobbik fels német (Ë-on), a 
kisebbik olasz (D-en). É-i fele hűvös; erdő
gazdaság, marhatenyésztés. D-i fele enyhe 
éghajlatú; bor, gyümölcs, olaj, gabona. Fő
városa Innsbruck. 1919 óta D-i gazdagabb 
fele (16.200 km3, 670.000 1.) Olaszországé; 
az É-i szegényebb rész (12.600 km2, 315.000 
1.) Ausztriának maradt. Mindkét részen számos 
üdülőhely. 

Tirpitz, Alfred (1845—1930), német nagy
admirális; az ő indítványára proklamálta Né-
metorsz. a korlátlan tengeralattjáró harcot. 

Tirrheni-tenger, a Földközi-tenger beltengeré 
Itália, Korzika, Szardínia és Szicília közt. 

Tirus (Tyrus, Szúr), föníciai kereskedő vá
ros-állam. Hires volt szövőipara, bíborfes
tése, fémipara. T. Karthago alapitója. 

Tischendorf, Lob. Friedr. Konstantin (1815— 
73): lipcsei egyet, tanár, újszövetségi kutató. 
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TISSOT TISZAFÜRED 

Tissot, Victor (1845—1902), svájci eredetű 
francia iró. Híressé felületes útirajzaival lett 
(Voyage au pays des Tziganes; La Hongrie). 

Tisza, a Duna legnagyobb balparti mellék
folyója. A maramarosi havasokban ered és Titel 
alatt ömlik a Dunába. 1419 km-nyi eredeti 
hosszát a szabályozások 966 km-re rövidítet
ték. Csaptól lefelé hajózható, Szolnoktól rend
szeres gőzhajójáratai vannak. 

Tisza 1. György deák, f 1656, a Tisza
család őse, aki 1. Rákóczi György fejedelem
tői 1636. 14 arad-, csanád- és temesmegyei 
falut és pusztát kapott adományként. — 2. 
István gróf, T. Kálmán fia (1861—1918), 
1886. országgy. képv. lőtt. Az 1889-i véd-
erővitában tűnt fel, mint kiváló debatter. 
A Bánfíy alatt folytatott obstrukciós harcok
ból a kormány olda;án szintén bőven ki
vette részét. 1903 végén miniszterelnök lett, 
az ellenzékkel paktumot kötött s a törvényen 
kivüli állapot megszüntetése után simán kor
mányzott 1904 vegéig, amikor egy (Jgrárol 
keltezett levelében a házszabályreviziót be
jelentette. Erre nézve javaslatot is terjesz
tett a parlament elé (lex Daniel) s ezt 
Perczel Dezső elnök házszabályellenesea el
fogadtatta s utána a parlamentet feloszlatták. 
Az uj választások T. teljes vereségével 
végződtek, mire 1905 jun. lemondott. A koa
líciós kormány lemondása után 1910. részt-
Vett a nemzeti munkapárt megalakításában. En
nek győzelme után a Luká~s-kormány által 
előterjesztett katonai javaslatokat mint ház
elnök a házszabályok megsértésével megszavaz
tatta Az uj házszabályokkal szembeszálló kép
viselőket karhatalommal vezettette ki, majd 
1913 jan. kabinetet alakított. 1914 júliusában 
a háború elhárításán dolgozott. Erős kézzel 
intézte a háborús ország ügyeit Ferenc Jó
zsef haláláig, IV. Károly alatt azonban, mi
dőn az általános választójog kérdésében T. 
az uralkodó álláspontjával szembekerült, az 
uj király 1917 jan. fölmentette állásától. Ez
után, mint a debreceni huszárezred parancs
noka, kiment a harctérre. Később a király 
megbízásából Boszniában járt, hogy a dél
szláv politikusokkal megegyezzen, de nem járt 
eredménnyel. Az 1918. évi forradalom első 
napján, okt. 31. budapesti lakására katona
ruhába öltözött csoport behatolt, amely T.-t 
meggyilkolta. T. nagyobb, főkép gazdasági 
irányú irodalmi munkásságot is fejtett ki. 
összes munkáit az Országos T.-Emlékbizottság 
támogatásával az Akadémia adja ki. — 3. 
Kálmán (1830—1902), államférfi, 1859. a pátens 
ellen a ref. egyházi gyűlésen szólalt föl. 1861. 
Teleki L. öngyilkossága utáa ő lett, a hatá
rozati párt vezére és 1875-ig harcolt a ki
egyezés ellen. Ekkor a Deák-párt és bal
közép fúziója után (szabadelvüpárt) átvette 
a kormányt, amelyet nem csekély ügyességgel 
1890-ig tartott kezében. — 4. Lajos (1832— 
98), politikus, T. Kálmán testvéröccse. 1871 — 
74. közlekedésügyi miniszter. 1879. a kormány 
a szegedi árvíz mentési munkálatainak veze
tésére királyi biztossá nevezte ki. Szeged ujjá-
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építése jórészt az ő müve. A király grófíá 
nevezte ki, Szeged szobrot emelt neki. — 5. 
Lajos gróf, * 1879, felsőházi tag. 

Tiszaadony kisk., Bereg vm., vásárosnamény'· 
j . , 857 1., ut. és up. Tiszaszalka. 

Tiszabábolna nagyk., Borsod vm., mezőcs; 
j - , 975 1., ut. és up. Tiszadorogma. 

Tisiabecs kisk., Szatmár vm., fehérgyarmat 
j - , 1399 1., telefon, távíró, posta. 

Tiszabercel nagyk., Szabolcs vm., dadái feli 
j . , 2229 1., vasút, telefon, posta. 

Tiszabezdéd kisk., Szabolcs vm., tiszai j . , 
1482 ]., vasút, ut. Tuzsér, posta. 

Tiszabö nagyk., Szolnok vm., tiszai közé 
j . , 2066 1., telefon, táviró, posta. 

Tiszabura nagyk., Szol.iok vm., tiszai közép 
j . , 2524 1., telefon, posta. 

Tiszabüd nagy., Szabolcs vm., dadái alsó j . , 
2277 1., ut. és up. Büdszentmihály. 

Tiszacsécse kisk., Szatmár vm., fehérgyarmat 
j . , 329 1., ut. Tiszabecs, up. Tiszakóród. 

Tiszacsege nagyk., Hajdú vm., központi j 
4630 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Tiszadada nagyk., Szabolcs vm., dadái a.ls«í 
j . , 2808 1., vasút, táviró, telefon; posta. 

Tiszaderzs nagyk., Szolnok vm., tiszai fels 
j . , 2813 1., telefon, táviró, posta. 

Tiszadob nagyk., Szabolcs vm., dadái alsó 
j . , 3928 1., vasút, táviró, telefon; posta. 

Tiszadorogma nagyk., Borsod, Gömör és Kis
hont egyes vm., mezőcsáti j . , 1211 1., telefon, 
posta. 

Tiszaeszlár mágyk., Szabolcs vm., dadái alsó 
j . , a Tisza mellett, 3441 L, vasút, telefon; 
posta. 

Tiszaeszlári vérvád, a r4 éves Sólymosi 
Eszter eltűnése miatt emelték a rituális gyil
kosság vádját több zsidó ellen, de 188] 
aug. 3. a bíróság a vádlottakat fölmentette 

Tiszafa, a fenyöfélékhez tartozó cserje, ná
lunk is gyakori. Fája igen kemény, szívós, 
esztergályosmunkákhoz nagyon alkalmas. 

Tiszafa ága 

Tiszaföldvár nagyk., Szolnok vm., tiszai alsó 
j . , 9722 1., vasút, táviró, telefon; posta. 

Tiszafüred nagyk., Heves vm., tiszafürec 
)•> 9543 1·, vasút, táviró, telefon; posta. 
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T I S Z A G Y U L A H A Z A T I Z E N E G Y E S 

Tiszagyulaháza kisk., Borsod, Gömör és Kis
hont egyes. vm„ mezőcsáti j . , 581 I., ut. 
q a jószöged, up. Tisza-zederkény. _ 

·* Tíszalgar nagyk., Heves vm., tiszafüredi j . , 
1610 1.. telefon, posta. 

Tlszainoka nagyk., Szolnok vm., tiszai alsó 
: 1079 I., haióáll. , telefon, posta. 

Tfezakanyár kisk., Szabolts és U n g egyes 
V0i., kisvárdai j . , 1204 1 . ut. és up. Dombrád , 

Tiszakarád nagyk., Zemplén vm., sáros
pataki j . , 2870 1., vasút, ut . Cigánd, posta. 

" Tlszakerecseny kisk., Szabolcs és U n g egyes. 
vn).. tiszai j . , 1462 I., telefon, ut . Tisza-
szalka, posta. 

Tfezakeszí nagyk., Borsod, Gömör és Kis
hont egyes, vm., mezőcsáti j . , 2612 1., telefon, 
posta. 

- Tíszakörőd kisk., Szatmár, Ugocsa és Bereg 
egyes, vm., fehérgyarmati j . , 1170 1., ut. 
Szatmárcseke, posta. 

Tiszakürt nagyk., Szolnok vm., tiszai alsó j . , 
4367 í., íiafóXfí., tefelbn. tavírő", posta. 

T/szaiadány kisk., Szabolcs és U n g egyes, 
vm., dadái alsó j.,· 13-50 1., telefon, posta. 

Tiszalak nagyk., Szabolcs és Ung egyes, 
vm., dadái alsó j . , 4977 1., vasút, távíró; 
telefon, posta. 

Tiszaluc nagyk., Zemplén vm., szerencsi j . , 
278; 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Tiszamogyorős kisk., Szabolcs és Ung egyes, 
vm., tiszai f., 797 1., ut. és up. Mándok, 

Tiszanagyialu nagyk., Szabolcs és U n g egyes, 
vm., dadái felső j . , ' 1718 1., ut. Rakamaz, 
posta. 

Tiszanána nagyk. . Heves vm., tiszafüredi j . , 
4847 1., telefon, posta. 

Tiszaoszlár kisk., Borsod, Gömör és Kis
hont egyes, vm., mezőcsáti j . , 459 1., ut. 
é s up. Tiszapalkonya. 

TiszaSrs nagyk., Heves vm., tiszafüredi ) . , 
24?4 1., telefon, posta. 

Tiszapalkonya kisk., Borsod, Gömör és Kis
hont egyes, vm., mezőcsáti j . , 1645 '·> telefon, 
posta. 

Tiszapüspöki nagyk., Szolnok vm., tiszai 
közép j„ 2261 1., hajóáll., telefon, posta. 

Tiszarád kisk., Szabolcs és U n g egyes v m , 
nyírbogdányi j . , 724 1., ut. és Tip. Vasmegyer . 

Ttszaroff nagyk. . Szolnok vm., tiszai közép 
]., 4013 1., telefon, távíró, posta. 

Tiszasas nagyk., Szolnok vm., tiszai alsó j , , 
1682 i., telefon, táviró, posta, 

Tiszasüly nagyk., Szolnok vm., jászsági alsó 
j . , 2585 1., telefon, táviró, posta. 

Tiszaszalka krsk., Sza tmár , Ugocsa és B e r e g ' 
egyes, vm., vásárosnaményi j . , 1096 1., telefon, 
táviró, posta. 

Tiszaszederkény ki k., Borsod. Gömör és Kis
hont egyes, vm., mezőcsáti j . , .1416 1., tit. 
Sajószöged, posta. 

Tiszaszentimre nagyk., Szolnok vm., "tiszai 
felső ]'., 3744 1., vasat, táviró, telefon, posta. 

Tiszaszentmárton kisk., Szabolcs és U n g 
egyes, vm., tiszai j . , 1070 1., vasút, távi ró , 
up. Mándok. • .. 

TiszaszSItös nagyk., Heves vm., tiszafüredi j . , 
2Ç4̂ î 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Tiszatardos kisk., Szabolcs és Ung egyes. 
Vm., dadái alsó j . , 593 1., ut, és up. Tisza-
ladány. 

Tiszatarián kisk., Borsod, Gömör és Kis
hont egye, , vm., mezőcsáti j . , 1460 1., telefon, 
posta. 

Tiszaup nagyk., Szolnok vm., tiszai alsó ]., 
(οος Γ., haióáll., vasút, táviró, telefon, posta. 

Tiszaujfalu nagyk., Pest vm., kiskunfélegyházi 
j . , 2037 1., vasút, táviró, posta. 

Tiszavalk nagyk. . Borsod, Gömör és Kishont 
«"•gyes. vm., mezőkövesdi j . , 615 1., ut. és up. 
Borsod ivánka. 

Tiszavárknny nagvk., Szolnok vm.. központi 
]'., 1970 1., hajóáll., vasút, táviró, telefon, 
fxjsta. 

Tbzav id kisk., Szatmár, Ugocsa és Bereg 
fgyes. vm., vásárosnaményi j . , 572 1., ut. és 
lip. Tiszaszalka. 

Tiszavirág, a ftéreszefcfiez tar tozó 2—2í/V cm 
nagyságú rovar, lárvája vízben él, óriási 
'ömegben rajzik. 

Tisztaberek kisk., Szatmár, Ugocsa és Bereg 
f igyes. vm., csengeri j . , 626 1., ut. Gacsály, 
kosta. 

Tisztítótűz (purga tór ium) , a ka t . tanítás sze
rint az a firly, ahová azok jutnak, akik 
Csak megtisztulás u tán kerülhetnek a menny
országba. 

Titánok, a görög mitológiában Uranos és 
( ja ia gyermekei, akik az olymposi istenek el
leni harcban elbuktak. 

Titel , község, Bá.cs-Bodrog vm., a Tisza 
'orkolata fölött, 6000 1. Tr ianon óta Jugo
szláviáé. 

Titicaca, D-Amerika legnagyobb tava, Peru 
<̂ s Bolivia határán, 3800 m magasságban. 
Területe 8400 km ? . 

T i tkos Ilona, * 1900, szülésznő, a Magyar 
Színház tagja. 

Tittonf, Tómmaso , * 1849, olasz politikus, 
I903—6., 1906—9. és 1919· külügymin., le
mondása után a szenátus elnöke. 

Tituláris (lat.) a. m. címzetes. 
Titulus (lat.; a. m. cim. 
Titulus bibendi (lat.) a. m. jogcím az 

'Vasra. 
Titulus sine vitulo (lat.) a. m. cim borjú 

(t. i. jövedelem) nélkül. 
Titus Flavius Vespasianus (79—81), római 

r sászár . Teruzsálem elfoglalásával befeîezte a 
*sidó háborút (70) ; mint ura lkodó bőkezű, 
szelíd és igazságos. Emléké t a zsidó háború 
".tán emelt fórumi diadalív őrzi. 

Tivadar kisk., Szatmár, Ugocsa é s . Bereg 
egyes, vm., vásárosnaményi j . , 286 1., ut. és up , 
Tarpa . 

Tivoli (az ókori T ibu r ) , olasz városka Róma 
közelében, a Teverone mellett, 14.000 1. Víz
esések. Nyaralók. 

Tízed, a termés i/j« része, amelyet a Tégi 
jobbágyok kötelesek voltak az egyháznak be
szolgáltatni. "' 

Tizenegyes v. büntetőrugás, a futballjáték-
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TIZIANO TOKLASZ 

ban egyik legsúlyosabb megtorlás, amelyet a 
kapuk előtt a tizenhatos vonalon belül el
követett szabálytalanságokért ítél meg a biró. 
A kaputól ii méternyire kijelölt pontról 
rugi'ák és igen gyakran gólt eredményez. 

Tízíano, Vecellio (1477—1576), velencei olasz 
festő, aki termékenységével, előkelő optimizmu
sával, költői izü érzékiségével, de kivált erő
teljes kolorizmusával, festői látásával és szé
les ecsetelésü technikájával állandó ihlető ténye
zője a festészetnek. A koncert, Égi és földi 
szerelem, Flóra, Assunta, V. Károly, II. 
Fülöp, önarcképe, Prometheus, Sisyphus, La-
vinia, Krisztus tövissel koronázása, Lucretia. 

Tízparancsolat, a Mózes 2. könyvének 20. 
részében található törvény, melyet Jahve a 
Sinai-hegyen nyilatkoztatott ki Mózes által 
Izraelnek. 

Tóalmás nagyk., Pest vm., nagykátai j . , 
2170 1., telefon, posta. 

Toast (ang.) a. m. 1. pirított kenyérszelet. 
— 2. Pohárköszöntő. 

Tobelbad, fürdőhely Grác mellett, Stájer
országban. Szénsavas és kénes források. 

To be or not to be (ang.) a. m. lenni 
vagy nem lenni (Hamlet). 

Toblach (ol. Dobbiaco), tiroli falu, 1700 1. 
Nyaralóhely. Olaszországé. 

Tobler János, * 1889, országgy. képv. 
Toboggan, az Ë-amerikai indiánok hosszú, 

keskeny szánja, amelyet most sportcélra haszn. 
Tobolszk, város Ny-Szibériában, T. kor

mányzóság székhelye, 15.000 1. 
Toborzás, a hadsereg kiegészítésének azon 

módia, amelynél az önként jelentkező férfiakat 
meghatározott időre és zsoldért felfogadják 
katonának. Ellentéte a sorozás. 

Toboz, a fenyőfélék virágzata, amelyen kör
körösen helvezkednek el a meddő pikke
lyek, ezek tövében vannak a termő pikkelyek. 

Tocquevflle, Alexis Clérel (1805—50), francia 
történetíró és publicista. 1840. külügvminisz-
ter. Főműve: La démocratie en Amérique 
(magy. is). 

Todoreszku Gyula (1866—1919), műgyűjtő; 
régi magyar könyvtárát óhaitása szerint özvegye 
(Horváth Aranka) a M. Nemz. Muz. könyv
tárának adományozta. 

Tófalu nagyk.. Heves vm., egri j . , 1152 1., 
ut. és up. Aldebrő. 

Tófej kisk., Zala vm., novai j . , 876 1., 
vasút, távíró, telefon, posta. 

Tófű kisk., Baranya vm., hegyháti ]*., 294 
1., ut. Szászvár, up .Ráckozár. 

Tóga, a teljesiogu római polgárok nemzeti 
diszöltözete, szabása szerint palást, amelyet 
festői redőkben vetettek magukra. 

Togo, 1919-ig német gyarmat Ny-Afrikában, 
87.000 km2, 1 millió 1. Nagyobb és népe
sebb K-i része most francia, a másik angol. 

Togo, Heihachiro, gróf (1847—1027), japán 
admirá'is. Résztvett az 1894. japán-kínai háború
ban, az orosz-japán háborúban (1904—5) a 
japán flotta parancsnoka. T. verte tönkre az 
orosz hajóhadat Csuzimánál. 
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Tohuvabohu (héber) a. m. üres és puszta; 
zűrzavar. 

Toilette (franc.) a. m. pipereasztal, pipere, 
öltöny, illemhely. 

Tojás, voltaképpen minden állati pete, de 
inkább csak a madarak és hüllők petéit ne
vezik igy. A madártojások az állatvilágban 
előforduló legnagyobb peték. Kívülről mész
be] burkolja őket. Ezen belül van a vas
tag fehérjeréteg, majd a T.-sárgája, melynek 
egyik világosabb foltja a tulajdonképpeni pete. 
A T. sárgája és a fehérje tartalék-tápanya
got képeznek, melyből az utód teste felépül. 
Madaraknál a test, hüllőknél a Nap melege 
érleli meg a T.-okat. A T. tápértéke nagy 
fehérjetartalmánál fogva igen jelentős. 

Tokaj nagyk., Zemplén vm., T.-i j . szék
helye a Tisza mellett, az Eperjes-T.-i hegy
ség D-i szélén, 5073 1., vasút, távíró, telefon, 
posta. Világhírű borpiac. 
• Tokaji bor, a Tokaj-Hegyalján mintegy 6 

mf2-nyi területen termett bor. Ezek _ mind 
kiváló minőségűek, de különösen világhírű az 
aszubor. 

Tokio, azelőtt Jeddo, Japán fővárosa, Nippon-
szigetén, 2,000.000 1. Egyetem, tudományos 
intézetek. Gyakori földrengések, az 1923 szept. 
i-i a város nagy részét elpusztította. Se
lyem-, lakk-, porcellán-, gépipar, hajóépítés. 
1869 óta főváros. Kikötője Yokohama. 

Tokiász, a gabonafélék virágainak pelyvája. 
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«ΓΟΚΟΡ _ TONHAL: 

Tokod nagyk., Esztergom vm., esztergomi 
3234 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

'Tokorcs kisk., Vas vm., celldömölki j . , 478 
ut. és up. Celldömölk. 

Tolcsva nagyk., Zemplén vm., sárospataki 
3038 1., vasút, táviró, telefon; posta. 

'Told kisk., Bihar vm., biharkeresztesi j . , 
ji ]., ut. Biharkeresztes, posta. 
Toldi M klós, Nagy Lajos korában bihar-

mcgyei nemes, a népmonda szerint roppant 
ereiével különböző hőstetteket követtt el. A 
mondát először Ilosvai Selymes Péter dol-
gozta fel (1574), később Arany János. 

Toldy 1. Ferenc (1805—75), a magyar iro-
dalömtörténetirás atyja. 1836. barátaival meg
alapítja a Kisfaludy Társaságot, i86r-től ha
láláig a magy. irodalomtört. tanára a bp.-i 
egyetemen. Főművei : A magy. kcltészet kézi
könyve (németül is). A magy. nemz. irodalom 
története, A magy. költészet története, s 
egész sor irodalomtörténeti kiadvány. — 2. 
István« Ferenc fia (1844—79), iró, miniszt. 
tisztviselő. íí'üvei*. legények, Sïinmuvek i s víg
játékok (A jó hazafiak, Az uj emberek stb.). 
— 3. László (1882—1929), zeneszerző, egyet, 
m. tanár. Kamarazenét és szimfonikus müve
ket szerzett. Operái: Sigfrid, Zöld kakadu, 
Cesarini és a Betyárkirálynő. 

Toledo, 1. város Spanyolország közepe tá
ján, a Tajo mellett, 25.500 1. A spanyol 
hercegprímás székhelye. Középkori és renesz-

, szánsz műemlékek. A Ny-i . gótok, majd Spa
nyolország fővárosa 1560-ig. — 2. Kikötő
város az Egyes. All. Ohio államában az Erie-
tó mellett, 243.000 1. Malomipar. 

Tolerancia (lat.) a. m. türelmesség. 
Toller, Ernst, * 1893, német lírikus és drá

maíró. Résztvett a bajor kommünben, ezért 
5 évet kapott. 1924. szabadult. Darabjai té
mája: a tömeg, a sztrájk, a világháború és 
a forradalom (Masse Mensch, Maschinenstür
mer). Ujabb a szatirikus Der entfessleite 
Wotan. 

Tolmács kisk., Nógrád és Hont egyes, vm., 
nógrádi j . , 1045 1., vasút, táviró, posta. 

Tolna nagyk., Tolna vm., központi j . , 8230 
1., hajóáll., vasút, táviró, telefon, posta. 

Tolnaes, Gunnar, * 1881, norvég filmszínész. 
1923. visszavonult a filmtől. 

Tolnai 1. Lajos (1837—1902), református pap, 
tanár, regényíró. Realista irányú müveiben 

' (Az urak, A polgármester ur, Dániel pap 
lesz) maró szatírával mutatja be a magyar 
társadalmat. — 2. Vilmos, * 1870, a pécsi 
(egyet, a magyar, irodalomtörténet ny. r. tanára, 
irodalomtörténeti ró és nyelvész. 

Tolnanémedi nagyk., Tolna vm., simontor
nyai j . , 2161 1., vasút, táviró, posta. 

Tolna vm., 3547 km2, 262.000 1. Székhelye 
Szekszárd. 

Tolnay Ákos, * 1862, festő, a Fészek mü-
vészklub alapítója; tárgyában sokoldalú (genre-, 
arc-, vallásos-, tájképek). 

ToloncoláSt célja, hogy közveszélyes egyéne
ket (csavargókat, koldusokat) illetőségi helyükre 

szállítson. A T. v. kényszerutlevéllel r. rend
őri kísérettel történik. 

Tolsztoj, 1. Konstantinovics Alexej (1817— 
75), orosz költő és iró. — 2. Nikolájevics 
Akxej, * 1880, az orosz irodalom egyik leg
pompásabb elbeszélője. — 3. Nikolájevics Leo 
(1828—1910), orosz iró, nyelve és egész 
müve legközelebb áll az orosz néphez. Nagy 
regényei: Karenina Anna, Háború és béke, 
Feltámadás; novellái: Hadzsi Murát, A ko
zákok és drámái (Élő holttest) a naturalista 
irásmüvészet remekei. 

Tom. (lat. : tomus rövidítése) a. m. kötet. 
Tomahawk, az indiánok csatabárdja. 
Tombak, sok rezet (80—900/0) tartalmazó 

sárgaréz. 
Tombe la (ol.) a. m. számlottó. 
Tomcsányi 1. Lajos (1846—1926), jézustár

sasági atya, hitszónok. — 2. Móric, * 1878, 
a bp.-i egyet, a közigazgatási és közjog ny. 
r. tanára, felsőházi tag. — 3. Vilmos Pál, 
* 1880, 1920—22. igazságügyminiszter, ország-
gy. képv., bp.-i egyet, a politika m. tanára. 

Tom*, a mai Constanta helyén volt római 
város a Fekete-tenger mellett, ahová Ovidiust 
száműzték. 

Tomka István (1855—1923), zongoraművész, 
zenepedagógus, a Nemz. Zenedében a zon-
goraosziály igargatója. 

Tomor kisk., Abauj-Torna vm., szikszói j . , 
507 1., ut. Homrogd, posta. 

Tomor Ernő, * 1884, orvos és biológus. 
Főbb munkái: Neubegründung der Bevölke-
rungsrditik, A szociális egc'szségtan biológiai 
alapjai stb. 

Tomori 1. Anasztáz (1823—94), nagykőrösi 
matematikai tanár, majd nagy vagyonával â 
magyar irodalom (Shakespeare-kiadás) és szín
ház mecénása. — 2. P£l (f 1526), kalocsai 
érsek és hadvezér. A mohácsi csatában, amely
ben elesett, a magyar sereg vezére. 

Tompa nagyk., Bács-Bodrog vm., bácsalmási 
]., 4825 1., vasút, telefon, posta. 

Tompa i. László, * 1883, erdélyi író, szer
kesztő. Két verskötete: Erddy hegyei közt 
és Északi szél. — 2. Mihály (1817—68), költő, 
református lelkész, a szabadságharcban tábori 
pap. Népmondáival, virágregéivel stb. a népies 
törekvések költője. A szabadságharc után fő
leg hazafias allegóriákat irt. Ezek közül leg-
jiTemzobbek: A madár fiaihoz és A gólyához. 

Tompító, 1. Szordinó. 
Tomszk, város Ny-Szibériában, 74.0CO 1. 

Egyetem. Terménypiac. 
Tonale, hágó Tirol és Olaszország közt, az 

Adamello és Ortler köz.t. 
Tonelli Sándor, * 1882, a szegedi keresk. 

és iparkamara főtitkára, közgazdasági iró és 
műfordító. 

Tonga-szigetek (Barátság-szigetek), polinéziai 
szigetcsoport brit fenhatóság alatt, 1137 km2, 
24.000 1. Fővárosa Nukualofa. 

Tonhal (tinhal), a Földközi-tengerben élő 
makrclaféle, 2—3 m hosszúságot és 150—300 
kg súlyt is elér. Húsa ízletes, májából ké
szül a csukamájolaj. 
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TOMKUS SZEfiËK TÔfcONÏAL VM. 

Tonikus szerek (gör.), az ideg- és izom
tevékenységet élénkítő gyógyszerek. 

Tonking, Francia Indo-Kina É-i része, 
105.000 kín2, 7 millió 1. (annamiták). Rizs, 
kukorica, cukornád, kávé, lakkfa; selyemte-
ríyésztés; szén, ón, wolfram, vas, grafit. 

Tonna, 1. súlymérték, 1 T. = 1000 kg. 
— 2. A hajóür mértékegysége, egy regis;»-
ter-T. = 100 angol köbláb = 2.83 m3. 

Tonnage (franc.)» a hajó torcnatartalma, be
fogadóképessége. 

Tonsillitis (iát.) a. m. mandulagyulladás. 
Tónus (lat.), 1. árnyalat, színezet. — 2. 

Az élő állati szövetek állandó feszültségi 
állapota, kül. izmoknál. 

Tonzura (lat.) a. m. nyirás, kat. egyházi 
személyek külső ismertetőjele, a püspök fel
avatás előtt kinyírja a hajukat a fejbúbon. 

Topáz, borsárga féldrágakő, legszebbek Csell
és Szászországban. Az u. n. keleti T.: 
sárgás korund, a cseh-T.: citrin. 

Topinambur« a napraforgókhoz tartozó nö
vény, gumója táplálék. Amerikából származik. 

Topográfia (gör.) a. m. helyrajz.; 
Toponár kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 

2526 1., vasút, távíró, posta. 
Toque (franc), kemény, ráncos sapka, 16. 

sz.-i viselet. 
Tóra (törvény), Mózes öt könyvének zsidó 

elnevezése. A T.-t ma is pergamentre Ír
ják, még pedig tekercsekre, külön szekrény
ben van a zsinagógában. 

Torbágy nagyk., Pest vm., biai j . , 1981 1., 
vasút, távíró, posta. 

Torbes, francia város az Adour mell,, 
30.000 1. 

Torda (Turda), erdélyi város az Aranyos-
foJyó mellett, 13.000 1. Szódagyára először 
használta föl a sármási földgázt. 

Torda-Aranyos vm., Erdélyben, 3500 km2, 
175.000 1. Székhelye Torda. 

Tordai hasadék, a Hesdát pataknak mész
kőbe vájt szurdoka; 18 km hosszú, 200 m 
magas, helyenként csak 5—10 m fenékszéles-
ségü hasadék Torda közelében. 

Tordas nagyk., Fejér vm., váli j . , 1360 1., 
ut. Kajászószentpéter, posta. 

Torday 1. Árpád, * 1874, orvos, a bp.-í 
egyet, a vér- és anyagforgalom betegs. c. 
rk. tanára. — 2. Emil, * 1875, fölfedező 
utazó. Közép-Afrika terjedelmes vidékeit kutatta 
át három útjában 1900—10 közt. Gyűjtemé
nyeinek java a British Museumba vándorolt, 
de a Magyar Nemzeti Múzeumnak is jutott 
belőle. Bolyongások Afrikában c. munkája 
magy. is megj. Angliában él. — 3. Ferenc, 
orvos, a bp.-i egyet, a gyermekgyógyászat 
c. rk. tanára. 

Toreador (spanyol), a spanyol bikaviadal 
lovas harcosa. A gyalog küzdő : torero. 

Torino (Turin), olasz város a Felső Po 
mellett, i/2 millió 1. Nagy autóipar. Régi 
(1404) egyetem. Gazdag gyűjtemények. Itt 
élt és halt meg Kossuth Lajos. 

Torja (Turia), nagyk., Háromszék vm.-ben, 
2600 1., közelében a hires Büdösbarlang. 

Torma 1. Károly (1829—97), régész, orsz. 
képviselő, főispán, a kolozsvári egyet, köz
jogtanára, 1878—87. a bp.-i egyet, archeoló
giai tanára. — ,2. Zsófia (1840—99), T. 
Károly húga, archeológus. 

Tormafölde kisk., Zala vm., letenyei j . , 
648 1., ut. Páka, up. Szécsisziget. 

Tormás kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 612 
L, ut. és up. Bakóca. 

Tormay 1. Béla (1838—1906), állatorvosi 
akadémiai igazgató, íö.dmivelési államtitkár. Az 
ál.attenyésztestei irodalmilag is sokat fogl. 
— 2. Bcia, * 1881, közgazdasági statisztikus, 
a postatakarékpénztár vezérigazgatója. — 3. 
Cecil, * 1876, irónő, folyóiratával, a Nap
kelettel a keresztény nemzeti irányzat támoga
tója. Müvei: impresszionisztikus beállítású re
gények (A régi ház stb.), emlékiratok (Buj-
dosókönyv). — 4. Károly (1804—71), pest-
városi kórházigazgató, a népmozgalmi és 
egészségügyi statisztikai irodalom megindítója 
nálunk. 

Torna, a rendszeres testedzésnek bizonyos 
zárt helyiségben gyakorolt módja. Magyaror
szágon az első nyilvános tornatermet 1863. 
alapították meg (Nemzeti Tornaegylet). Az
után à T. a katonai kiképzésnek is egyik 
főrészét alkotta. Később a szabadtéri sportok 
elterjedése jelentőségét erősen csökkentette. A 
T. főfqrmái: a szabadgyakorlatok és a szer
torna. A svédek és dánok a T.-t tudomá
nyos alapon megreformálták és igy a svéd
torna és a ritmikus torna újra nagy népszerű
ségnek örvendenek. 

Tornabarakony kisk., Abaúj-Torna vm., bód-
vaszilasi j . , 249 1., ut. Hidvégardó, up. Bód-
vaszilas. 

Tornado (spany.), romboló forgószél, Af
rika Ny-i partján és Ê-Amerikában kelet
kezik. 

Tornai Gyula (1862—1928), festő; keleti tár
gyú képek. 

Tornakápolna kisk., Abauj-Torna vm., bódva-
szilasi j . , 149 1., ut. és up. Szin. 

Tornanádaska kisk., Abauj-Torna vm., bód-
vaszilasi j . , 363 1., vasút, távíró, telefon; 
posta. 

Tornaszentandrás kisk., Abauj-Torna vm., 
bódvaszilasi j . , 421 1., ut. és up. Bódvaszilas. 

Tornaszentjakab kisk., Abauj-Torna vm., bód
vaszilasi j . , 589 1., üt. és up. Hidvégardó. 

Tornister (magy.: tarisznya), a katonák ' háti
zsákja. 

Tornyai ' János, * 1869, festő, az alföldi pa
rasztéletet ábrázoló képek. 

Tornyosnémeli kisk., Abauj-Torna vm., gönci 
j . , 943 1., ut. Hidasnémeti, posta. 

Tornyospálca nagyk., Szabolcs vm., tiszai 
j . , 2484 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Torockó, székely falu Torda-Aranyos vm., 
1500 1., hires népviselet. 

Torokgyik, a diftéria népies neve. 
Torontálvásárheíy (Debeljaca) jugoszláviai 

község, 5200 magyar 1. 
Torontál vm., 9000 km2, foo.oao 1. Szék

helye Nagybecskerek. Trianon Óta csupán 
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TORONTO TÓTH 

ËNy-i csücske maradt magyar, ÉK-i negyede 
Romániáé, a többi Jugoszláviáé. 

Toronto, kanadai város az Ontario-tó mel
lett, 513.000 1. Egyetem. Élelmi-, bőr-, vas
es gépipar; hajógyártás. 

Torony kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 443 
1., vasút, távíró. telefon, posta. 

Toronyi Gyula, * 1872, operaénekes, a M. 
Kir. Operaház tagja. 

Torpedó (ered. a T.-alaku elektromos hal 
latin neve), a viz alatt önműködően tova
haladó, halalaku, nagy robbanó lövedék ellen
séges hajók vizalatti megtámadására. A T.-t 
T.-naszádról lanszirozó készülékből vetik ki 
a vizbe és hogy a viz alatt nagyobb távol
ságra is haladhasson, belsejében sűrített le
vegővel telt üst és e levegő által forgatott 
turbina van, mely kisebb hajócsavart hajt. 

Torpia (lat.) a. m. kábult, zsibbadt. 
Torquay, angol kikötőváros a La Manche 

csatorna partján, 40.000 1. 
Torquemada, Tomas de (1420—98), domi

nikánus pnor Segoviában, 1483-től spanyol 
főinkvizitor. 8800 embert égettetett meg, 
90.000-et pedig más súlyos büntetésben ré
szesített. 

. Torres-szoros, tengeri ut Ausztrália és Uj-
Guinea között, 185 km széles. 

Torricelli, Evangélista (1608—47), olasz fizi
kus, Galilei tanítványa. Sok kutatása közül 
legfontosabb a róla nevezett kísérlet, amely 
a higanyos légsülymérő fölfedezéséhez veze
tett. Kitűnő távcsöveket készített. 

Torricelli kisér!ete 

Tortura (lat.) a. m. kínzás, kínvallatás (1. o.), 
Torziós inga, rendkívül érzékeny műszer a 

Föld felszínén beálló nehézségi változások mé
résére; feltalálója b. Eötvös Lóránt. 

Torziós mérleg (csavarást mérleg), finom 
fonálon függő vízszintes kar, két végén su

lyokkal; a Coulomb-féle mérleg, az elektromos
ság csekély mennyiségeinek mérésre, az Eöt
vös-féle T., variometer, a nehézségi erő és 
a földkéreg tömegeloszlásának vizsgálatára. Az 
Eötvös Lóránt által föltalált eszköz fonálon 
felfüggesztett könnyű mérlegrud, végeiről 2 
egyenlő súly lóg le, az egyik valamivel 

~" mélyebben. A rúdnak a vízszintes helyzet
ből való kitérése alapján a miligram millio
mod részénél kisebb nehézségerőváltozásokat 
is meg lehet állapítani. Ásványi kincsek ku
tatására használják. 

Torzkép (karikatúra), olyan ábrázolás, amely
ben a jellemző vonások túlzott arányokat 
nyernek nevettető v. gúnyoló célzattal. 

Torzó (ol.) a. m. (csonka) törzs: be nem 
fejezett, v. megcsonkított szobor; ált. be
fejezetlen mü. 

Torzszülött v. szörnyszülött, az olyan cse
csemő, amelynek egyes testrészei hiányosan 
v. túlzottan fejlődtek ki, pl. parányi v. 
kettős koponya és agy, hiányzó v. több
szörös testrészek stb. 

Torvaj kisk., Somogy vm., tábi j . , 1270 1., 
ut. és up. Tab. 

Tory, Angliában a király, az anglikán 
egyház és a nagybirtok érdekeit védelmező 
konzervatív párt (1. még: Whig). 

Toscaniní, Arturo, * 1867, olasz karmester, 
a milanói operaház igazgatója. 

Tósok kisk., Veszprém vm., devecseri j . , 529 
]., ut. Ajka, up. Tósokberénd. 

Tósokberénd kisk., Veszprém vm., devecseri 
]'·> 595 1·» vasút, ut. Ajka, posta. 

Tószeg nagyk., Pest vm., abonyi j . , 3859 1., 
vasút, távíró, telefon, posta. Hires régészeti 
lelőhely. 

Toszkána, az ókori Etruria, tartomány Közép-
Olaszországban. Felszíne hegyes-völgyes, talaja 
kitűnően müve't. Müipara jelentékeny. Művelt
sége igen magas. Számos tudós, költő, művész 
szülőhazája. Fővárosa Firenze. 

Tót 1. Szlovák. 
Totális (lat.) a. m. teljes. 
Totalizatőr (franc), a lóversenypályákon fel

állított fogadóhely, ahol a résztvevő lovak 
győzelmére téteket fogadnak el. 

Totem (kanadai indián szó) a. m. törzsjegy, 
amelyekből fejlődtek a családi és országos ne
vek is. A törzsek többnyire valamely állatról 
nevezik magukat s így a T. az illető állat 
kezdetleges képét ábrázolja. Hitük szerint a 
törzsek ezen állatoktól származnak s igy a T. 
vallásos istentisztelet tárgya. 

Tóth 1. Aladár, * 1898; zenekritikus. Na
gyobb tanulmányait Bartók Béláról, Kodály 
Zoltánról, a magyar modern zenéről irta. A 
Pesti Napló zenekritikusa. — 2. András (1858 
—1929), szobrász, több Kossuth szobrot ké
szített (Nagykőrös, Nagyszalonta, Cleveland). 
— 3. Árpád (1886—1928), iró, impresszionista 
lírikus (Hajnali szerenád, Lomha gályán, Az 
öröm illan). Nevezetes, mint műfordító (Baude
laire, Wilde stb.). — 4. Árpád, * 1872, zene
szerző és pedagógus. Férfikarokat, zongora
darabokat és sok elméleti és zong. okt. tan-
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könyvet irt. — 5. Béla (1857—1907), író, hír
lapíró. Korának népszerű elbeszélője. Legismer
tebb könyvei; SzáVról szájra, Mendemondák, 
Magyar anekdotakincs, A Boldogasszony der
vise stb. — 6. Ede (1844—1876), a Szigligeti-
uiáni népszínművek legnépszerűbb irója. Ván
dorszínész volt; Falu rossza c. darabjával hir
telen ragy sikert ért el. Egyéb müvei: To-
lonc, Kintornás család. — 7. György, * 1871, 
kúriai biró. — 8. Imre (1857—192«), színész, 
a Nemzeti Színház tagja, majd igazgatója. 
— 9. István, * 1861, szobrász, nevezetesebb 
müvei: a nagyváradi Szt. Lász!ó-, a szombat· 
helyi Szily-, a budai Hunyadi szobor. — 10. 
István, * 1865, szülész és nőgyógyász, a bp.-í 
egyet. r. tanára. — 11. István, * 1867, kúriai 
tanáse'nök. — 12. János (1864—1929), 1892 óta 
képviselő, 1906—10. közök:atásügyi államtitkár, 
1922 óta az Orsz. Földbirt. Bíróság elnöke, 
felsőházi tag. — 13. Kálmán (1831 — 1881), 
költő, a szabadságharc után zsurna'iszta lett. 
1860. mega'apitotta a Bolond Miskát, az első 
politikai vicclapot. A l'rában Petőfi követője. 
Sikert ért el vígjátékaival (A k'rály házaso
dik, Nők az alkotmányban). — 14. Károly, * 
i8£6, szegedi egyet. r. tanár, polgári törvény
kezési joggal fogl. — 15. Lajos, * 1876, a 
debreceni egyetemen a magánjog ta ára. Főbb 
müvei : Tanulmány a budgetjogról. Az öri k-
lési jog fogalma. Magyar magánjog. — 16. 
Lajos (1856—1926), orvos, 1890. a kolozsvári 
egyetemen a gyógyszertan tanára, ahol az 
egyetemi osztályt vezette, közoktatásügyi ál'am-
titkár. — 17. László (ungvárnémeti, 1788— 
1820), klasszikus irányú lírikus, mintája a 
görög költészet. Verselt görcg nyelven is. 
— 18. László, * 1889, a Niemzeti Újság felelős 
szerk. Müvei Versek, Májusfa (verses szín
játék). — 19. László, * 1895, bp.-i egyet. m. 
tar.ár, történetíró, a Turul szerk. — 20. Pál, 
* 1887, orvos, országgy. képv. — 21. Sándor, 
* 1854, író, ny. eperjesi gimn. igazg. Ifjúsági 
regényeket (Utolsó kuruc, Hellas ege alatt) irt. 
— 22. Tamás, * 1893, Szolnok város polgár
mestere. — 23. Tihamér, * 1889, teológus, a 
bp.-i egyet, a hitszónoklattan ny. r. tarára. 
—- 24. Zoltán, * 1888, a bp.-i egyet, a közép
kori magyar hadtörténet m. tanára. — 25. 
Zsigmond, orvos, a pécsi egyet, a boni. tan 
ny. r. tanára. 

Tóth'a'.ussy Imre, * 1884, orvos, a hasüreg 
sebészetének bp.-i egy. m. ta ára. 

Tóth-Szabö Pá1, * 1872, történetíró. Előbb 
premontrei pap, 1912—24. a főváros levéltárosa. 
Különösen a husziták magyarországi szereplésé
vel fogl. 

Totiía (uraik. 541—52), ke'e i gót kná'y, 
Narses bizáiui hadvezér ellen vesztett ütközet
ben elesett. 

Tótkomlós nagyk., Békés vm., orosházi j . , 
10.420 1., vasút, láviró, telefon, posta. 

Totleben, Franz Eduard, gróf (1818—1889), 
orosz tábornok, Szebasztopol védője 1855, az 
orosz hadsereg főparancsnoka Bagariában 1878 
-1879. 

Tótszentgyorgy kisk., Somogy vm., sziget
vári j . , 362 J., ut. Szigetvár, up. Görösgal. 

Títszentmárton tók., Zala vm., letenyei j . , 
1072 J., ut. Letenye, posta. 

Tótszentpál kir.k., Somogy vm., marcali j . , 
891 1., ut. Kéthely, posta. 

Tctszerc'ahely kik., Zala vm., letenyei j . , 
1521 1., ut. Murakeresztur, posta. 

Tótujfau kisk., Somogy vm., barcsi j . , 
629 ]., ut. és up. Lakócsa. 

Totth István, * 1867, kúriai bíró, tanácselnök. 
Totum fac ('at.) a. m. mindenes. 
Tttvázsony nagyk., Veszprém vm., veszprémi 

)·. x599 1·, telefon, posta. 
Tou'ef, Pau!-Jean (1867—1920), francia költő 

és regényíró, a fantaListe-nek ncv. írócsoport 
vezére, az ötlet, a könnyű forma mestere. 

Toulon város, Franciaország első hadikikötője 
a Földközi-tengeren, ng.400 1. Középkori mü-
eml. Arzenál. Terménypiac. Szappan- és kötél
gyártás. Ha'ászat. 

Touli use, DNy-Franciaország legjelentékenyebb 
szárazföldi városa a Garonne mellett. 181.000 
1. Egyetem. Gjárijar. Terménypiac. Középkori 
c's renesszánsz műemlékek. 

Tou'tuse-Lautrec, Henri de (1864—1901), 
francia festő, a posztimpresszionizmus egyik 
legérdekesebb alakja, akinek főként plakátjai 
és litogra'iai a legjellegzetesebbek. 

Touraine, a Loire melletti francia tartomány, 
12c 3. Fülöp Ágost alatt vált királyi birtokká. 

Tourccing, framia gyárváros Lille közelében, 
79.000 I. 

Tournai, belga város a Scheide mellett, 
36.000 1. 

Tourné (franc.) 1. Turné. 
Tourniquet (franc), 1. érleszoritó eszköz, 2. 

forgó kereszt bejáratoknál, az átmenők szám-
áására. 

Tourr, város Közép-Franciaországban. 75.000 
1. Élelmi-, selyem- és szőnyeg-ipar. Középkori 
és renesszánsz emlékek. 

Tous les trois (franc.) a. m. mini a három, 
a tarokkban használt kifejezés, amikor a skiz, 
a huszonegyes és a pagát az ütések közt van. 

Toussaii t-Lai genscheldt-módszer, Toussaint ta
nár és Langenscheidt könyvkiadó nyelvtanulási 
módszere magántanulóknak. 

Tout comme chez ntus (franc), egészen 
ugy, mint r álunk. 

Tet t comprendre c'est tout pardtn.er (franc.) 
a. m. aki mindent megért, mindent megbo-
c sát. 

Tout égal (franc.) a. m. egészen mindegy. 
Tout est perdu hors l'honneur (franc.) a. m. 

minden elveszett a becsület kivételével (Ι. Fe
renc kirá'y a pâviai csata után). 

Tóváros nagyk., Komárom vm., tatai j . , 
5085 1., vasút, távíró, telefon, posta. Egybe
épült Ta aval. 

Tővö'gyi 1. Elemér, * 1872, orvos, a bp.-i 
egyet, az orr- és gégegyógyászat m. tanára; 
szépirodalmi munkásságot is fejt ki. — 2. 
Titusz (1838—1918), író, a spiritizmus elő
harcosa. 
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Tovote, Heinz, * 1864, német naturalista 
regényíró. 

Tower, (ang. a. m. torony), London vára, 
amelyet még Hódító Vilmos alapított. Később 
állami fogház és halálraítéltek kivégzési helye. 
Ma múzeum, fegyvertár és kaszárnya. 

Toxalbumlnok* fehérjenemü mérges anya
gok, baktériumok anyagcsere-termékei, továbbá 
a kígyóméregben és mérges növényekben. 

Toxikológia (gör.) a. m. méregtan. 
Toxikus (gör.) a. m. mérgező. 
Toxinok (gör.: mérgek), a baktériumok ál

tal termelt mérgek. A T. mérgező hatása az 
ismert mérgekét lényegesen meghaladja. A 
tetanus-T. mi'ligrammjának tizedrésze már meg
öli az apróbb állatokat. 

Toynbee, Amold (1852—1883), angol köz-
gazd. iró, akinek javaslatára az egyetemi mű
veltségű tagokkal biró klubok a szegény ne
gyedben telepeket (unversity settlements) léte
sítettek a munkásság életének tanulmányozá
sira. \S&<;. Älap!A<at*Sk a. loadotá East E.wi-«\ 
a T. Hall-t, a munkáskérdéssel foglalkozó ben-
lakó kutatók számára. 

Többnejűség, I. Poligámia. 
Tögy, a tehén és juh emlője, négy meg

nyúlt csecsbimbóval. 
Töhötöm (Tuhutum), egyike a hét vezérnek, 

akik a honfoglalásban résztvettek. 
Tök nagyk., Pest vm., biai j . , 1379 1., 

ut. Zsámbék, posta. 
Tök, indás szárú, nagy, húsos termésű nö

vény. Takarmányozásra termelik a disznó-T.-öt, 
az uri-T. főzelék, a sütő-T. sütve csemege. A 
T. magjából olajat ütnek. 

Töke, azok a javak, amelyek maguk is em
beri munka termékei és további javak terme
lésére szolgálnak. A T.-bőI származó jövede
lem a T.-kamat, ennek élvezője a tőkés. 

Tőkehal, Norvégia tengereiben óriási meny-
nyiségben ha'ásszák, besózva és szárítva kerül 
forga'omba. 

Tőkés Anna, * 1904, színésznő, a Nemz. 
Szinh. tagja. 

Tököl nagyk., Pest vm„ ráckevei ]"., 4018 
1., vasút, telefon, posta. 

Tökölvanum, Tököly Popovirs Száva (1761— 
1842), á'tal 1838. alapított nevelőintézet Bp.-en 
szegény és jó előmenetelü, görög kel. szerb 
egyet, hallgatók részére. 

Tö'gyessy Artúr (1853—1920), festő; táj
képek. 

Tölgyfa, lombhullató (némely faja örökzöld), 
nálunk 18 fajtában előforduló fa. Fáia ke
mény, építő-, butor- és tűzifa, termése a 
makk, disznók etetésére haszn. Csersavat tar
talmazó gubarsait cserzésre haszn. A T. egyik 
külföldi fajtájának kérge a parafa. 

Tömeg, 1. a mechanikában: anyagmennyi
ség. Ugyanazon helyen és időben a test 
T.-e arányos annak súlyával, tehát a T.-ek 
összehasonlítására a súlyukat mérjük meg. így 
a T. egysége a fizikában a gramm, a min
dennapi életben a kg. A T. nem függ a 
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nehézségi gyorsulástól, egy test T.-e a "Föld 
minden pontján u. az, mig a súlya más a 
garkon, mint az egyenlítőn. — 2. A szocioló
giában egyének csoportja, amelyet közös gon
dolat v. kívánság tölt el és tudatában van 
gondolatuk, akaratuk közösségének. Az egyén 
lelki életétől különböző viselkedését vizsgálja 
£ T.-Iélektan. Erről szól G. Le Bon müve; 
inegj. magy. is. 

Tölgygubacs a levélen, átmetszetheti és a 
gubacsdarázs 

Tömjén, az arábiai és Ny-afrikai tömjénfa 
gyantája, amely hevitve a kat. egyházban 
füstölőszerül szolgál. 

Tömörd kisk., Vas vm,, kőszeg-felsőőri ]., 
630 1., ut. Csepreg, posta. 

Tömörkény nagyk., Csongrád vm., csongrádi 
]'·> 3797 1.» ut- Csanytelek, posta. 

Tömörkény István (1866—1917), archeológus, 
szegedi iró és hírlapíró, 1904. a szegedi vá
rosi múzeum igazgatója. Elbeszélő müveiben 
az alföldi népéletet rajzolja, a magyar pa-
rasztlelket mutatja be. (Jegenyék alatt, Vizen-
járók, Egyszerű emberek stb.). 

Tönnies, Ferdinand, * 1855, német filozó
fus és szociológus, kiéli egyet. tanár, a 
Deutsche Gesellschaft für Soziologie elnöke. 
Legutóbbi müve: Kritik der öffentlichen Mei
nung, ί j -

Töpler Kálmán, * 1861, ν. soproni pol
gármester, felsőházi tag. 

Tördelés, a könyvnyomtatásban a szedés 
utáni müvelet. A tördelő a szedést oldalakba 
rendezi, beleiktatva a megfelelő kliséket. 

Törek, a cséplésnél összezúzott, polyvával 
kevert szalma. 

Töreky Géza, * 1873, a bp.-i bűnt. törv.-
szék elnöke. 
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Törköly, a borsajtolás maradéka, amelyből 
a T.-pálinkát v. ecetet készítik. 

Töröcske kisk., Somogy vm., kaposvári j . . 
53' 1., ut. Kaposvár, up. Simonfa. 

Török i. Aurél (1842—1912), a bp.-i egyet, 
az antropológia tanára. Mint Broca és Topi-
nard tanítványa, csontméréstani irányban dol
gozott. Ö alapította a bp.-i egyetemi ember
tani muzeumot. — 2. Bálint (1527—1618), bel
grádi bán, aki várának feladása miatt száműze
tésbe került. I, Ferdinánd megkegyelmezett 
neki. Később János király pártjára állott. 
1541. Buda védelmében kitüntette magát, majd 
a török fogságába került, ahol meghalt. Ö 
hozta be (1536) Debrecenben a reformációt. 
— 3. Gyu'a (1888—1918), regényíró. Müvei: 
A porban, A zöldköves gyürü stb. — 4. 
Ignác (1795—1849), honvédtábornok, komá
romi várparancsnok, az aradi vértanuk egyike. 
— 5. Jenő, * 1880, festőművész. — 6. T.-né 
Kovács Hermin, * 1882, irónő. Müvei: A 
harmadik, ^ Tüzes hajnal, Az aranykapu stb. 
— 7. Lajos, * 1863, orvos, a bp.-i egyet, 
a^ dermatológia c. rk. tanára. Főművei: A 
bőrkórtan kézikönyve, Diagnostik der Haut
krankheiten, stb. — 8. M. IWklôe, a Nemzeti 
Újság és Uj Nemzedék munkatársa. 1919. 
Tolna vm. főispán-kormánybiztosa volt. 

Törökbálint nagyk., Pest vm., központi j . , 
3728 1., vasút, távíró, telefon, posa. 

Török búza, a. m. kukorica. 
Török irodalom, nagyrészt perzsa és arab 

ha'ás mellett fejlődött. A régi T. nevezete
sebb költői: Junusz Emre ( t 143:1); Szulejmán 
(f 1403): a 15. sz.-ban Ahmed és Sejkhi 
(az epikában) stb. A 16. sz. legjelentősebb 
költője Baki (1526—1600). A 17. sz.-ban ha-
nyat'ás áll be, a köv. kor vezető alakja 
Sejkh Ghálib. A 19. sz.-ban az arab és 
perzsa befolyás háttérbe szorul, az európai 
áramlatok irányítók, főként a francia iroda
lom. Az ujabb irodalom képviselői : Sinászi, 
Kemál, Hamid; majd Abdullah Dzsevdet, Há-
lid Zia, továbbá Tevfik Fikret, Hálide 
Edib, Resád Nuri stb. — Gazdag a nép
költészet: a népdalokon kivül nevezetesek a 
népies színdarabok, árnyjátékok (karngőz). 

Törökkopány kísk., Somogy vm., igali j . , 
1316 1., ut. Koppányszántó, posta. 

Török nyelvek, az uralaltáji nyelvtörzs 
egyik családja. A legfontosabb T. az osz-
mánli (ezt nevezik közönségesen török nyelv
nek), a jakut, az ujgur, a kirgiz, a baskír, 
a csuvas, az özbég .és a Turkmen. 

Törökország, köztársaság a Balkán-félsziget 
K-i sarkában és Kis-Azsiában. 1V4 millió 
km2, 10 millió 1. Európai része kicsinységé
nél fogva (25.00Ό km2) csak földrajzi hely
zetének köszönheti jelentőségét. A Fekete-ten
ger kijárata ezzel egészen T. birtokában van. 
T. zöme Kis-Azsia (1. o ) . Népessége túl
nyomóan mohamedán török. A földmivelés egé
szen kezdetleges. Főtermények a gabona, pa
mut, dohány, olaj, déligyümölcsök. Juha több 
van, mint bármely európai államnak, de 
egyéb állatokban szegény. Ásványos kincsei 

alig vannak feltárva, még kevésbé kiaknázva: 
szén, petroleum, arany, ezüst, cink, ólom, 
réz, magnezit, antimon. Ipara nagyrészt kéz
művesség és az is csekély. Vasútja kevés; 
utjai rosszak. Ez a termények értékesítését 
megnehezíti. Az 1923-i Iausarme-i béke olyan 
politikai függetlenséget biztosit T.-nak, amilyet 
már kb. egy évszázad óta nem élvezett. — 
Fővárosa Angora Kis-Azsia közepén. — Tör
ténete. A turkfaju ozmánok a mongol nép

mozgalom idején telepedtek le Kis-Ä2siabaa. 
Osman (1288—1326) elfoglalta Brussát. A 14. 
sz.-ban Európába hatoltak és 1389. a rigó
mezei csatában megsemmisítették a szerb bi
rodalmat, 1396. elfoglalták Bulgáriát, 1453. 
Konstantinápolyt, 1456. Athént, majd csakha
mar az egész Balkánt, Mezopotámiát, Szí
riát és 1517. Egyiptomot és így Mekka és 
Medina birtokukba jutva, Szolimán 1538. át
vette a kalifa méltóságát is. Szolimán elfog
lalta Magyarországot s ő fejezte be a tö
rök biroda'om belső kiépítését is. Fényes 
uralma után azonban T. hanyatlásnak indult. 
Az európai keresztény államok : erőteljes of
fenzívába mentek át a törökök ellen és meg
kezdődött (18. sz.) a birodalom külső fel
bomlása. A keleti kérdés ezzel aktuálissá lett. 
II. Mahmud a janicsárokat megsemmisítette, 
de ezzel egyben az állam alapját rombolta 
szét. 1804. Szerbia kezdte meg szabadsághar
cát. 1821. Görögország, amely a flotta meg
semmisítéséhez (Navarin 1827) és a görög 
állam függetlenségét biztosító orosz háború
hoz vezetett. Mehemed Ali egyiptomi alkirály 
alatt Egyiptom vazallus állammá lett. 1861. 
Románia és Szerbia szabadította föl magát 
és a bosznia—hercegovinai fölkelések az 187c. 
háborúhoz vezettek Szerbia és Montenegró 
részéről, amely Oroszország beavatkozását vonta 
maga után. Áz 1878. san-stefanoi béke meg* 
állnpodásait a berlini kongresszus megváltoz
tatta, eszeiint Montenegro. Szerbia és Románia 
teljesen független, Bulgária pedig vazallus ál
lammá lett, Ausztria-Magyarország okkupálta 
Boszniát, Hercegovinál és Novibazart, Orosz
ország a kaukázusi határon nyert fontos terü
leteket, Anglia Cyprust kapta és idegen hadi
hajóknak megtiltották a Dardanellákon való 
áthajózást. Egyiptomot 1882. az angolok száll
ták meg, Bulgária 1885. egyesült Keletrumé-
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liával, 1896. Kréta autonóm lett, azonban T. 
1897. a görög háborúból győzteseri került ki. 
II. Abdul Hamid szultán (1876—1909) ügyes 
külső diplomáciával igyekezett T.-ot megmen
ten^ belpolitikailag azonban reformellenes volt, 
az 1876—77. proklamált alkotmányt nem való
sította meg. az idegen hatalmak gazdasági
lag és politikailag kihasználták a birodalom 
gyengeségét és aktuális kérdéssé lett, hogy 
ki lépjen a felbomló T. örökébe. A ke
resztény nemzetiségek nyugtalansága a nagy
hatalmak beavatkozását idézte elő. 1908. ki
tört az ujtörök katonai forradalom, mely 
Abdul Hamidot az alkotmány bevezetésére 
kényszeritette, Ausztria-Magyarország annektál-
tatta Bosznia-Hercegovinát. Bulgária függet
lenségét proklamálta, valamint Kréta is az 
anyaországgal való egyesülést. A Konstanti
nápolyban kitört ellenforradalmat macedón csa
patok leverték, Abdul Hamidot letették és V. 
Mohamed került a trónra. Az olasz—török 
háború kedvezőtlen kimenetele megbuktatta az 
ujtörök kormányt, az első balkánháboruban 
elvesztette európai birtokait az Enosz—Midia 
vonalig, amiből a második háborúban Driná-
polyt sikerült visszaszerezni. A béke Tö
rökországra nézve már 1914 nov. 1. véget 
ért, amikor a központi hatalmak oldalán 
vett részt a világháborúban. Ennek végén az 
antant 1918 nov. megszállta Konstantinápolyt 
és a sèvres-i békét akarta rákényszeríteni 
T.-ra, amely azonban ezt nem ratifikálta. 
A nacionalisták Kemal pasával élükön ellen
kormányt alakítottak és amikor a görögök 
1919 máj. 15. Szmirnát elfoglalták és to
vábbi területeket követeltek, uj háború ütött 
ki, amelyben a görögök teljes vereséget szen
vedtek. 1920 ápr. ült össze az angorai nem
zetgyűlés, amely demokratikus alkotmányt ho
zott és 1922 okt. a szultánságot megszüntette. 
Az 1923 jul. 24. lausanne-i béke K-Tráciát 
visszaadta a törököknek és mentesítette orszá
gukat minden idegen befolyás alól. Okt. 
29. a nemzetgyűlés kikiáltotta a köztársaságot, 
amelynek első elnöke Kemal pasa lett. 1924 
elején a nemzetgyűlés Abdul Medzsid kali
fát letette és a, kalifátust megszüntette 9 a 
volt császári család, összes tagjait kiutasította. 

Törökök, az ural-altáji népcsalád DNy-i ága. 
Kis-Azsiában zárt tömegben, Elő-Azsia egyéb 
részein és a Balkán-félszigeten elszórtan laknak. 
Vallásuk szunnita mohamedán. Számuk kb. 10 
millió. 

Törokszentmiklős nagyk., Szolnok vm., tiszai 
közép j . , 26.303 földműves 1., hajóáll., vasút, 
táriró, telefon, posta. 

Törpe birtok, olyan kisterjedelmű föld, amely
nek jövedelméből a tulajdonos nem tud meg
élni. 

Törpék, alacsonytermetü (130—150 cm magas), 
sötétbőrü népfaj Afrikában, D-Azsiában és a 
történelem előtti F.urópában. Most Közép-Af
rika őserdeire, Ceylonra és néhány indiai szi
getre szorítkoznak. 

Törs Kálmán (1843—92), hírlapíró, ország-
gy. képv., egyideig az Üstökös szerk. Verse

ket és elbeszéléseket irt, sajtó alá rendezte 
Déryné naplóját s a Margit-szigetről tanul
mányt irt. 

Törtei nagyk., Pest vm., abonyi j . , 4158 1., 
ut. Abony, posta. 

Történelem, az a tudomány, amely az em
bernek, mint társas (szociális) lénynek a 
fejlődését kutatja és irja le, még pedig 
térben és időben korlátozva és összefüggés
ben a történés pszichikai és fizikai körül
ményeivel. Megkülönböztetünk politikai és kul
túrtörténetet és pedig vagy általános (vi
lágtörténet), vagy különleges (nemzeti) T. for
májában. A T. a maga anyagát az u. n. 
forrásokból veszi, amelyek megértéséhez, meg
fejtéséhez a T. segédtudományai szolgálnak: 
a filológia, paleográfia, diplomatika, szfrá-
gisztika, heraldika, numizmatika, genealógia, 
kronológia és földrajz. Az egészet betetőzi 
a történetbölcselet, vagyis a T. alapelveinek 
kutatása és azok rendszerbe foglalása. 

Történelmi materializmus, Marxnak az a 
felfogása, hogy a gazdasági tényezők, kül. 
a termelés módja állapítja meg egy társada
lom politikai, jogi, vallási, erkölcsi, művészeti 
és bölcseleti nézeteit és intézményeit és hogy 
a gazdasági alap változásával a »felépítmény« 
is megváltozik. 

Törvény, tágabb értelemben jelenségek sza
bályszerűségének kifejezése. így beszélünk a 
természet v. a társadalmi élet T.-eiről. Jo
gászi szóhasználatban T. az állam akarat
nyilvánítása. A T.-hozó hatalmat az ország
gyűlés gyakorolja, a kormányzó joga, hogy 
a T.-t kihirdetés előtt ujabb megfontolás vé
gett egyizben visszaküldje az országgyűlésnek-

Törvényesités, a házasságon kivül született 
gyermeknek a házasságból születettel egyen
lővé tétele, örökbefogadás, utólagos házasság 
v. királyi (kormányzói) engedély utján. 

Törvényes osztályrész, a fele annak, amit 
a jogosultak végrendelet hátrahagyása nélkül 
halál esetén örökölnének. 

Törvényhatóság, az a közigazgatási szerv, 
amely az államterület egy részét igazgatja. 
Hazai jogunk szerint a T. 1. a törvény 
korlátai. közt gyakorolja az önkormányzatot, 
2. végrehajtja a törvényeket és a miniszteri 
rendeleteket, 3. egyéb közérdekű ügyekkel 
is foglalkozhatik · s ezekre vonatkozó határo
zatait egymással és a kormánnyal közölheti 
(politizálasi jog). 

Törvényszék, bíróság, amely részint első
fokon, részint másodfokon bíráskodik ugy pol
gári, mint büntetőperekben. Régebben csak 
társasbiróság volt. Ma egyes bírók is mű
ködnek a T.-en. Személyzete elnökből, ta
nácselnökökből és birákból áll. 

Tory 1. Emil (1863—1928), építész, müegyet. 
tanár. Számos középület s elméleti munka 
szerzője. 1908. Pogány Móriccal megalkotta 
a Nemzeti Színház monumentális tervét. — 
2. Gusztáv (1857—1925), igazságügyi állam
titkár, az Igazságügyi Közlöny szerk. 

Törzs, az ember és állatok teste a fej és 
végtagok nélkül; fa az ágak nélkül; sok 
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családból álló, nyelvében, szokásaiban stb. azo
nos embercsoport. 

Törzs Jenő, * 1887, színművész. 1907 óta 
a Magyar Színház, majd a Vigszinliáz hős-
szinésze. Vademberek c. darabot irt. 

Törzsöröklés, a földbirtok átörökítésének az 
a módja, hogy a birtok egy tulajdonosé nia-
radjon, a többi örökös pedig egy összeg
ben v. évjáradékban pénzben kapja meg a 
maga részét. 

Törzstiszt, az őrnagy, alezredes és ezredes 
gyűjtőneve. 

Tötössy Béla (1854—1924), a bp.-i müegyet. 
az ábrázoló mértan tanára. 

Tőzeg, elhalt növényi (többnyire mocsári) 
részek tömör tömege, melynél megindult ugyan 
már az elszenesedés folyamata, de a növényi 
szerkezet még egész világosan felismerhető. 
Mostani v. egykori mocsaras teriileteken ta
lálható. Jó tüzelőanyag. 

Tőzsde, 1. Aru- és értéktőzsde. 
T6zsdebir6ság, választott kereskedelmi birósSg. 
Tőzsdetanács, a tőzsde elöljárósága, amely 

a tőzsde összes ügyeit vezeti. A T. tag
jaiból alakul a Tőzsdebiróság. 

Trachea (gör„) a. m. légcső; a rovarok 
egész testét behálózó lélegzőcsövek. 

Trachéotomie (gör.), légcsőmetszés, a lég
cső sebészi megnyitása fulladás veszélye esetén. 

Trachit (gör.), a harmadkorban keletkezett 
változatos összetételű vulkanikus kőzet. El-
mállva jó termőtalajt ad (Tokaj). Építési cé
lokra használják. Nagy tömegei egész hegy
láncokat alkotnak. 

Trachoma (egyiptomi szembetegség), a szem 
kötőhártyájának fertőző gyulladása. A T.-s 
szem kötőhárryája megvastagodott, husvörös. 
Többféle alakja van. Megvakulásra is vezethet. 

Trade (ang.) a. m. kereskedelem. T. mark 
(ang.) a. m. védjegy, gyári bélyeg. 

Trade union (ang.) a. m. szakszervezet. 
Tradíció (lat.) a. m. hagyomány; a ker. 

egyházban szóhagyomány utján fenmaradt tan. 
Trafalgar, az Atlanti-óceánba nyúló hegy

fok Spanyolországban, Gibraltártól ÉNy-ra. 
1805. Nelson itt verte tönkre a francia-
spanyol flottát. A harcban Nelson elesett. 

Trafalgar Square, London egyik legszebb 
tere, közepén Nelson szobra. 

Trafik (ol.) a. m. kereskedés, forgalom; ná
lunk dohánytőzsde. 

Tragant gumi, hideg vizben nem oldódik, 
mint az arabgumi, hanem nyálkává duzzad. 
Gyógyszerészetben, tov. kötőanyagnak haszn. 

Tragédia (gör.) a. m. szomorújáték. Főeleme 
a tragikum, amelyben egy érzelem (szenvedély) 
és egy kötelesség ütközik össze. Az egyes 
vét valamilyen erkölcsi törvény ellen és szük
ségképpen elbukik. 

Tragikomikum (gör.), tragikus és komikus 
elemek vegyüléséből származik. Hatásában ne
vetséges és ugyanakkor megrázó. 

Tragikus (gör.) a. m. szomorú, megrendítő. 
Trágya, minden olyan anyag, mely a talaj 

termőképességét fokozza. A termelt növények 
ugyanis a talajból lassanként elfogyasztják 
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az alkalmas tápsókat, tehát gondoskodni kell 
ezek pótlásáról. A legrégibb és egyik leg
jobb T. az istálló-T·, vagyis a háziállatok 
ürülékei, amelyeket szalmával kevernek s az 
egészet hosszabb érési folyamatnak vetik alá. 
A talajban leginkább pótlásra szoruló anyago
kat (nitrogén, foszfor, mész és kálium) mes
terséges T.-kkal pótolják. 

Train, 1. Trén. 
Trajanus, Marcus Ulpius, római császár (98— 

117). Dacia, Mesopotamia s Assyria meg
hódítója. Nagyszerű utakat, kikötőket s víz
vezetékeket építtetett, gondoskodott a szegény 
gyermekek neveléséről, könnyített a nép gaz
dasági helyzetén (adóelengedés), pártolta az 
irodalmat. 

Trajanus 

Trajanus hidja, hét-közpilléres fahid, amelyet 
Trajanus első dák hadjáratában 101—loir, az 
Al-Dunán, Orsova táján veretett. 

Trajanus oszlopa, Trajanus császárnak De-
cebal dák király fölött 107. aratott diadala 
emlékére Rómában emelt, ma is álló emlék
oszlop, amelynek domborművei a dák had
járat egyes jeleneteit ábrázolják. 

Trák Géza, * 1877, Eger polgármestere. 
Traktálni (lat.) a. m. 1. tárgyalni; 2.vbánni 

valakivel; 3. megvendégelni. 
Traktátus (lat.) a. m. szerződés, értekezés, 

vallásos röpirat (trakta). 
Traktor (lat.) a. m. vontató gép, kül. föld-

mivelésben eke, aratógép stb. vontatására. 
Traktus (lat.) a. m. 1. épületszárny, 2. húzás. 
Trambulin (ol. : trampohno), ruganyos ugró

deszka, kül. uszodákban. 
Tramini szőlő, a Rajna és Mosel vidékén, 

Franciaországban és Ausztriában elterjedt szőlő. 
Tramontane (ol.), É-i szél. 
Tramway v. tram (ang.) a. m. uccai 

vasút, lóvonat ν. villamos. 
Trance, 1. Transz. 
Trani, olasz város az Adriai-tenger partján, 

31.000 L 
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Tranquillo (ol.) zenei műszó, a. m. nyu
godtan. 

Trans (lat.), összetételekben a. m. tul, át. 
Transcendens (Jar.) a. m. érzékfölötti, je

lenti a tapasztalat határain tulesőt, nem ér-
/ékelhetőt. 

Transcendentalis (lat.), Kantnál jelenti a 
megismerésnek azt a módját, amely minden 
tapasztalást megelőz és amely az objektiv 
tapasztalást lehetővé teszi. 

Transfiguratió (lat.) a. m. átalakulás: Krisz-
is színeváltozása. 
Transírozni (franc.) a. m. szeletelni. 
Transleithania (ujlat.) a. m. lajtáituli föld, 

íy-on Magyarországnak néha használatos neve. 
Transsubstant.'atio (lat.) a. m. átlényegülés, 

az a kat. tan, hogy az Urvacsorában a 
megszentelt ostya és bor Jézus Kr. valéságos 
testévé és vérívé válik. Ünnepe Űrnapja. 

Transsylvania (ujlat.), Erdély latin neve. 
Transz (ang. : trance), álomszerű állapot, 

mit a hipnózis, spiritizmus jelenségeinél szok
tunk észlelni. 

Transzakció (Jat.) a. m. tárgyalás, keres
kedelmi ügylet. 

Transzatianli, Atlanti-óceánon túli, tengeren
túli. 

Transzbajkália, tartomány K-Szibériában, a 
Bajkál-tótól K-re, 600.000 km2, 1 millió 1. 
Külterjes földmivelés, állattenyésztés; bányá
szat. Fővárosa Csita. 

Transzferálni (lat.) a. m. átszállítani, át
helyezni. 

Transzformáció (lat.) a. m. átalakulás, át
alakítás. 

Transzformátor (ujlat.) a. m. átalakító, oly 
villamos készülék, amely az elektromos áram 
feszültségének, áramerősségének, esetleg perió
dusszámának megváltoztatására szolgál. 

Transzfuziő (lat.) a. m. átömlesztés, főleg 
vérátömlesztés. 

Transzhimalája, a Himalájával párhuzamos 
hegység, amelyet Sven Hedin 1906—8. kutatott 
át. Legmagasabb csúcsa a Nien-csen-tang-la, 
7300 m. 

Transz Jordánia (Ktrak), arab emírség Palesz
tinától K-re, a palesztinai angol főmegbizott 
felügyelete alatt, 42.000 km2, 200.000 arab 
1, Fővárosa Aman. 

Transzkespia (Türkmenisztán), Turkesztán Ny-i 
tartománya a Kaspi-tótól K-re, V2 millió 
km2, i/ä millió 1. Ny-i része félsivatag, no
mád állattenyésztéssel, K-i része müvelésre 
alkalmas. Fővárosa Ashabad. 

Transzkaukázia, a Kaukázus déli része, most 
szovjetköztársaság Aszerbeidsannal és Örmény
országgal együtt, 193.000 km2, 51/2 millió I. 

Transzkontinentális (lat.), a kontinensen át
haladó, pl. vasút. 

Transzkripció (lat.) a. m. átírás. 
Transzmisszió (lat.) a. m. átvitel; erőátvitel 

fogaskerék, szij stb. által. 
Transzparens (lat.) a. m. áttetsző; kivilá

gított kép vagy fölirat. , 
Transzpiráció (lat.) a. m. izzadás. 
Transzplantáció (lat.) a. m. átültetés, sebészi 

eljárás, amely élőszövetnek vagy szervnek a 
test más helyére v. más szervezetbe való át- < 
ültetésében áll. Célja testi hiányosságok pót
lása. 

Transzponálás (lat.) a. m. átvitel, áttétel: 
zenemű áttétele más hangnembe. 

Transzport (lat.) a. m. szállítás, szállítmány. 
Transzvál, a D.-afrikai Unió egyik állama, 

285.000 km2, 2 l / i millió 1., köztük V2 millió 
fehér. Tengerpartja nincs; külkereskedelmét 
Natal és a Fokföld kikötői közvetítik. Felszíne 
magas fensik. Földmüvelése csak a helyi szük
ségletet fedezi. Juh-, kecske- és szarvasmarha-
állománya jelentékeny. T. a Föld első arany
termelő állama. Gyémánt- és szénbányászata 
is számottevő. Ipara a háború alatt lendült 
fel. Fővárosa Pretoria, legnagyobb városa 
Johannesburg. 

Transzverzális (lat.) a. m. haránt irányú, ke
resztben futó. 

Transzveszti'ák (lat.), olyan emberek, akik 
a másik nem ruí^áüan szeretnek járni. 

Tranzakció (lat.) a. m. tárgya ás, cselekvés. 
Tranzit (lat.) a. m. átmegy, megjárja. 
Tranzitó (ol.) a. m. átmeneti. T.-kereskede-

lem, amely árukat kivitel céljából hoz be. 
Trapani, kikötőváros Szicília ÉNy-i partján, 

71.000 1. Sópárolás, korall-ipar. 
Trapéz (gör.), 1. négyszög két párhuzamos, 

de nem egyenlő oldallal; 2. kötélen lógó 
nyújtó a cirkuszban. 

Trapezoid (gör.), négyszög, amelynek nin
csenek párhuzamos oldalai. 

Trapezunt, török kikötőváros a Fekete-ten
ger partján, 55.000 I. 

Trapp (ném. : Trab) a. m. ügetés. 
Trappisták, szerzetesrend, amelyet Ráncé 

apát 1665. alapított. Központi rendházuk La 
Trappe Franciaországban, amelyről nevüket 
nyerték. Szigorúan aszkéta életet élnek, föld
munkával fogl., húst nem esznek, egymással 
nem beszélnek. 

Trasimenus-tó (ma Lago di Perugia), Kö
zép-Olaszországban, 129 km2, 217. Kr. e. 
Hannibal győzelme a rómaiakon. 

Trastevere, Rómának a Tiberis jobbpartján 
tekvő része. Itt volt Caesar hatalmas parkja, 
Hadrianus mauzóleuma (Angyal-vár). A T. 
főnevezetessége ma a Vatikán s a Szt. 
Péter-templom. 

Traszirozní (franc), építendő vasútvonal he
lyét kijelölni. 

Trau (Trogir), az Adria partján mestersé
ges szigeten épült dalmát kikötővároska, 20.000 
I. A kontinenssel hid köti össze. Várában 
talált menedéket IV. Béla magyar király a 
tatárok elő). 

fraub, Gottfried, * 1869, német prot. teo
lógus; müvei az etikáról, a kapitalizmusról, 
a szociális kérdésről. 

Trauma (gör.) a. m. külső sérülés. 
Traumas neurózis (gör.), nagyobb ijedtség, 

felindulás által okozott súlyosabb idegbaj. 
Traun, a Duna baloldali mellékfolyója, 180 
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km, a Salzkammergutból jön és Linz közelé
ben ömlik a Dunába. 

Trautmann Henrik, * 1868, a közgazd. egyet, 
az üzemtechnika ny. r. tanára. 

Travemünde, Keleti-tengeri kikötő és fürdő 
Lübeck mellett, 2200 1. 

Traverüno, mésztartalmú meleg forrásokból 
kicsapódott kemény mésztufa; építőkő. 

Travesztia (olasz) a. m. átöltöztetés, komoly 
irodalmi mü tréfás utánzata. 

Traviata (ol.) a. m. tévedt nő. 
Traz, Robert de, * 1884, svájci francia iró. 

Több regényt irt, Dépaysement c. könyvé
ben Magyarországgal fogl. 

Trecento (ol., a. m, háromszáz), 1300—1399 
terjedő kor. 

Tree» Herbert Beerbohm, * 1854, német 
származású angol Shakespeare-szinész. 

Treff (franc: trèfle, a. m. lóhere), a fran
cia kártya egyik szine. 

Tréfi, zsidó rituális kifejezés, a kóser ellen
téte, az előírásoknak meg nem felelő étel. 

Trefort Ágoston (1817—88), politikus és iró. 
Eötvös József és Szalay László társaságában 
kiadja a Budapesti Szemlét. 1843. Zólyom 
város követe. 1844-től Kossuth Pesti Hír
lapjának főmunkatársa. 1848. keresked. államtit
kár, majd miniszter. 1860-tól Deák-párti kép
viselő. 1872-től vallás- és közoktatási min. 

Treitschke, Heinrich (1834—96), német tör
ténetíró és politikus, berlini egyet, tanár, kép
viselő, a német egység előharcosa, a Preus-
sische Jahrbücher szerk. Főműve: Deutsche 
Gesichte im 19. Jahrhundert. 

Trémázni (ol.) a. m. remegni, habozni. 
Tremolo (ol.), zenei műszó, a. m. reme-

gően, lebegve. Orgonán v. harmóniumon kü
lön T.-regiszter van. 

Trén (franc: train) a. m., szekér; a hadi
anyag szállításával fogl. fegyvernem. 

Trenck, 1. Franz, báró (1711—49), gazdag 
horvát család tagja, aki saját költségén fel-
állitott pandurezredével harcolt Mária Teré
zia ellenségeivel. Zsákmányolás miatt bebör
tönözték, mire megmérgezte magát. Emlék
iratokat hagyott hátra. — 2. Friedrich (1726— 
94), kalandos életű katona, porosz és orosz 
szolgálatban, többször börtönre ítélve, járt 
Magyarországon is, szabadgondolkozó irodalmi 
propagandát folytatott, Franciaországba ment, 
ahol a terror alatt vérpadon végezte életét. 
Megírta önéletrajzát. 

Trencsén (Trencin). város a Vág mellett, 
8000 1. Faipar. Trianon óta Csehszl. 

Trencsénteplic (Irencianske Teplice), község 
Trencsén vm., 1500 1. Hires fürdőhely kösz
vény és csuz ellen. Trianon óta Csehszl. 

Tfencsén vm., 4456 km2, 300.000 1. Szék
helye Trencsén. Trianon óta Csehszlov. 

Tréner (ang.), az a sportember, aki versenyző 
atléták előkészítését v. telivér lovak begya
korlását végzi v. irányítja. 

,. TréninjT (ang.), a versenyzőnek Λ verse
nyekre való készülődése. 

Trenk, 1. Trenck. 

Trente et quarante (franc. a. m. 30 és 
40), hazárd kártyajáték. 

Trentino, Trento város környéke; ált. Tirol 
olasz része. 

Trento (Trient), déltiroli olasz város az Adige 
mellett, 35.000 1. 1545—63. itt volt a tridenti 
zsinat. 

Trenton, az Egyes. All. New Jersey állam 
fővárosa, 120.000 1. Kerámia és vegyi ipar. 

Trepanáció (lat.) a. m. koponyalékelés, a 
koponya felnyitása, idegen testek, vér v. 
geny eltávolítására. Egyike a legrégibb is
mert műtéteknek. 

Trepang, szárított és sózott tengeri ugorka
állat. 

Treptow, Berlin egyik külvárosa, 30.000 1., 
nagy csillagvizsgáló. 

Trés faciunt collegium (lat.) a. m. hárman 
alkotják a társaságot. 

Treuga Dei (lat.) a. m. Isten békéje, a 
fegyveres harcok eltiltása szerda estétől hétfő 
reggelig a 11. sz.-ban. 

Treviso, Ê-olasz város, 50.000 1. 
Trezor (franc.) a. m. kincs, pénzszekrény, 

páncélszoba. 
Trializmus (lat.), egyes osztrák politikusok 

és publicisták állami koncepciója, amely sze
rint a Habsburg-monarchia német, magyar 
és szláv egységekből álló birodalommá ala
kult volna. 

Trial stakes (ang.) a. m. kísérleti verseny 
kezdő lovak számára. 

Trianguláció (lat.), 1. Háromszögelés. 
Triangulum (lat., a. m. háromszög), há

romszögű, vasból készült ülőhangszer. 
Trianon (Grand et Petit T.), két palota a 

versailles-i parkban. Az elsőt XIV., a má
sikat XV. Lajos építtette családi lakásnak. 
Ma muzeumok. Az elsőben 1920 jun. 4., 
magyar békeszerződés az antanttal. 

Trianoni béke, a magyar békedelegáció
tól 1920 jun. 4. Trianonban aláirt béke
szerződés. A T. 14 részből, 364 cikkből áll. 
s a népszövetségi szerződést, Magyarország 
határainak megállapítását, a jóvátételi kötele
zettséget, s hadseregre vonatkozó rendelkezé
seket tartalmazza. A békeszerződés Magyar
ország 282.870 négyzetkilométer területéből 
92.833 négyzetkilométert hagyott meg és a 
18,264.533 lélekszámú lakosságot 7,980.143-ra 
csökkentette. Eltörli az általános védkötele-
zettséget és a magyar zsoldos hadsereg lét
számát 35.000 főben állapítja meg, s el
tiltja a nehéz tüzérség, a tankok és repü
lők használását. A T. 161. cikke kimondja, 
hogy Magyarország a háborús tények által 
okozott károkért jóvátétellel tartozik. A jóvá
tétel biztosítására a szövetségesek elsőbbségi 
zálogjogot kapnak Magyarország összes ál
lami jövedelmeire, és Magyarország kötelezett
séget vállal, hogy összes gazdasági segély
forrásait a háborús területek újjáépítése Vé
gett rendelkezésre bocsátja. A kötelezettsé
geket a jóvátételi bizottság szabja meg. L. 
még Magyarország története. 

Triász (gör.j a. m. háromság; geológiában 
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TRIBAD TRIPTYCHON 

harmadkor, a Föld középkorának legrégibb 
rétegcsoportja. 

Tribád (gör.), homoszexuális nő. 
Tribunal (lat.), ered. a római tisztviselők 

emelvénye; ma törvényszék, bíróság. 
Tribunus, Kr. e. 494 óta római hivatalnok, 

a nép védője (1. Néptribun). A katonai 
T.-ok a légiók parancsnokai voltak. 

Tribus (lat.), a régi Róma városrészei; 
eleinte 3, végül 35 volt. 

Tributum (lat.) a. m. adó, kül. legyőzött 
népek és nem szuverén hercegek adója. 

Tribün (franc.) a. m. emelvény, nézőhely, 
szószék. 

Trichina (magy. : borsóka), állati élősdi, leg
inkább sertéshússal kerül az emberbe s okozza 
a trichinózis nevű betegséget. A T.-val fer
tőzött húsból az élősdi a bélfalon át el
árasztja az egész szervezetet s az izom
szövetben telepszik meg. A T. elleni véde
kezés a hus alapos sütés-főzésében van. 

Trichina; balról: betokolt állapotban az izom
szövetben 

Trichiflopoly, város a britindiai Madras tar
tományban, a Kaveri-folyó mellett, 120.000 1. 
Híres templomok. 

Triennium (!at.) a. m. háromévi időköz. 
Trient, 1. Trento. 
Trienti v. tridenti zsinat, 1545. ült össze, 

az 1551—52. és 1562—63. években 25 ülé
sen a prot.-okkal szemben összefoglalta a kat. 
tanokat. 

Trier, város Poroszországban a Mosel mel
lett, 57.000 1. Kertészet, élelmiszeripar, bor
piac. Római emlékek. 

Trieszt (Trieste), az É-i Adria legnagyobb 

1481 

kikötővárosa, a T.-i öböl mellett, 1/i millió 1. 
Obszervatórium. Gyarmatárupiac és feldolgo
zás, 1919-ig osztrák, azóta olasz. 

Trieur (franc), gabonatisztitógép, ferdén álló 
forgó hengerdob, amelynek mélyedéseiben a kis 
gyommagvak fennakadnak, a gabonaszemek át
csúsznak. 

Trifolium (lat.) a. m. háromlevelű lóhere. 
Triga (lat.) a. m. háromfogatu római kocsi. 
Trigeminus (lat.), háromosztatu ideg, az 

5. agyideg, érző és mozgató idegekkel látja 
el a fejet és arcot. T. neuralgia a. m. arc-
zsába. 

Triglav (szlovén a. m. háromfej), 1. a 
Juli Alpok legmagasabb csúcsa, 2864 m. '— 
2. Az ég, föld és alvilág szláv istene. 

Trigonometria (gör.) a. m. háromszög
mérés. 

Trikái József, * 1873, pápai prelátus, bp.-i 
egyet, a bölcseleti propedeutika ny. r. ta
nára, egyházi iró. Főművei: A lélek, Ter
mészetbölcselet, A gondolkodás művészete stb. 

Trikó (franc), szorosan a testhez simuló 
alsóruha, ruganyos, kötött T.-szövetből. 

Trikolor (franc) a. m. háromszínű zászló. 
Trilla (ol.), zenei műszó, magyarul gyön-

gyözés, a koloraturának egy faja, amelyben 
a főhang a mellette levő magasabb hanggal 
gyorsan váltakozik. 

Trillió a. m. egymilliószor billió, 1 és 
18 nulla. 

Trilobiták (gör.), háromkarélyos rákfajta a 
paleozói-korból. 

Trilőg'a (gör.), a klasszikus irodalomban há
rom egymással összefüggő tragédia; ma általá
ban három összefüggő nagyobb koncepciójú 
költői munkát jelent. 

Trimeszter (lat.) a. m. harmadév (4 hónap). 
Trimorf (gör.) a. m. háromalaku. 
Trinidad, a Kis-Antillák legnagyobb szigete. 

5000 km2, 366.000 1. Kakao, cukornád, asz
falt. 1496. Kolumbus fedezte fel. 1797 óta 
angol. Fővárosa Port of Spain. 

Trinitás (lat.) a. m. háromság, Szent
háromság. 

Trió (ol.), három vonóshangszerre, vagy 
zongorára és két más hangszerre irt zenemű, 
így nevezik táncdaraboknak, indulóknak közép
tételét. Ι 

Tripanosoma, élősködő egysejtű állat, az álom
kór és más betegségek okozója. 

Tripertitum, 1. Hármaskönyv. 
Tripla (lat.) a. m. háromszoros. 
Triplex (lat.) a. m. hármas, háromszoros. 
Tripolis*, É-Afrika egyik országa a Föld

közi-tenger partján. A környező területekkei 
együtt Lybia néven 1912 óta olasz birtok. 
11/2 millió km2, ι millió I. A tengerpart és 
az oázisok kivételével csupa sivatag. Jelentő
sége csekély. Terményei kevés gabona, da
tolya, olaj, déligyümölcs. Fővárosa és kikötője 
T. 65.000 1. 

Tripper (német), I. Kankó. 
Triptychon (gör.) a. m. három részből álló 

festett vagy faragott oltármü; háromrészü kép. 
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TRISTAN DA CUNHA TRÓNÖRÖKÖS 

Tristan da Cunha, angol sziget az Atlanti-
óceánban Afrika mellett, 116 km*, ΙΟΛ 1. 

Trisztán és Izo da, eredetileg kelta monda. 
Trisztán nagybátyjának, Marke királynak meg
kéri s elhozza Izolda iz'andi királyleányt, de a 
hajóuton varázsita'tól olthatalan szerelemre gyul
ladnak egymás iránt, megcsalják a királyt, mig 
végül tragikus halált halnak. A mondát töb
ben feldolgozták, zenedrámának R. Wag: er. 

Triton (gör.), embertestű, delfimarkban s 
lólábakban végződő tengeri isten. 

Triumphus ('at.), a győzelmes hadvezér be-
vonu'ása Rómába. 

Triumvirek (lat.: triumvir'), a rég' rúm i k-
r.át háromtagú papi vagy hivatalnoki testületi.k 
neve. 

Trivium ( 'at) , a tanítás alsó fokozata a 
középkorban;, innen rriviá'js a. m. közismert, 
elcsépelt. 

Trizs kisk., Gömör és Kishont vrrt., put-.oki 
}·, 345 l.> u t és up. Ragály. 

Trocadero, i. Cadix mel'etti vár, amelyet a 
franciák 1823. bevettek; — 2. en t i emlé
kére épült, most kiállítási helyül szolgáló 
épület Párizsban. 

Trochaeus, egy hosszú és egy rövid szótag
ból álló versláb. 

Trocho, Louis Jules (1815—96), fran ia tá
bornok, 1870. Párizs parancsnoka, a vár vé
delmét vezette. 

Τ rocki», Nikolaj, 1880, orosz újságíró és 
forradalmi politikus. Nagy szerepet játszott 
már az 1905—1907. évi első forradalomban, 
1917-ig külföldön élt, 1917 tavasza óta a bolse-
viki forradalom egyik vezéralakja. T. szervezte 
meg a vörös hadsereget. 1929. száműzték. 

Trócsányi 1. Dezső, * 1888, tatár, filozófiai 
iró; (Humboldt nyelvbölcselete). — 2. Zoltán, 
* i8£6, iró, volt könyvtáros. Sokat fordított 
oroszból, foglalkozott a régi magyar irodalom 
termékeivel. (Magyar régiségek, furcsaságok, 
A régi magy. irod. breviáriuma Gyöngyösiig.) 

Troelstra, Pieter (i860—1930), hollandi szo
cialista politikus. Tagja a hol'andi ország
gyűlésnek 1917 óta. 

Troeltsch, Ernst (1865—1923), ev. teo'ógus, 
Heidelbergben egyet, ta ár volt. 

Trófeum (gör.), ellenségtől zsákmányolt fegy
ver. 

Troglodtták (gör.) a. m. barlanglakók. 
Troilos, Priamos és Hekabe fia, a trójai 

háborúban Achilles megölte. 
Trója (Uion), Kis-Azsia £-Nyi félszigetén a 

mondabeli T.-i hároru színhelye. A monda 
szerint Apollo és Poseidoi építették. 1870 óta 
a német Heinrich Schliemann ásatott a mai 
Hissarlik faluná1, s hat egymásután következő 
település nyomaira akadt. A VI. réteg a ho-
merosi T., amelyet 540 m. kerületű bástyák, 
5 m. vastag, 6 m. magas alapépítmények és 
2 m. vastag és 5 m. magas falak védtek. 
A vár területe 2000 m2 volt. 

Trójai háború, a görög hőskor legnépsze
rűbb mondaköre. Paris trójai királyfi megszök
teti Helénát, Menelaos spártai király feleségét, 

mire a görögség Agamemnon vezetéséve! had
járatra indul Tró,a e le i . Hektort megöli 
Achilles, mire a ravasz Odysseus görög har
cosokkal telt falovat juttat a várba. A harco
sok éjjel megnyitják a kapukat, a görfg sereg 
benyomul s teldulja a várost. Ezután a hősök 
hazatérnek; Odysseus 10 évig bolyong, mig 
Ithakába jut; e romantikus bolyongás Horne-
ros másik eposzának, az Odysseiának tárgya. 

Trojka (orosz) a. m. hármas fogat. 
Trokar, sebészeti eszköz, háromélü tőr fém

csőben, testüregek megnyitására, folyadék v. 
levegő kibocsátása céljából. 

Trol?, az északi néphitben fekete felhőn 
lovagoló, zivatart hozó lények. 

Trollhättan, a Götaelf vízesései Svédország
ban, T. város (16.000 1.) mellett, elektromos 
vízierőművek. 

Trollope, Anthony (1815—1882), angol regény
író. Legnépszerűbb munkája a Szemet szemért. 

Tromba (ol.) a. m. lég- (és viz-) örvény, 
forgóvihar. 

Trombita, a kürtökkel rokon, éles, tiszta 
imngu réziuvóhangszer, mely a modern zene
karokban különböző hangolással szerepel. A 
természetes T.-n csak a harmonikus felső-
hangok fújhatok. A v«ntil-T. és a tolószerke-
zetüek kromatikusak. 

Régi har i trombita 

Trombózis (gör.), az a folyamat, mikor a 
vér a vérpályán belül megalvad 8 eltömi egy 
vivőér üregét. 

TromsS, norvég város T. szigetén, 10.000 1. 
Ha'ászati központ. 

Trónbeszéd, a'kotmányos monarchiákban az 
uralkodó T.-et szokott intézni a törvényhozás 
tagjaihoz az országgyűlés megnyitásakor és 
berekesztésekor. 

Trondhjem (Drontheim), Norvégia kikötővá
rosa a T. fjord mellett, 55.000 1. Halászat, 
halpiac. 

Trónörökös, monarchiában az uralkodó kije
lölt utóda a trónon. Nálunk 1918 végéig az 
uralkodó legközelebbi törvényes és egy.nrangn 
házasságból származó, r'mai kat. vallású féri 
vérrokona. Nő csak akkor lehet T., ha a 
fiág kihalt. Az 1723-.1-11. t.-c. (Pragmatica 
Sanctio) szabályozta. 

1483 1484 



TROPIZMUS TÚLTERMELÉS 

Trop&mus (gör.), növényeknek és helyhez kö
tött állatoknak az a tulajdonsága, hogy in
gerekre az inger irányához képest helyezked
nek el. Az inger lehet a nehézségi erő (geo-
tropizmus) stb. Ha az inger irányában tör
ténik az elhelyezkedés: pozitív T., ha az in
gertől el: negativ T. 

Troposzféra, a légkörnek alsó, kb. , 10 km. 
magasságig terjedő rétege. Azontúl : strato-
szféra. 

Troppau» a volt Osztrák-Szilézia fővárosa, 
35.000 1. Textilipar. 1919 óta Csehszlovákiáé 
Opava néven. 

Trópus (gör.), 1. szókép, 2. forró égöv, az 
egyenlítőtől Ê-ra és D-re 231/2°-^ húzódó te
rület. 

Trottoár (franc: trottoir), gyalogjáró. 
Troubadour» 1. Trubadúr. 
Trouvères, a középkorban francia udvari 

költők. 
TroiïVÏHe-ear-Mer, kikötővároska Le Havre-

ral szemben, 6ooo 1. Igen látogatott tengeri 
fürdő. 

Troyes» város Közép-Franciaországban, 55.000 
I. Élelmiszer- és faipar, kötöttáruk. 

Troy-suly (ang. : troy-weight), angol súly
mérték, nemes fémekre és gyógyszerekre. A 
troy-font = 373-24 g. 

Trozonyi Feren:, * 1871, a megszűnt bp.-i 
keresk. akadénva tanára/ Müvei: Bulgária köz
lekedési ügye, Magyarország vasúti tarifapo
litikája, stb. 

Trubadúr, lovagi énekesek neve a déleurópai 
országokban, a 11—13. sz.-ban. 

Trubecko], Pavel, herceg, * 1866, orosz szob
rász; impresszionista (Tolsztoj lovon, Anyai 
ölelés). 

Truck-rendszer (ang.), a munkabérnek áru
ban való fizetése, ami súlyos visszaélésekre 
ad alkalmat és a Ny-i törvényhozás ezért 
mindenütt tiltja. 

Trumeau (franc) a. m. oszlopos tükör. 
Trust, a kartell amerikai fajtája. A T.-ökben 

egyesülő iparvállalatok átadják részvénytulaj
donukat a T.-nek, amely vezetésüket vállalja 
és a hozzá befolyó nyereséget az érdekeltek 
közt szétoszt/a. Célja a racionális termelés, 
másrészt a verseny megszüntetése. 

Trübner, Wilhelm (1851—1917), német festő, 
a karlsruhei akadémia igazgatója. 

Trükk (franc: truc) a. m. fogás, fortély. 
Trypanosoma, 1. Tripanozóma. 
Tschernichowsky, Saul, * 1876, modern hé

ber költő, héberre fordította az IJiast és az 
Odysseiát. Verseiből egy kötet magyarul is 
megjelent. 

Tseka, I. Cseka. 
Tuaregek, hámita nép a Ny-i Szahara 

oázisain. Számuk kb. 1/4 millió. Állattenyész
tők, kereskedők, karaván-kalauzok. 

Tuba (lat.) a. m. kürt, a ventilkürt-család 
basszusa. 

Tubák v. burnót, dohánypor, eseti, illa
tosítva, orrba szippantják, 
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Tubarózsa (lat.: tuberosa), a liliomfélékhez 
tartozó erős illatú virág. 

Tuberkulin, a tbc. bacillusok anyagcsereter
méke, Robert Koch ajánlotta a gümőkór ke
zelésére. Gyógyító hatása ma is vita tárgya. 

Tuberkulózis (uj'at), gimőkór, görvélykór, 
fertőző betegség. Okozója a Koch által 1882. 
felfedezett T.-bacillus, ami leginkább belégzés 
utján jut a szervezetbe. A T. lefolyása igen 
különféle a szervezet hajlamossága vagy ellen
álló ereje szerint. Leggyakoribb formája az 
évekre terjedő tüdő-T., mely leggyakrabban 
a tüdőcsucsokon kezdődik, kedvező életviszo
nyok közt meggyógyul, más esetben fokoza* 
tosan roncsolja a tüdőt, mérgezi a szerve
zetet és tüdŐEorvadásban öli a beteget. A T. 
szoritkozhatik csupán egyes szervekre is. A 
T. pusztításában az ember egyik legnagyobb 
ellensége. 

Tubus ('at.) a. m. cső. 
Tucat (lat.: duodecim) a. m. 12 darab. 
Tudat, a lelki életnek az a tulajdonsága, 

hogy tudomásunk van lelki életünk jelenségeiről. 
Tudattalan. A lelki történések egy része az 

egyénben közvetlenül tudatra jut, »tudatos«; a 
másik része a tudaton kivül lefolyó lelki tör
ténések és az ezekben; jelentkező lelki tartal
mak: ezt nevezzük tudattalannak (Unbewusst). 
Ez a pszichoana'izisben a T. tágabb értel
mezése. Szűkebb értelmezésben T.-nak csak 
azt a nem tuda'os lelki történést, ill. tar-
ta'mat nevezzük, amelyik az »én« ellenállása 
fo'ytán elfojtás alá került. 

Tudor« angol uralkodóház 1485—1603. 
Tudor-sti'us, Angliában a 15—16. sz.-ban 

dívott csúcsíves stílus. 
Tufa, laza, néha lyukacsos kőzet, tömörült 

vulkáni hamu vagy homok. 
Tugra, a szultán névaláírása. 
Tuikriák, párizsi királyi kastély a Louvre 

mögött. A 16. sz. épült. Ma csak a két szélső 
pavillon áll fenn. Középső részén a T. kertje 
van. 

Tuja, pikkelyes levelű kisebb, gulaalaku fenyő. 
Tula, város, Moszkvától D-re, T. kormány

zóság főhelye. 150.000 1. Fegyver- és cukor
ipar. 

Tulajdonjog, korlátlan és kizárólagos ren
delkezési jog valamely dolog felett. A tulajdonos 
dolgát tetszése szerint használhatja, el is hasz
nálhatja, megsemmisítheti. Törvények közérdek
ből a T.-ot korlátok közé szoríthatják. 

Tulipán (török: tülbend a. m. turbán), a 
liliomfélékhez tartozó virág, kül. Hollandiában 
(Harlem; termesztik. 

Tulipán-mozgalom, ellenzéki politikusok által 
1906. kezdeményezett iparfejlesztő és ipar
védelmi mozgalom. Főleg társadalmi akciókra 
szorítkozott. A T.-egyesüIet nagy lelkesedés
sel indult meg, de teljes kudarccal végződött. 

Tüll Ödön (1870—1911), festő és grafikus 
(Kovácsműhely, Vásár Buccariban). 

TuIIus Hostilíus, a harmadik (mondai) τ6* 
mai király. 

Tulok, a herélt fiatal bíkaborju. 
Túltermelés, az az aránytalanság a gazda-
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TUMOR TURI-JOBBAGY 

sági életben, amikor a javak termelése fölül
múlja a keresletet. Következménye mindig ár
esés. 

Tumor (lat.) a. m. duzzanat, daganat. 
Tumultus (lat.) a. m. csődület, zavargás. 
Tumulus (lat.) a. m. halom (történelemelőtti 

sírok neve). 
Tundra, fagyos mocsár a Jeges-tenger la

pos partvidékén. Növényzete túlnyomóan moha 
és zuzmó. 

Tunguzka, a Jenisszei 3 hajózható mellék
folyója Szibériában. 

Tunguzok, mongol nép K-Szibériában. Nomád 
állattenyésztők. Pogányok (sámánizmus). Szá
muk 100.000. 

Tunika (lat.), a római férfiak térdigérő ing
szerű alsó ruhája, derékben övvel összefogva. 

Tunisz, ÊNy-Afrika legK-ibb országa. 125.000 
km2, 2 millió 1., köztük 150.000 európai. 
Éghajlata meleg és száraz. A tengerparton 
búza, árpa, olaj, bor ; a belső hegyhátakon 
főleg juhtenyésztés; a sivatag oázisain datolya. 
Foszfáttelepei igen gazdagok. Vasúthálózata 
2200 km. Fővárosa és kikötője T. 172.000 1. 
1883. óta francia. 

Tunnel (ang.) a. m. alagút. 
Tunyog kisk., Szatmár, Ugocsa és Bereg 

egyes, vm., mátészalkai j . , 1184 1., vasút, 
ut. Győrtelek, telefon, posta. 

Tur, a Tisza 90 km. hosszú baloldali mel
lékvize. Az Avas-hegységben ered. 

Túra nagyk., Pest vm., aszódi j . , 5913 1., 
vasút, táviró, telefon, posta. 

Túra (franc), fordulat, ut, kirándulás. 
Túrán, Iránnal ellentétben a Perzsiától £-ra 

fekvő országok. L. Turkesztán. 
Túrán Géza, * 1883, orvos, bakteriológus 

és szerológus. 
Turáni népek, vagy ural-altaji népek r az urá

liak, általiak, tulajdonképeni mongolok, török
tatárok és finn-ugorok. Ez utóbbi csoportba 
tartoznak a magyarok is. 

Turáni nyelvek, Max Müller nevezte igy 
azokat a nyelveket (ural-altaji stb.), melyek 
nem tartoznak az indogermán, a sémi vagy 
kinai nyelvcsoport egyikébe sem, de ma már, 
mivel nincs tudományos alapja, a nyelvtudo
mány nem használja ezt az elnevezést. 

Turánizmus, tudományos és társadalmi moz
galom a turáni (magyar, finn, észt, török. 
bolgár, japán, koreai és kínai) népeket átölelő 
fajiság ápolására. Vezető szerve az 1910-ben 
alakult Turáni Társaság, kiadja a Túrán c. 
folyóiratot. 

Turbán (perzsa-török: tülbend), fehér kendő, 
amelyet a mohamedánok fejükön a fez körül 
csavarva hordanak. A Mohamedtől származó 
nemzetség zöld T.-t viselt. 

Turbina (ujlat.), vízzel, gőzzel, v. gázzal 
hajtott, lapátos forgókerékből álló motor, mely 
óriási fordulatszámmal is járhat (pl. percenként 
30.000 fordulatú a Laval-féle gőzturbina). Min
den T. lényege az, hogy a hajtó viz, gőz, 
vagy gáz nagy erővei ütődik egy kerék lapát
jaira s igy a kereket forgásba hozza. A T.-k 
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mina nagyobb szerephez jutnak a modern 
technikában. 

Turbogenerator (ujlat.), egybeépített turbina 
és áramfejlesztőgép. 

Turbulens (lat.) a. m zavargó. 
Turchányi Tihamér, * 1874, tanár, tör

ténetíró. 

Turenne, Henri de Latour d'Auvergne 
(1611—1675), francia hadvezér XIV. Lajos ko
rában. 

Turf (ang. a. m. gyep), lóversenypálya. 
Turfa, 1. Tőzeg. 
Turgenyev, Szergejevics Iván (1818—1883), az 

első nagy orosz regényíró, akinek miiveit 
Európa megismerte, rajtok keresztül ismerte 
meg először az orosz népet és az orosz föl
det. T. nagy regényei: Uj nemzedék, Apák 
és fiuk, Nemesi , fészek. Számos romantikus 
novellát is irt. T. élete javarészét külföldön 
töltötte. 

Turgor (lat.), a szövetek " duzzadt, folyadék
kal (pl. vér) teli állapota. 

Turgot, Robert Jacques, báró (1727—1781), 
francia államférfi, a fiziokratizmus hive. XVI. 
Lajos pénzügyminisztere. Reformterveiben mind
az benn volt, amit később a forradalom meg
valósított (adóreform, iparszabadság stb.), de 
a reakció megbuktatta. Visszavonult és tudo
mányának élt. 

Turhamirigy, 1. Hypophysis. 
Túri Béla, * 1875, esztergomi prelátus-

kanonok, országgy. képv., hírlapíró, az Al
kotmány és Nemzeti Újság szerk. volt. 

Túri-Jobbágy Miklós, * 1882, arcképfestő 
és szobrász. Müvei : a műegyetemi József ná
dor szobor, Csernoch hercegprímás, stb. 
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TURIN TÜDŐ 

Turin, 1. Torino. 
Turiítvándi kisk., Szafmár, Ugocsa és Be-

reg egyes. vm„ fehérgyarmati j . , 6S7 1., táv
író, telefon, posta. 

Turisztika (franc), a legegészségesebb sza
badtéri sportok közé tartozik, mert a test
edzésen kivül megtanít a természet szépsé
geinek élvezetére. Egyszerűbb formái nagyobb 
séták a szabad természetben, nehezebb for
mája a hegymászás, olykor veszedelmes for
mája a sziklamászás (alpinizmus). Nálunk az 
utóbbi években fokozódott a jelentősége. 

Turkesztán, helyenként sivatagos terület Belső-
Azsiában, török-tatár lakossággal. Ny-i Tur
kesztán 11/2 millió km3, 7 millió I., a 19. 
sz.-ban orosz uralom alá került. Földje túl
nyomóan sik; a hegyekből lefolyó Szir Dar ja 
és Amu Darja vizével öntözik a földeket. Az 
oroszok itt vasutakat építettek és meghonosí
tották a pKmuttermelést. Most Türkmenisztán 
(Transzkaspia) és Uzbekisztán szovjet-köztár-
saságoki? bom'ott. Városai Taskend, Szamar-
kand, Kiva. — K-i Turkesztán 11/2 millió 
km2, I 3 / Í millió 1. 5000—8000 m magas pár
kányhegységek. Főíolyója a Tarim. Itt is csak 
öntözéssel lehet a földet művelni. Kína fen-
hatósága alatt áll, de az összefüggés igen laza. 
Fővárosa Urumcsi. 

Turkeve, r. t. város, Szolnok vm., 12.973 
földműves 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Turkmenisztár, I. Transzkaspia. 
Turkománok, török-tatár néptörzs az Amu 

Dar ja és a Kaspi-tó között. Számuk 11/4 mil
lió, 1818 óla orosz uralom alatt. 

Turku, 1. Abo. 
Turmalin (franc), kristályos ásvány, szilikát, 

kékes, vöröses szinü, átlátszó. £kkő. Polari
zációs készülékekhez haszn. 

Turné (franc.) a. m. körutazás, művészi 
körút. 

Turner, J. M. William (1775—1851), angol 
festő, a modern tájfestés legszélesebb hatású 
mestere. Nevesebb müvei: Felhős napfölkelte, 
Karthago építése, Nelson halála, Holdfény. ~ 

Turnus (.'at.) a. m. forduló, sorrend. 
Turnu-Severinu, román kikötőváros a Duna 

mellett, a Vaskapu a'att, 24.00p I. 
Túró, tejtermék, amelyet ugy nyernek, hogy 

a megsavanyodott tejből kicsapódott kazeinről 
a savót vászonzacskóban lecsurgatják. Tehén-
v. juhtejből egyaránt készítik. Alkalmas mó
don konzerválva, a T. hosszabb ideig is 
eltartható. 

Turócszentmárton (Turéiansky Sväty Martin), 
község, a szlovák értelmiség központja a Tu-
r<5c mellett, 4000 1. 

Turoc vm.» 1123 km2, 56.000 1. Székhelye 
Turócszentmáuun. Trianon óta Csehszlovákiád. 

Turőczi János (1435—14900, krónikairó Má
tyás király korában, itélőmester. Munkája: 
Chronica Hungarorum, az első Lazái nyom
tatvány (1473). 

Turóczi-Trostler József, * 1888, tanár és 
író. Magyar és német irodalomtörténettel fogl. 

Turony kisk., Baranya vm., siklósi ]*., 321 
1., ut. Szalánta, up. Gyüd. 

1489 

Turpís (lat.) a. m. csúnya T. causa, a. 
m. erkölcstelenség. 

Turricse kisk., Szatmár és Ugocsa egyes, 
vm., fehérgyarmati j . , 601 1., ut. és up. 
Gacsaly. 

Turu', 1. (karvaly, saskeselyű), ősi magyar 
hadicimer szimbóluma, amely Magyarország 
összetett címerében (a régi Erdély címeré
ben) is szerepel. — 2 A magy. heraldikai 
és genealógiai társaság közlönye 1882-től. 

Tury 1. Gyu'a, * 1866, festő; arckép, ol
tárkép, freskó; legismertebb képe a Velencei 
zarándoklat. — 2. Sándor Kornél, * 1892, a 
szegedi egyet, a keresk. és váltójog ny. r. 
tanára. 

Tus (franc.), fekete festékanyag; a kirai T. 
koromból, vizahólyagból és mosuszból készül. 

Tusculum, az ókori Latium egyik megerő
sített városa, környékén az előkelő rómaiak 
pompás villáival. Átvitt értelemben visszavo
nulásra alkalmas lakóhely (tuszkulánum). 

Tusirozni (franc.) a. m. érinteni. 
Tusnád (tusnád), község Erdélyben, az 

Olt mellett, 2300 1. Fuidőhelat 
Túsz, aki valamely szerződés teljesítéséért 

személyével (sokszor életével) jót áll. Régeb
ben a háborúban a meghódított városok te
kintélyes polgárait szedték T.-okul. A szerző
dés megszegése esetén a T.-okat megölték, 
vagy súlyos fogságba vetették. 

Tuszkulánum, 1. Tusculum. 
Tut-ank-Amon a. m. Amon élő képmása, 

Kr. e. 13. sz.-ban élt egyiptomi király. Mű
kincsekben igen gazdag sírját 1922 nov. ta
lálták meg Lord Carnarvon és Carter, Luxojr 
mellett. 

Tutmozisz, több ó-egyiptomi király neve. 
Tutor (at.) a. m. gyám. 
Tutsek Anna (Tábori Róbertné), # 1869, no

vellista, regényíró, a Magyar Lányok szerk. 
Számos müvet irt a lányifjuság számára. 

Tuttl (o'.) a. m. valamennyi; T.-frutti: fagy
lalt vegyes gyümölcsből. 

Túzok, a darufélék rendjébe tartozó lep·"*" 
gyobb hazai madár, a hím kb. il" c m · 
hosszú. 

Tuzsér kisk., Szabolcs vm., tí3Zal ]·. JS25 
1., vasút, távíró, telefon, pos**· 

Tuzson János, * 1870. botanikus, a bp.-i 
egyet, a növényrend<~ertan é s a novényfold-
rajz ny. r. tanár.«. Főműve: Rendszeres nö
vénytan. · 

Tübingen, német város Wurttembergben, 
20.000 l. Újkori (1677) egyetem. 

TütW, a fejlettebb szárazföldi állatok lé
legző szerve. Embereknél a T. bejáratát gé
gének nevezzük. Ennek folytatása a gége-
cÁő, amely elágazik s a tüdő két felét al
kotja. Luzernéi a jobbtüdő nagyobb (há-
romlebenyü), <» baltüdő kisebb (kétlebenyü), 
Az egész T. a ni~Uüregben van elhelyezv|e. 
Feladata, hogy a vénás ,i~hől a gázalakú 
bomlástermékeket (szénsavat és V V ^ A ^ e ] t á . 
volitsa s friss oxigénnel lássa el Ez a b. 
csere a tüdőhólyagocskák hártyás falán át 
történik, , ^ . í Ί ; 
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TÜDŐGYULLADÁS TÜZ-SZEKRENY 

Tüdőgyulladást heveny-'ertozo betegsi'g. Hir
telen kezdődik rázóhideggel, köhögéssel, ma
gas lázzal. Lényege savós, megalvadó izzad-
mány fellépése a tüdőben. Amint ez az al
vadt izzadmány oldódni kezd, leesik a láz 
(krízis). 

Tüdős Endre, orvos, a bp.-i egyet, a gyer
mekkor idült és hevenyfertőző megbeteg/e-· 
déseinek m. tanára. 

Tüdőtágulás, 1. Emfizéma. 
Tüdővész, 1. Tuberkulózis. 
Tükör, voltaképen minden sima felület, mely 

a ráeső fénysugarakat visszaveri, de a legjobb 
tükröt a fémhatlappal ellátott üveglemez szol-
fe^tatja. Ezt a fémhátlapot ónfoncsor (ón 
oldat,» higanyban) szolgáltatja. Fizikailag a T. 
által adoy- kép a T. mögött ugyanolyan tá
volságban kuetkezik, mint amennyire van a 
tárgy a T. elôfi 

Tükrözés, a fen^ygarak szabályos vissza
verődése sima felületewj], Főtörvénye, hogy 
a sugár mindig' ugyanolyan s z o g a i a t t Verődik 
vissza, mint amilyen szög ali*t beesett. 

Tűlevelűek, a fenyőfélék más elnevezése a 
leveleik alakja után. 

Tüll (Tulle, francia városka neve után), 
ritkaszövésü, hálószerű szövet. 

Tülök, üreges szarv, fúvóhangszer. 
Tüpénz, a férj által a feleségnek api-Λ 

(loa'.ett stb.) kiadások fedezésére adott ösz-
szeg. 

Türbe (arab) a. m Kupolás síremlék. 
Türelmi rei"fc«t. " . József 1781. kiadott 

rendel»*-' ^ 1 ^ a protestánsoknak és gör. 
^«Hheknek szabad _ vallásgyakorlatot biztosit. 

Tűrje kisk., Za'a vm., zalaszentgróti j . , 
2638 I., vasút, táviró, telefon, posta. 
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Türkisz (franc), zöldes-kék, átnemlátszó 
drágakő; ékszerek díszítésére haszna ták. 

Türr István (1824—1908), magyar szárma
zású o'asz altábornagy, fontos szerepet ját
szott Garibaldi oldalán az olasz egység létre
hozatalában, amiért altábornagy ts az o'asz 
kir. hadsegéde lett. Az amnesztia után haza
tért, főként közgazdasági, közművelődési és 
békepo'itikai ügyekkel foglalkozott. 

Tüskésdisznó, 1. Sündisznó. 
Tüskeszentpéter kisk., Za'a vm., zalaszent

gróti j . , 442 1., vasút, ut. és up. Zala-
szentgrót. 

Tüskevár kisk., Veszprém vm., devecseri j . , 
1177 '·> vasút, táviró, posta. 

Tüsszentés, az orr nyálkahártyájában lévő 
idegvégződések által kiváltott retlex; előidéz
heti az orrban lévő idegen test, hülés, erős 
szag. 

Tűzálló, minden olyan anyag, amely ma
gas hőmérsékleten nem ég el és nem ol
vad meg. 

Tűzbiztos anyagok, az ammóniumszulfáttal, 
vizüveggel, rézvitriollal stb. átitatott anyagok. 

Tüzérség, fegyvernem, ameljnek feladata : 
ágyukkal az ellenség pozícióit lőni, azt nyug
ta anitani, a saját gya.ogság és lovasság mű
veleteit előkészíteni, támogatni, fedezni. A 
legutóbbi világháborúban a T. különösen az 
uj ta'álmányu nagyméretű (30.5 és 42 cm.-es) 
lövegek alkalmazásával rendkívül nagy szere
pet játszott. 

Tüzfa', szilárd fal, nyilas nélkül, épületek 
vagy padlásrészek között, védelmül a tűz ter
jedése ellen. 

Tűzföld, sziget-csoport D-Amerika D-i csú
csánál, 71.500 km2, 3000 1. Ny-i és D-i 
része hegyes, a K-i sík. Éghajlata zord. La
kosai alacsony műveltségű indiánok. Juhá
szat, aranymosás, K-i fele Argentínáé, a 
Ny-i Chiléé. 

Tűzgolyók» meteorok vagy gömbalaku vil
lámok. 

Tűzhányó, o'y hegy, amely csatorna utján 
összeköttetésben van a Föld belsejével s ezen 
a csatornán át, kitörések formájában, fel
színre kerü'nek a Föld belső izzón-folyó 
anyagai. 

Tüzimádás, a tűz, különösen a villám, az 
égből származó tűz, több vallásban tisztelet 
tárgya. Főként a perzsák tisztelik, de a tüz-
istenek Mexikótól Indiáig mindenütt ragy 
szerepet játszanak. 

Tűzkő, 1. (kova), a kvarc egyik szürkés
fekete, üvegszerü fajtája, melyet tüzcsiholásnál 
használnak. Az ősember szerszámai is részben 
ebből készültek. — 2. A modern öngyujtók-
han alkalmazott, ceríumból és vasból álló 
fémötvözet, amely csekély dörzsölésre is szik
rákat ad. 

Tűzmester, tüzérőrmester. 
Tűzrendészet, tűzvész megakadályozására vo

natkozó jogszabályok foglalata és e szabályokat 
kezelő hatósági közegek. 

TUz-szekrény, kazánoknak az a része, amely
ben a fűtőanyag ég. 
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TVER UGRÓN 

Tver, ι. orosz kormányzóság Közép-Orosz
országban, 54.955 km2, 1,813.000 1. Gabona- és 
lentermelés. — 2. Fővárosa: T., a Volga part
ján, 83.000 1. 

Twain, 1. Mark Twain. 
Tweed, határfolyó Anglia és Skótország 

között. 
Twó-Step (ang.), kétlépéses amerikai tánc. 
Tycho da Brahe, 1. Brahe. 
Tyler, 1. John (1790—-1862), 1841—44. az 

Egyes. AH. elnöke; állandóan összeütközésben 
volt a kongresszussal. — 2. Watt, 1. Watt 
Tyler. 

Tympanon, az építészetben a kapuzat fö
lötti díszített mező. 

Tyndall, John (1826—93), angol fizikus. Ér
tékei kutatásai: energia megmaradása, diamag-
netizmus, hősugárzás, hang terjedése, gleccse
rek stb. 

Tyne, folyó ÉK-i Angliában, az Északi ten
gerbe ömlik., fontos viziut. 

Typhon, mondabeli görög óriás, száz sár
kányfeje volt. A földrengés és fergetegek 
megszemélyesítője (tájfun). 

Typographia, 1. Tipográfia. 
Tyrannos (gör.), egyeduralkodó, ma a. m. 

zsarnok. 
Tyroler József (1822—54), rézmetsző; mü

vei: Petőfi közismert arcképe Barabás után 
és a Kossuth-bankók. 

Tyrtaios (Tyrtaeus), görög költő (Kr. e. 
7. sz.), aki harci elégiáival és indulóival 
íelkesitetle a spártaiakat. 

Tyrus, 1. Tirus. 
Tyúkod nagyk., Szatmár, Ugocsa és Bereg 

egyes, vm., csengeri j . , 2542 L, vasút, táv
író, telefon, posta. 

Tyúkszem, a bőr védekező megvastagodása a 
lábujjakon, talpon stb.; mindig szűk cipő 
nyomása okozza. 

u 
Ubi bene, ibi patria (laO a. m. ahol jól 

megy dolgom, ott a hazám. 
Uborka, a Himalája déli lejtőjéről szár

mazó konyhakerti növény. Már az egyiptomiak 
is termesztették. 

Uchatius, Franz, báró (1811—81), osztrák 
tüzértábornok, az acélbronz (ágyubronz) fel
találója. 

Udine, Ε-olaszországi város, 56.000 1. 
Udvar, 1. a légkörben lévő vizcseppecskék 

fénytörése által előidézett köralaku fénytüne
mény a Nap v. a Hold körül. — 2. 
Uralkodók lakása, környezete, háztartása. 

Udvar kiik., Baranya v.n., mohácsi j . , 618 1., 
ut. és vp· Mohács. 

Udvardy János, * 1882, bankigazgató, ország-
gy. képviselő. 

Udvarház, Erdélyben a nemes gazda lakó
házának neve. 

Udvarhelyi Károly, * 1865, orvos, a bp.-i 
egyet, az orr-, gége , fülgyógyászat m. tanara. 

Udvarhely vm., 2038 km3, 125.000 1. Szék
helye Székelyudvarhely. Trianon óta Romániáé. 

Udvari nagyk., Tolna ν,τι., simontornyai j . , 
1308 1., ut. Nagyszékely, up. Gyönk. 

Udvary 1. Géza, * 1872, festő. Az Iparmű
vészeti Iskola tanára. Történeti tárgyú vász
nakat és biedermeier zsánerképeket fest. — 2. 
Pál, * 1900 (Géza fia), festő, az Iparmű
vészeti Iskola tanára; tájképek, interiorJK, gra
fikai munkák. 

Ufa, az Universal Film A. G. német 
filmtársaság nevének rövidítése. 

Ufa, oroszországi kormányzóság volt, most 
a Baskir szovjetköztársasághoz (Baskirisztán) 
tartozik, 154.000 Jan*. 2,278.000 L 

Uffizi (Palazzo degli), palota Firenzében, 
amelyet Vasari épített 1560—74. Az állami 
levéltár, a nemzeti könyvtár és a hires kép
es szoborgyüjtemény van benne elhelyezve. 

Uganda, brit gyarmat Közép-Afrikában, a 
nagy tavak vidékén, 285.000 km2, 3 millió 1. 
Földje termékeny, részben őserdő. Fővárosa 
Mengo. 

Ugocsa non coronat (lat.) a. m. Ugocsa nem 
koronáz. Allitó'ag az ugocsai rendek fe
lelték ezt, amikor I. Ferdinánd meghívta őket 
a koronázásra (1527). 

Ugocsa vm., 1213 km2, 92.000 1. Szék
helye Nagyszőlős. Trianon óta D-i ötöde 
Romániáé, a többi Csehszlovákiáé. 

Ugod nagyk., Veszprém vm., pápai j . , 1933 
1.; vasút, távíró, te'efon, posta. 

Ugor népek és nyelvek, a finn-ugor népek 
egyik ága az ugor, ide tartoznak a magya
rok, vogulok és osztjákok. 

Ugornya kisk., Szatmár, Ugocsa és Bereg 
egyes, vm., vásárosnaményi j . , 550 1., ut. 
és up. Gergelyi. 

Ugrás, az atlétikának egyik közkedvelt ver
senyága: magas-, rud- és távolugrás. 

Úgron 1. Gábor, ifj., * 1880, politikus, 1906. 
főispán, 1915. országgyűlési képviselő, 1917. 
az Esterházy-kormány belügyminisztere, 1918. 
Erdély királyi biztosa. A kommün bukása 
után megalakítja a Nemzeti Demokrata Pol
gári Fártot. 1920 óta mindkét ^ nemzetgy. 
tagja. 1926 nov. belépett az egységes pártba. 
— 2. Gábor, id. (1847—1911), politikus. Részt
vett a Garibaldi által vezetett hadmüveletek
ben. 1872. képviselővé választották. 1887. meg
alakította a 48-as pártot Az 1896. választa-
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UHDE ÚJKENÉZ 

sokon kibukott. Az 1896 mára 15-iIri bp»-i 
népgyűlésen U. indítványozta az általános vá
lasztójog követelését. 1901-től kezdve újból 
képviselő. Egyik vezére volt 1903. a lét
számemelés elleni obstrukciónak. Külpolitiká
ban a hármasszövetség ellen volt. 

Uhde, Fritz von (1848—1911), német festő, 
az impresszionizmus egyik első mestere. Leg
ismertebbek biblikus tárgyú képei. 

Unland, Ludwig (1787—1862), német iró, 
irodalomtörténész, tübingeni egyet, tanár, a 
sváb költőiskola vezére. Népies dalokat, balla
dákat, drámákat irt. 

Uhlyarik Béla, * 1883, regény- és színmű -
iró; A kölcsönkért feleség (operett), Tilso-
nia (reg.). 

Uhrl Ferenc (1794?—1862), szobrász; ol-
mützi születésű, Pesten munkálkodott; klasz-
szicizáló. 

Uhu, a nagy fülesbagoly más neve. 
Uitz Béla, * 1887, festő. 1919. a proletár

képző müvésztanfolyam vezetője. 1921. Orosz
országban tanulmányutat tett s kiadta Luddi-
tenbewegung cimü freskómappáját. A moszk
vai művészeti akadémia tanára. 

Uj-Anglia, 1. New England. 
Ujbalázsfalva kisk.. Vas vm., szentgotthárd

muraszombati j . , 263 1., ut. Szentgotthárd, 
up. Apátistvánfalva. 

Újbánya, város a Garam mellett, 4813 1. 
Trianon óta Csehszlovákiáé Nova-Bana né
ven. Hajdan hires bányaváros volt. Itt dol
gozott 1723. a kontinens egyik legelső • gőzgépe. 

Az újbányái régi gőzgép egykorú rajza 

Ujbarok kisk., Fejér vm., váli j . , 471 1., 
ut. Bicske, up. Szár. 

Újcsalános kisk., Zemplén vm., szerencsi j . , 
1238 1., ut. Gesztely, posta. 

U. j . d., a. m. utriusque juris doctor CL ο.). 
Uj-Dél-Wales, 1. New South Wales. 
Ujdembóvár nagyk., Tolna vm., dombóvári 

j . , a Kapos mellett, 5173 1. Vasúti csomó
pont, vasút, tavin}, telefon, posta. 

Újépület (Neugebäude), a mai bp.-i Szabad
ság téren állott kaszárnya, amelyet II. József 
építtetett 1786. Börtönül is szolgált. Itt vé
gezték ki 1849 okt. 6. Batthyány Lajos 
grófot. 1895. lebontották. 

Ujezüst, réz-horgany-nikkel ötvözete, másként 
alpakkának v. pakfonnak nevezik; evőeszkö
zöket és műszereket készítenek belőle. 

Ujfalussy Dezső, * 1865, v. főispán, felső
házi tag. 

Újfalvi Krisztina (1761—1818), nagytehetségű 
és bizarr életű költőnő (Baráti vetélkedés c. 
verses levelek). 

Ujfehértó nagyk., Szabolcs vm.,- nagykállói 
]., 11.826 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Uj-Foundland, 1. New Foundland; U.-i kutya, 
nagy, hosszúszőrű kutyafajta. 

Újgörög nyelv, Görögország mai nyelve, az 
ógörög népnyelv folytatása; a 11—16. sz-ig 
középgörögnek, a 16. sz. óta újgörögnek ne
vezik. 

Uj-Guinea, a földkerekségnek Grönland után 
legnagyobb szigete, Ausztráliától É-ra. 805.000 
km2, kb. 3/4 millió pápua 1. Népe igen pri
mitív, termelése jelentéktelen. Belseje magas 
hegység, tengerpartja lapos. Kiviteli cikkei 
arany, szantálfa, kopra, gyöngyök. Ny-i fele 
hollandus, a K-i brit. ÉK-i negyede 1884— 
1919. német volt. 

Ujhartyán nagyk., Pest vm., alsódabasi j . , 
4774 1., ut. Kakucs, posta. 

Újházi Ede (1844—1915), színművész, a Nem
zeti Színház örökös tagja. U. volt az első 
magyar színész, aki a korában dívó pateti
kus, szavaló színpadi játék helyett a ter
mészetes beszédet vitte színpadra. 

Ujházy Ferenc (1827—1921), festő; csend
élet és Markó-modoru tájképek. 

Uj-Hebridák, Melanéziához tartozó szigetcso
port a Csendes-óceánban, vulkánikus és ko-
rállszigetek, összesen 13.000 km2, 85.000 
főnyi pápua lakosággal. 

Újhelyi Nándor, * 1888, erotikus regénye
ket irt. Külföldön él. 

Ujhuta kisk., Borsod vm., miskolci j . , 1091 
1., ut. Diósgyőri vasgyár, posta. 

Uj Idők, 1894 óta megj. szépirodalmi folyó
irat, szerk. Herczeg Ferenc. 

Ujiráz kisk., Bihar vm., berettyóujfalusi j . , 
680 1., ut. és up. Kótpuszta. 

Ujjbeszéd, a siketnémák ujj- és kézmozdula
tai az egyes betűk jelzésére. Számok kifeje
zésére már a régi rómaiak alkalmazták. Si
ketnémák számára Epéé abbé dolgozta ki 
a 18. sz.-ban. 

Ujjlenyomat, 1. Daktiloszkópia. 
Uj-Kaledonia, francia szigetcsoport a Csen

des-óceán DNy-i részén, összesen 18.500 km2, 
58.000 1. A 17.000 km2 fősziget egész
séges éghajlatú. 

Ujkécske nagyk., Pest vm., kiskunfélegyházi 
) . , 926 1., hajóáll., vasút, távíró; telefon; 
posta. 

Újkenéz kisk., Szabolcs és Ung egyes. 
vm., tiszai j . , 748 L, vasút, ut. Tornyospálca; 
up. Mezőladiny. 
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Ujkér kisk., Sopron vm., csepregi j . , 924 L, 
ut. Lövő, posta. 

Újkígyós nagyk., Békés vm., gyulai j . , 4809 
1., vasút, telefon, posta. 

Ujkivár kisk., magyar területen maradt ré
sze Balassagyarmathoz csatoltatott. 

Újkor, geológiai ért. a jelenkor; tört. ért. 
az Amerika fölfedezése utáni idő mostanig. 

Ujléta nagyk., Bihar vm., székelyhídi j . , 
1318 1., ut. Vámospércs, posta. 

Ujlörincfalva nagyk., Heves vm., tiszafüredi j . , 
441 1., ut. Poroszló, posta. 

Ujmalomsok kisk., Győr vm., sokoróaljaí 
j . , 1310 ]., ut. Csikvánd, posta. 

Uj-Mexikó, 1. New Mexico. 
Ujmindszent kisk., Baranya vm., szentlő-

rinci j . , 190 1., ut. Vajszló, up. Czindery-
Dogád. 

Uj Nemzedék, ker. legitimista irányú politi
kai napilap, alapította Milotay István. 1917— 
19. hetilap, 1919 óta napilap. Mostani szerk. 
Cavallier József. 

Újpest, r, t. város, Bp. mellett, 55.489 I. 
Sokoldalú gyáripar. Téli kikötő. Villamos, 
vasutak és számos gazdasági kapocs fűzi a 
fővároshoz. Ali. reálgimn. és leányliceum. 

Ujplatonikusok, 1. Neoplatonikusok. 
Uj-Pomeránia (Neupommem), a Bismarck-szi

getcsoport legnagyobb szigete a Csendes-óceá
non, 26.700 km2, 1914 óta az angoloké. 

Ujrafelvétel, ítélettel befejezett bűnügyekben 
az eljárás újrakezdése. Szabályait a bűnvádi 
perrendtartás (1896: XXXIII. t.-c.j 21. feje
zete tartalmazza. 

Ujrakeresztelök, azok a keresztény szek
ták, amelyek a gyermekkeresztséget nem is
merik el és csak felnőtteket keresztelnek 
meg. 

Ujrizsma, papírmennyiség mértékegysége, 
a. m. 1000 iv. 

Újság, 1. Az Újság. 
Uj-Skócia (Akádia), 1. Nova Scotia. 
Ujskolasztika, a XIII. Leo pápa által aján-

„ lőtt visszatérés Aquinoi Szt. Tamás tanaihoz. 
Ujszász nagyk., Pest vm., abonyi j . , 4388 1., 

Baromfitenyésztés. Vasúti csomópont. 
Ujszentiván nagyk., Torontál vm., torontáli 

j . , 1200 1., vasút, telefon; posta. 
Ujszibéria, orosz szigetcsoport az É-i-Jeges

tengerben, 88 km2. 
Uj-Tátrafüred (Novy Smokovec), nyaralóhely 

a Magas-Tátra déli oldalán, 1005 m magas
ságban. Trianon óta Csehszlovákiáé. 

Újudvar kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 
1044 1., vasút, táviró, up. Nagykanizsa. 

Ujvárfalva kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 
629 I., ut. Nagybajom, up. Somogysárd. 

Újvári 1. Erzsi, * 1898, iró, a szocialista 
irod. és müv. vallója. — 2. Péter, * 1869, 
iró és hírlapíró. Több zsidó tárgyú regényt 
és drámákat irt; a Magyar-Zsidó Lexikont 
szerk. 

Ujváry 1. Aladár, * i860, természetgyógyász. 
Számos népszerű egészségtani müvet irt. — 
2. Ignác (i860—1927), festő, az Iparmüv. 
Iskola tanára; vallásos, genre, történeti, táj-
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képek; része volt a Magyarok bejövetele 
körkép megfestésében. — 3. Lajos, * 1896, iró. 
Lirai novellái Esthajnali csillag c. jel. meg. 

Újvidék, város Bács-Bodrog vm., a Duna 
mellett, 34.000 1. Vasúti és közúti Duna-
hid. Elénk kereskedelem, némi ipar. Trianon 
óta Jugoszláviáé Növi Sad néven. 

Uj-Zéland, 1. New Zealand. 
Ukáz (orosz) a. m. cári rendelet; ált. ön

kényes rendelkezés. 
Ukk kisk., Zala vm., sümegi j . , 730 1., 

vasút, távíró, posta. 
Ukrajna (Kisoroszország), tanácsköztársaság az 

Orosz Szovjet Unió keretében a Fekete- és 
Azovi-tengertől É-ra, V2 millió km2, 30 mil
lió 1. Éghajlata kontinentális. Földje igen 
termékeny (csernozjom). Magában foglalja 
Oroszország búzatermő területeinek túlnyomó 
részét és K-Európa legnagyobb szénmedencé
jét (Donec), Állattenyésztése, vasércbányászata, 
mezőgazdasági és vasipara is jelentékeny. Vas
úthálózata jóval sürübb, mint Nagy-Orosz
országé, utjai rosszak, belvízi és tengerha
józása számottevő. Fővárosa Karkov. 

Ukrán (kisorosz), a K-i szlávok D-i ága 
D-Oroszországban, Galíciában, az ÉK-i Kár
pátokban. Hozzájuk tartoznak a kozákok is. 

Ukrán irodalom, legrégibb kora egybeesik 
az orosszal. A 18. sz. végén ébred föl 
a nemzeti szellem. Az első modern költő 
Kotljárevszkr a legnagyobb költő Sevcsenkó, 
ujabbak: Iván Frankó, Leszja-Ukrainke, Vo-
lodimir, Vinnicsenkó. Ma az ukrán nyelv 
szabad használata folytán uj irodalom van ki
alakulóban. 

Ulain Ferenc, * 1881, ügyvéd, 1919. meg
alapította a Szózat c. napilapot. A fajvédő 
mozgalom egyik vezére. 

Ulánusok v. dzsidások, lengyel lovaskatonák, 
akik lándzsával (dzsidával) voltak felszerelve. 

Ulászló. I. U. (1424—44), magyar és len
gyel király, Nagy Lajos unokája. Uralma 
polgárháborúban és a törökkel vívott harcok
ban merült ki (Hunyady János szentimrei 
és vaskapu, győzelmei). A szultánnal kötött 
(szegedi; békét megszegve, Várnánál meg
támadta Murád szultánt is. Ε csatában Ü. 
elesett. — II . U. (1469—1516), Albert magyar 
király unokája. 1490—1516. magyar király. 
Gyenge, tehetetlen uralkodó volt (»Dobzse 
László«), Uralmát állandó pénzzavar és a 
kőz- és főnemesség állandó harca jellemezte 
(Dózsa György parasztlázadása). 

Uleaborg, finn kikötőváros a Bottni-öböl 
partján, 22.000 1. 

Ulema (arab) a. m. mohamedán hittudós. 
Ulfilas (Wulfila, 311—381), a gótok püs

pöke, az ariánus nyugati gótok megtéritője. 
Lefordította a bibliát is nyelvükre s a gót 
írást is ő állította össze. 

Uljanov, 1. Lenin. 
Uljanov, orosz város, 1. Szimbirszk. 
Ullmann Adolf báró (1857—1925), bank

igazgató. 1874 óta a M. Alt. Hitelbank 
szolgálatában, melynek 1914 óta alelnöke volt. 
1910. főrend., 1916. báró. 
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Ulm, württembergi város a Duna mel
lett, 57.000 1. Forgalmi csomópont, ipar, ke
reskedelem. 

Ulster, Írország ÉK-i, legsűrűbben lakott 
tartománya, kb. 22.000 km?, i1/» millió 1. 
Protestáns skót lakosai nem csitlakoztak a?. 
ír szabadállamhoz, hanem szorosabb viszony
ban maradtak Angliával. 1921 óta Ê- Irland 
néven autonóm angol tartomány, csak 3 
county csatlakozott Irországhaz. Textilipara vi
lághírű. Fővárosa Belfast. 

Ultima ratio régim (lat.) a. m. a királyok 
utolsó érve, t. i. az ágyuk, ált. fegvverek. 

Ultima Thu'e (lat.) a. m. a legtávolabbi 
Thule, legendás ókori sziget, a Föld leg-
messzibb pontjának képzelték. 

Ultimatum (lat.), a diplomáciai nyelvben a 
végső feltételeke', jelenti, amelyeknek elutasí
tása a békés tárgyalások megszakításával, eset
leg erőszakos rendszabályok alkalmazásával jár. 

Ultimo (lat.-ol.) a. m. a hónap utolsó 
napja. 

Ultra (lat.) a. m. tul; túlzó. 
Ultramarin, kék festék, finom, vízben old

hatatlan por. 
Ultramikroszkőp, a mikroszkópnak Sieden

topf és Zsigmondy által 1903. föltalált módosí
tása, amely erős oldalsó megvi'ágitással 6 
milliomod mm nagyságú részecskéket is lát
hatóvá tesz. Az e'.v ugyanaz, mint amikor 
az ablakon besütő napfény láthatóvá teszi 
a levegőben ugráló porszemecskéket az ol
dalsó megvilágítással. 

Ultramontanizmus (lat.), eredetüeg a. m. 
az Alpokon tul (ultra montes : a hegyeken 
tulj székelő. Ma U. az a poütikiai irány
zat, amely a pápaság hatalmi törekvéseinek 
szolgálatában áll. 

Ultraviolett sugarak (ibolyántúli s.), színkép
ben (1. o.) az ibolyaszín után fellépő sugarak, 
melyeket szabad szemmel nem lehet látni» 
de igen erős ve ryi hatással v|a inak a fény
képező lemezre. Bizonyos bőrbetegségekre gyó
gyító hatással vannak. Ilyen célra a kvarc-
higanylámpa szolgá'tatja az U.-at. A közön
séges ablaküveg visszatartja az U.-a'. 

Urtravörös sugarak (helyesen: incravörös su
garak), a színképnek a vörösön inneni, nem 
látható hősugarai, amelyek hőmérővel mutat
hatók ki. 

Umberto (1844—1903), II. Viktor Emmuel 
fia, 1878. olasz király. Szigorúan alkotmá
nyos uralkodó és a hármas szövetság h've 
volt. 1900. egy Bresci nevű anarchista meg
gyilkolta. 

Umbra, ásványi anyagokból készült barna-
szinü festék. 

Umbria, tartomány Közép-Olaszországban, 
10.000 km3, 3/4 millió 1. Fe'szine hegyes. 
Fővárosa Terugia. 

Una corda (ol.), zenei műszó, a. m. egy 
húron. Zongorán a gyengébb hangzás el
érésére, amikor a bal pedállal eltolt ka
lapács csak egy, ill. két hurt üt. 

Unamuno, Miguel, * 1864, spanyol iró, irt 
regényeket (Paz «a la Guerra, Njebla, magy. 

is), költeményeket. Primo da Rivera diktatú
rája elleni fellépése miatt évekig emigrációban 
volt. 

Unanimitas (lat.) a. m. egyetértés, egy
hangúság. 

Uncia (ang. : ounze), régi sulyegység, Angliá
ban I /M font, Olaszországban V12 iont. 

Uncle Sam (ang. a. m. Samu bácsi), az 
Egyes. Ali. tréfás elnevezése; az U. S. A. 
két első betűjének elferdiléséből származott. 

Und kisk., Sopron vm., csepregi j . , 781 1., 
ut. és up. Sopronhorpács. 

Undi S. Mariska, * 1887, festőnő és ipai1-
müvésznő. Legismertebb müvei az Aréna uti 
Népszállót diszitő dekorativ festményei. 

Undset, Sigrid, * 1882, norvég írónő. Regé
nyei: Kristin Looransdatter, Olav Andonsson. 
1928. Nobeldij. 

Unduláció (lat.) a. m. hullámzás. 
Unfair (ang.) a. m. nem korrekt. 
Unger 1. Emil, * 1883, zoológus, halászati 

biológus. Müve: Magyar édesvízi halhatátazó. 
— 2. Ernő, * zenész, a Zenemüv. Főiskola 
tanára, 1923 óta a bp.-i Hangverseny Egye
sület zenekarát vezeti. 

Unghváry Sándor, * 1883, festő. Finom ak-
varellek és grafikai lapok, freskók, üveg
festmények. 

Ungleich Fülöp, szobrász a 17. sz. végén 
s a 18. sz. elején Nyugat-Magyarországon; 
az ő müve a budavári Szentháromság-szobor
emlék (1712—14). 

Ungvár, város az Ung folyó mellett, 17.000 
1. Trianon óta Csehszlovákiáé Uzhorod néven. 

Ung vm., 3230 km3, 162000 1. Székhelye 
Ungvár, Trianon óta Csehszlovákiáé. 

Unifikálni (lat,) a .m. egyesíteni, egysége
síteni. 

Uniformis (lat., a. m. egyforma), egyen
ruha, formaruha. 

Unikum (lat.) a. m. egyetlen. 
Unió (lat.) a. m. egyesülés, szövetség; az 

Északamerikai Egyesült Államok rövid neve. 
Unionisták. angol politikai párt, amely 1886. 

a'akult azokból az angol liberálisokbál, akik 
ellenezték az ír önkormányzatot. Az U. a kon
zervatívokkal együtt kormányoztak 1886—92. 

Union Jack, az angol birodalmi lobogó. 
Unipoláris (lat.) a. m. egysarkú. 
Uniszónő ('at.) a. m. egyhangon, egyhan

gúlag. 
Unitáriusak, a Stooinus Faustus által alapí

tott egyház hívei, akik a Szentháromság dog
máját nem ismerik el. Krisztus istenségét ta
gadják, a Szentlelket nem tartják külön sze
mélynek, a predesztináló és az eredendő 
bün dogmá'ával szembehelyezkednek. A régi 
Magyarországon egy püspökük volt. Ma csak 
négy egyházuk van, kb. I2.o:>o hívővel. 

UnitáS (lat.) a. m. egység. 
United States of America, rövidítve U. S. A. 

a. m. Amerikai Egyesült Államok. 
Unius libri homo (at.) a. m. egykönyvü 

ember. 
Un}versit?s (l»t) a. j». mindenség, egye
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UNIVERSITY EXTENSION 

témess ég. U. litterarum, a. m. tudomány
egyetem. \ 

University extension (an g.) a. m. Szabad 
Egyetem, népszerű Xfőiskola. 

Univerzális (lat.) V m. egyetemes. 
Unlverzalizmus (lat.)\ a. m. egyetemességre 

való törekvés. ι 
Univerzum ('at.) a. \ m. mindenség. 
Unna, Paul Gerson (1850—1929), német bőr

gyógyász, hamburgi egyety tanár. 
Unruh, Fritz, * 1885, német drámaíró. (Voi

der Entscheidung, Flügel der Nike stb.). 
Unterberg Hugó, * 1877, orvos, urológus, 

bp.-i egyet. m. tanár. Miivel: Prostatamüté-
tek, Vesekövek. 

Unterwaiden, egyike a három eredeti svájci 
kantonnak a Vierwaldstätti tó D-i partján. 
Két félkantonból áll: Nidwalden és Obwal-
den, együtt 76S km3, 32.000 1., fővárosok 
Stans és Samen. Marhatenyésztés, némi föld
művelés. 

Uny kisk., Esztergom vm., esztergomi ]'., 
565 1., uc. és up. Tinnye. 

Upanishadok, 1. Brahmanizmus. 
Upaszfa, Ny-India szigetein élő fa, tejned

véből a benszülöttek nyilmérget készítenek. 
Uppony kisk., Borsod vm., ózdi j . , 575 1., 

ut. Dédes, up. Bóta. 
Upsala, város Svédországban, Stockholmtól 

ÉNy-ra, 30.000 1. Régi (1419) hires egye
tem, gazdag gyűjtemények. 

Up to date (ang.) a. m. a kor színvona
lán álló. 

Ura kisk., Szatmár vm., csengeri ;., S27 
1., ut. Csenger, up. Csengerujfalu. 

Uraiujfafu kisk., Vas vm., sárvári j . , 938 
1., ut. VánrKPcsalád, posta. 

Uraj kisk., Gömör és Kishont vm., pulnoki 
j \ , 785 1., ut. és up. özd. 

Ura!, 1. különálló Ê-D irányú hegység 
Európa és Ázsia határán, 2400 km. hosszú, 
70—300 km. széles. Legmagasabb, csúcsa 1688 
m.; lejtői igen enyhék. Ásványos kincsekben 
igen gazdag: platina, arany, réz, vas, nik
kel, azbeszt, kobalt, szén, só, drágakövek. — 
2. Folyó, Európa és Ázsia határán: az U. 
hegységben ered és a Kaspi-tengerbe ömlik, 
230a km. hosszú. 

Ural a'.fáji népek és nyelvek, É- és K-
Európában és É- és Középázsiában vannak 
és föloszlanak öt nyelvcsaládra : mongolokra, 
törökökre, tunguz-mandzsukra, szamojédekre és 
finn-ugorra. Némelyek a japánt is ideszámít
ják. Az U. egységének nyoma, hog/ e nyel
vek mind ragozok és hogy nagy részükben 
fontos szerep jut a hangilleszkedésnek. 

Urai-vidék, Szovjetoroszország autonóm te
rülete a régi Jekaterinburg, Perm, Tjumon és 
Cseljabinszk kormányzóságok helyén, 1.658,000 
km2, 6.389.000 1. Bánya- és iparvidék. Fő
városa Szverdlovszk (Jekaterinburg). 

Urán, fehérszínű, nyújtható, fémes termé
szetű ritka kémiai elem, mely csak vegyü
letekben fordul elő. Sósav és kénsav oldják. 
Legfontosabb érce a szurokérc, melyben a 
Curie-házaspár a rádiumot felfedezte. 
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ÜR1AS 

Urania (gör.) a. m. égi; a görög mitoló
giában a csillagászat múzsája. 

Uranos, a görög hitregében az ég meg
személyesítője. Felesége Gaia (a Föld). 

Uranus, a Naprendszer hetedik bolygója. 
Herschel fedezte föl 1781. A Naptól 2900 
millió km. távolságra van, keringési ideje 
84 év. Átmérője 51.000 km. Négy holdja van, 
amelyek paradox, keletről nyugat felé való 
keringést mutatnak. 

Urasztala, ref. templomokban oltár helyett 
áll, rajta tartják a keresztelő-edényeket. 

Uray Tivadar, * 1895, színész, a Nemz. 
Színház . tagja. 

Urbán Péter báró, * 1870, földbirtokos, 
Arad vm. volt főispánja, országgy. képv. 

Urbanics Kálmán, * 1884, főszolgabíró, or
szággy. képv. 

Urbanitas (lat.) a. m. városiasság, csi
szoltság. 

Urbárium (ujlat.), a földesurak és jobbá
gyok közti viszonyt szabályozó rtn.lelkezések. 

Úrbér, a jobbágyok tartozásai a földes
urakkal szemben. Ilyenek voltak nálunk: 1. 
a füstpénz; 2. a kilenced; 3. a robot, min
den telkesgazda 104 gyalog- vagy 52 igás-
napot, a hazátlan zsellér 12, a há7as zsel
lér 18 gyalognapot volt köteles szolgálni; 4. 
hegyi vidékeken a hegyvám. Az U. 1848. 
szűnt meg. 

Úrbéri birtok, a jobbágy ingatlana, job-
bágytelki állomány a belső és a külső te
lekből állt. 

Urbi et orbi (lat.) a. m. a városnak és 
a világnak, igy hirdeti ki a pápa rendeleteit, 
igy adja áldását megválasztása után. 

Urbino, város, Közép-Olaszországban, 19.0001. 
Urda, a Szovjetoroszországhoz tartozó auto

nóm Kalmük-terület fővárosa, 46.000 1. (Ré
gebbi neve: Chanszkája-Sztavká). 

Urémia (gör.), hugyvérüség, a vér elmér-
geződése hugyanyaggal olyan esetbe.i, amikor 
a vesék betegsége folytán a bomlástermékek 
nem vá'asztódha'.nak ki, hanem a vérben 
maradnak. 

Uréter (gör.) a. m. hugylevezető cső, a 
veséből a hólyagba. 

Urethra (gör.), húgycső, nőnél 3—4 cm., 
férfinél 20 cm. hosszú. 

Urga (mai nevén: Bogdo Kuren), Mon
golország fővárosa, 30.000 1. Karaván-állo
más. Bőrpiac. Épülő vasút Szibéria és rend
szeres automobiljáratok É-Kina felé. 

Urgens (;at.) a. m. sürgős. 
Urhida kisk., Fejér vm., székesfehérvári j . , 

920 )., ut. Szabadbattyán, up. Sárszentmihály. 
Uri nagyk., Pest vm., gyömrői ' j . , 2361 1., 

ut. Tápiósáp, posta. 
Uri, egyike a három eredeti svájci kan

tonnak a Vierwaldstätti-tó DK-i partján, 
1076 km2, 25.000 1. Állattenyésztés, némi 
földmüvelés. Fővárosa Altdorf. 

Uriás, Dávid király hadvezére, akit ez, 
hogy feleségét, Bathsebát elnyerhesse, Joab-
nak általa átadott levél segítségével halálba 
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URIEL UTOPIA 

küldött. Ezért nevezik U.-levél-nek az át
adóra veszedelmes levelet. 

Uriel, ι. a zsidóknál a négy arkangyal 
egyike; — 2. 1. Acosta. 

Úrkút kisk., Veszprém vm., veszprémi ]., 
873 L, ut. Városlőd—Kislőd, up. Ajka. 

Urmánczy Nándor, * 1868, politikus, publi
cista, a Pesti Hírlap munkatársa. Az irredenia-
mozgalom egyik vezére. 

Urmia, város ÊNy-Perzsiában, a 4700 km3 

területű sós U.-tó partján, 1300 m. magas
ságban, kb. 15.000 1. Karaván-kereskedelem. 

Urna (gör.) a. m. 1. hamvveder, 2. ált. 
díszes váza kül. szavazatgyüjtő edény. 

Űrnapja, pünkösd utátii első vasárnapot kö
vető csütörtök, a kat. egyházban az oltári 
szentség ünnepe. 

Urológia (gör.) a. m. a húgyszervek tana. 
Urr Ida, * 1894, szlovenszkói lírikus; vers

kötetei: Zokogások, Biborkehely. 
Ur színe változása (Transfiguratio Domini), 

a Tábor-hegyen, ünnepe aug. ö. 
UiMguay, i. íoVyó ü-Amerikában. A Serra 

Geral-ban ered és a La Plata-ba ömlik; 

Kj~>Ls3p fffl gentina közt. 187.000 

gjj?=41E ^ ^ ^ ^ ¾ . hajlata, meleg, mérsé-

I L~- g halomvidék. Földje ter-
I ty\ Ψ^-η. J j mékeny, de csak 50/0-a 
\/Á. ^^1¾ =v *CWí v a n megmüvelve. Főter-
j ^ ^ ^ ^ - S L ( ¾ ^ ¾ ¾ ¾ menyei a búza, árpa, 
^ m r o ^ ™ x^SS^py a kivitel 950/0-a az ál-

^ ^ lattenyésztés termékei
ből kerül ki. A szarvasmarha- és juhhúst 
sózva, fagyasztva, konzervek és Liebig-féle 
huskivonatok alakjában értékesitik. Fővárosa 
Montevideo. U. 1814-ben szakadt el Spanyol
országtól, 1817—25. Braziliához tartozott, azóta 
önálló. 

Úrvacsora, ker. szertartás, amelyben Jézus 
Krisztus utolsó vacsorájának hasonlatosságára 
kenyeret és bort vesznek magukhoz a hivek, 
hogy ezáltal Krisztussal egyesüljenek. A kat.-ok 
.szerint a kenyér és a bor átlényegül Krisztus 
testévé és vérévé, az evang.-ok szerint a 
hivő valósággal Krisztus testét és vérét veszi, 
a ref.-ok szerint a kenyér és a bor csak 
jelképe Krisztus testének és vérének. 

Úrvezető, az az automobilvezető, aki ezt 
nem kenyérkeresetként, hanem csak kedvte
lésből üzi. 

U. S. A. (United States of America), az 
Északamerikai Egyesült Államok hivatalos rö
vidítése. 

Usance (franc.) a. m. szokás, kül. tőzsdei 
szokás. 

Usetty Béla, * 1887, ügyvéd, országgy. 
képv. 

Uszályhajó, gépezet nélküli teherhajó, amelyet 
vontatóhajó huz. 

Úszás, a legkedveltebb rizisport. Három 
neme van, u. m. gyors-, mell- és hátúszás. 

Uszka kisk., Szatmár, Ugocsa és Bereg 
egyes, vm., fehérgyarmati ]•, 423 1., ut. és 
up. Tiszabecs. 

Uszkár, selyemszőrü kutyafajta. 
Uszkókok (szerb) ay m. szökevények: 1. 

akik a 16. sz.-ban a törökök elől Magyar
országba, illetve a velencei köztársaságba me
nekültek. Belőlük kerültek ki a határőrvidék 
katona-polgárai. — 2. Dalmáciában élő ten
geri kalózok, akiket később Horvátországba 
telepitettek le. 

Úszód nagyk., Pest vm., kalocsai j . , 1995 
1., hajóáll., telefon, posta. 

Úszó dokk, vízhatlan szekrényekből álló 
úszó test, lesüllyesztve, belevontatják a javí
tandó hajót, majd a rekeszek kiszivattyuzása 
utján a hajóval együtt felemelik. 

Uszonyok, a halak helyváltoztató szervei, 
van mell-, hát- és farkuszony. 

Útadó, az a pótadó, amelyet egyes törvény
katóságok a kcaeiésük alá totozó vrtak épi» 
tésére, kezelésére és fenntartására vetnek ki. 

Utah, az Egyes. AH. egyik Ny-i állama, 
220.000 km2, 1/2 millió 1. Gabona, cukorrépa, 
konyhakertészet, erdőgazdaság, juh és szarvas
marha. Réz, cink, ólom, szén, ezüst, arany. 
Fővárosa Salt Lake City. U.-t 1847. a mor
monok népesítették be, 1848. az Unió el
foglalta Mexikótól, 1896 óta állam. 

Utamaro, Kitagava (1753—1806), japán festő, 
a szines fametszés egyik nagy mestere. _ Leg
ismertebbek kurtizánokat ábrázoló képei. 

Utánnyomás, valamely szellemi terméknek 
(írásnak, képnek stb.) újbóli közlése v. sok
szorosítása. A szerző v. kiadó «ngedélye nél
kül tilos. 

Utászcsapatok (pionírok), katonai műszaki 
csapatok, főképpen vízépítésre és vízi szolgá
latra. 

Ut desínt vires, tamen est Iaudanda vo
luntas (lat.) a. m. bár hiányoznak az erők, 
mégis dicséretes a szándék. 

Utenziliák (lat.) a. m. használatra szolgáló 
eszközök. 

Uterus (lat.) a. m. anyaméh. 
Utica, város az Egyes. All. New York ál

lamában, 94.000 1. Gépgyártás. 
Utile cum dulcï (lat.) a. m. a hasznosat a 

kellemessel (vegyíteni). 
Utilitarizmus v. utilizmus (lat.) a. m. ha

szonelvűség, a haszon szempontja. 
Utódállamok, igy nevezik az osztrák-magyar 

monarchiából alakult uj államokat. 
Utolsó Ítélet, Jézusnak földrejövetele, hogy 

Ítéljen az emberek fölött. 
Utolsó kenet, szentség, nagybetegek szá

mára, hogy Istentől kegyelmet nyerjenek. 
Utolsó vacsora, Jézus Krisztus utolsó va

csorája, amelyen az urvacsorát szerezte. 
Utópia (gör.) a. m. seholsem, seholország, 

nevét az angol Thomas Morus hires állam
regényétől (1516) származtatja. Oly ideális 
államot jelent, ahol minden rendjén van. A 
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UÎRÈC] 

közbeszédben y . a. m. ábránd, elérhetetíen 
tökéletesség. λ 

Utrecht, városV É-Hollandiában, 150.000 1. 
Bársonygyártás. flollandia legnagyobb száraz-
föfdi városa és terménypiaca. 

Utrillo, Maurice, \* 1883, francia festő, pá
rizsi uccák és a ^Montmartre korcsmáinak 
festője. > 

Utrirozni (franc.) ai m. túlozni. 
Utriusque juris doctor, mindkét jogtudo

mány doktora. Jog- és államtudor v. jog- és 
kánonjogrudor. 

Útvesztő, I. Labirintus. 
Uzborjád nagyk., Tolna vm., simontornyai 

j . , 1074 1., ut. és up. Sárszentlőrinc (Uzd 
község részére); ut. és up. Borjád (Kajdacs 
község részére). 

Uzsoki hágő, hegyszoros az Erdős-Kárpátok
ban. 1915 februárban a Szurmay-hadsereg 
védte az oroszok támadásai ellen. 

Uzsora, vétség, amelyet az követ el, aki 
máönak szorultságát, könnyelműségét v. ta
pasztalatlanságát felhasználva, a rendesnél jó
val magasabb kamatra ad kölcsönt. 

Uzurpální (lat.) a. m. bitorolni, 
Uzus (lat.) a. m. szokás. 
Übermensch (német, a. m. emberfeletti em

ber), Nietzsche bölcselete szerint a jövő em
bere, aki a mai embert erőben és értékben 
fölül fogja múlni. 

Üdv hadserege (ang. Salvation army), bű
nösök megtérítésével, a nagyvárosi nyomorú
ság enyhítésével foglalkozó, katonás formasá
gokra sokat adó szervezet, amelyet 1878. Wil
liam Booth alapított Londonban. 1924. Buda
pestre is bevonult. 

Üdvözlégy (lat.: Ave Maria), Mária tiszte
letére mondott r. kat. imádság kezdőszava. 

Ügetőverseny, olyan kocsiverseny, amelyben 
a lovaknak csakis ügetve (nem vágtatva) sza
bad haladniok. 

Ügyészség, igazságügyi hatóság, amelynek 
főfeladata a közvád képviselete büntető ügyek
ben. A kir. ügyészség működésére az igaz-
ságügyminiszter utasítással gyakorolhat befo
lyást. 

Ügyvéd, magánfelek jogi érdekeinek hivatá
sos képviselője bíróságok és közigazgatási ha
tóságok előtt. 

Ügyvédi Kamara, az ügyvédek érdekeit kép
viselő önkormányzati testület, amelynek az Ü· 
területén működő minden bejegyzett ügyvéd 
tagja. Egy vagy több törvényszék területére 
terjed ki a hatásköre. Legalább 30 tagból 
kell állnia. 

Ük, a dcdszüíőntuli ős. 
Üllő, 1. nagy vastuskó, amelyen a kovács 

a kovácsolandó vasat kalapálja. — 2. A fül
ben lévő egyik hallócsontocska. 

Üllő nagyk., Pest vm., monori j . , 5713 1., 
vasút, távíró, telefon, posta. 
^Ürge, a mókussal rokon, apró rágcsáló em

lős. Bundája vörhenyes. Az Alföldön gyakori; 
rágcsálásával sok kárt okoz. 

Űrmérték, a folyadékok mennyiségének mé-
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résére szolgáló mérték. Egysége nálunk a 
iker. 

Ürmös, ürömmel, kálmuszgyökérrel, tormá
val, szegfüvei és narancshéjjal készített erős 
izü bor. 

Üröm nagyk., Pest vm., pomázi j . , 1363 1,, 
vasút, táviró, telefon, posta. 

Ürü, a herélt kos. Húsa jobb mint a kosé 
vagy anyajuhé. 

Üstdob, ütőhangszer, hártyával bevont réz
üst, ujabban hangoló szerkezettel. 

Üstökösök, szabályos időközökben vagy csu
pán egyszer mutatkozó kóbor égitestek. Előbbi 
esetben a naprendszerhez tartoznak, utóbbiban 
csak egyszer jelennek meg benne s aztán 
örökre eltűnnek. Alakjuk nagyon változatos; 
többnyire egy fényes pontból (mag) állanak, 
melyet ködszerű burok (csóva) vesz körül s 
ebből nyúlik ki a farok, mely néha hiány
zik, néha sok millió km, hosszú. A fej laza 
meteordarabokból, a csóva és farok gázszerü 
anyagból állanak. Tömegük rendkívül csekély. 
Anyaguk fémekből és szénhidrogénekből áll. 
Az Ü. olykor szétesnek és meteorrajokká ala
kulnak át. 

üszkösödés (gangraena), egy testrész elha
lása. A meleg Ü. lázzal és az ilető testrész 
rothadásával jár, a hideg Ü., aggkori Ü. az 
illető testrész (gyakori a lábujj) elszáradásá-
val jár. Az Ü. rendes oka a vérkeringés 
tartós megszűnése, pl. ütés vagy fagyás kö
vetkeztében. 

Üszküb, 1. Skoplje. 
Üsző, a még nem ellett nőstény szarvas

marha, amelynek még a metszőfogai se nyúl
tak meg. 

Üszög, gomba (kb. 400 félét ismerünk), 
amely növényeken élősködik és ezeken be nem 
gyógyuló sebeket okoz. A búzát és más ga-
bonanemüeket veszélyezteti. 

Üteg, a tábori tüzérség szervezeti egysége, 
békében 4, háborúban 6—8 löveggel. 

Ütem (taktus), a zenei ritmus jelölése. A 
kottaírásban az Ü.-ek függélyes vonallal van
nak egymástól elválasztva, a karmester kéz
mozdulatokkal jelzi. 

Ütemjelzés, zenében a kulcs és előjegyzé
sek után következő jel vagy törtszám, amely 
a számolási egységeket adja meg az ütem
ben. Vannak páros és páratlan ütemnemek. 

Ütemmérő, 1. Metronom. 
Ütőhangszerek, mindazon hangszerek, ame

lyekben a hangkeltő közeg rugalmas fémből 
v. rugalmasan kifeszített bőrből áll. Primitív 
népeknél és kulturnépeknél számtalan válto
zatuk fordul elő. A modern zenekarok azon
ban csak az üstdobot, pergődobot, nagydobot, 
réztányért, triangulumot, harangjátékot és néha 
a tam-tamot használják. 

Üveg, a modern kultúrának a vas mellett 
a legfontosabb anyaga, használatát már α leg
régibb kulturnépeknél megtaláljuk. Az U. mes
terséges szilikát, melyet kovasavnak fémoxi
dokkal va!ó összeolvasztásából nyernek. A kö
zönséges Ü. (kalcium-nátrium- Ü.) mész, szóda 
és kvarc (kvarchomok) összeolvasztásából ke-
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letkezik. Ha sz6da helyett hamuzsirt alkal
maznak, akkor a csiszolt Ü.-tárgyak előálll· 
tására alkalmasabb kálium-U.-et kapják. Ez 
sokkal nehezebben olvad, azért a vegytani Ü.-
eszközöket is ebből készítik. A harmadik faj
tája az Ü.-nek az ólomüveg. Ennek kedve
zőbb a fénytörése, azért optikai lencsékhez 
haszználják. 

Üvegfestmény 
Naur sa István esztergomi érrek képe 

chartresi dóm ablakán 

'üvegfestés, technikai eljárás, amelynél az 
ábrázo'ást szines üveglemezkékből állítják össze 
ólomfoglalatok segítségével. A szint az üveg
lemezen átszűrődő fény teszi ki'ejezővé. 

Üveghangrk, 1. Flageolett. 
Üvegmaratás, a f.uorsav (fluorhidrogén) 

azon tulajdonságán alapszik, hogy az üveget 
oldja, illetve megmarja. Az üveg simán ma
radó részét alkalmas lakkal bevonják, aztán 
fluorsav gőzének teszik ki s mivel ez csak 
a be nem vont részeket marja meg, a lakk 
eltávolítása után az üveg a kívánt mintával 
van ellátva. 

Üzbégek (özbégek), közéreurópai török nép
csoport, nem néprajzi, hanem politikai egység, 
a név egy 16. sz.-i fejedelemtől ered. Szá
muk kb. 2 millió. 

Üzbég tanácsköztársaság ( Üzbekisztán, Uzbek 
szovjet szocialista köztársaság), 1924. létesült, 
340.000 km2, 5,270.000 1. Khivát és Bokharát 
foglalja magában. Öntözésen alapuló földmű
velés, gyümölcs, pamut, selyem, állattenyész
tés. Fővárosa Ashabad. 

üzckedés, a nemi ösztön megnyilvánulása 
fiatal szarvasmarháknál. 

Üzemgazdaságtan, a magángazdaságtaa egyik 
ága, amely az üzemek anyagi gazdálkodásá
val és belső életük törvényszerűségeivel fogl. 

Üzemi töke, valamely üzemnél, vállalatnál 
a nyersanyagokban, készárukban és készpénz
ben lévő, vagyis forgatható tőke. 

Üzkti év, a gazdaságok számadási éve, 
melynek lezártával mérleget készítenek. 

V 
V, mint római számegység = 5; az elek

trotechnikában ν = volt; v. (vide) = lásd. 
Vaal, az Oranje mellékfolyója D-Afrikában. 

Középső szakasza határ Transvaal és Oranje 
államok közt. 

Va banque (fran-.) a. m. a bank a tét! 
V.-ot já'szik, a. m. mindenét egy lapra teszi 
föl. 

Vác r. t. város, Pest vm. V.-i járásának 
székhelye a Duna könyökénél, 19.395 I· R-
kat. püspökség, kegyesrendi gimn., siketnéma 
intézet, fegyház. Gyáripar. 

Vácbottyán kisk., Pest vm., váci j . , 621 
1., vasút, ut. Váchartyán, up. Örszentmiklós. 

Vácduka kisk., Pest vm., vá i j . , 734 1., 
ut. és up. Vác. 

Váchartyán kisk., Pest vm., vá i j . , 1091 
1., vasút, telefon, posta. 

Vachott 1. Imre, 1. Vahot. — 2. Sándor 
(1818—I£6I), költő. Verseinek első gyűjte
ménye 1845. jelent meg. A szabadságharc után 
fogságba került, ott megőrült. Vác : a kathedráüs 
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Vacillálni (lat.) a. m. ingadozni. 
Váckisujfalu kisk., Pest vm., váci j . , 516 

I., ut. és up. Galgamácsa. 
Vácrátőt kisk., Pest vm., vá:i j . , 11S6 1., 

vasút, ut. és up. Váchartyán. 
VácszentMszlő njgyk., Pest vm., gödöllői j . , 

75J 1., ut. Valkó, posta. 
Vacuum, 1. Vákuum. 
Vacuum cleaner (ang.) a, in. porszívó. 
Váczy János (1859—1918), tanár, iró. Mü

vei;- Berzsenyi, Ráday Gedeon, Tompa élet
rajzai, Kazinczy Keren; és kora, kiadta Ka
zinczy levelezését. 

Vadai, néger állam Közép-Afrikában (Fran
cia Szudán). Fő kiviteli cikke a szarvas
marha. 

Vadász 1. Elemér, * 1885, geológus, pa
leontológus. Több tanulmánya és könyve je
lent meg hazai és külföldi, földtani és ős
lénytani kérdésekről. — 2. Ú p í t (1861—1924), 
képviselő. 1912. igazságüg i á'lamtitkár a 
Tisza-kormányban, 1922. egyik 111 e^a 'api tó ja a 
Tolgári Pártnak. — 3. Miklós (1881—1927), 
festő, grafikus, illusztrátor. 

Vadászkürt v. erdei kürt, a kürtök ré
gebbi faj'ája, amelyet a szelepes v. szárny
kürt teljesen kiszorított. 

Vademecum ('at.) a. m. jöjj velem; zseb
könyv. 

Vadházasság, 1. Agyasság. 
Vadna kisk., Borsod vm., sajószentpéteri j . , 

652 1., vasút, ut. Sajókaza, posta. 
Vadnai Béla, * 1896, a Pénzintézeti Köz

pont h. igazgatója, iró, publi:ista. Főbb 
szépirodalmi munkái: Miniatür-lélektiikör, Ti
roli emlékek, Lévay József és kortársai. 
Utóbbi időben főleg közgazdaági tanulmá
nyokkal foglalkozik. Szerkesztője a Pénzi íté-
zeti Központ angol-, német- es francianyelvü 
Bulletinjeinek, amelyet az egész világon ismer
nek s amelynk alapjai a szanálás óta Ma
gyarországot megítélik. Szerkesztője továbbá 
az Athenaeum kiadásában megjelenő Közgaz
dasági Enciklopédiának. 

Vadnay 1. Károly (1832—1902), regényíró. 
1864. Tóth Kálmánnal a Fővárosi Lapok ala
pitója. Később a Budapesti Közlöny szerkesz
tője, — 2. Tibor, * 1869, h. államtitkár, köz
igazgatási és szociológ'ai munkákat irt. 

Vadosfa kisk., Sopron vm., csornai ]'., 335 
1., vasút, ut. Mihályi, up. Magyarkeresztur. 

Vádtanács» a törvényszék 3 birói tagból 
álló tanácsa, amely a büntetőperben a vizs
gálat kiegészítése, az eljárás megszüntetése, 
vagy a terhelt vád alá helyezése, szabadon
bocsátása, illetve fogvatartása iránt határoz. 

Vadvíz» a talajból felszivárgó v. csapadék
ból eredő viz a földeken. 

Vae víct's (lat.) a. m. jaj a legyőzöttek
nek. (Brennus ga'l vezér moid ta volna a le
győzött rómaiaknak.) 

Vág, az ÊNy-i Felföld legnagyobb folyója. 
A Magas- és Alacsony-Tátrából ered (Fehér 
és Fekete V.), Gutánál ömlik a Kis-Dunába. 
340 km. Tutajozható. 
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Vág kisk., Sopron vm., csornai j . , 1196 L, 
ut. Szany, posta. 

Vág (franc: vague) a. m. határozatlan, 
bizonytalan. 

Vagabundusz (lat.) a. m. csavargó. 
Vágáshuta kisk., Abauj-Torna vm., gönci ]., 

315 Π, ut. és up. Pálháza. 
Vagina (lat.) a. m. hüvely. 
Vágó r. Dezső, * 1882, szobrász, érem-

és iparművész; plakettek. — 2. Jázsef, * 1877, 
építész. V. László testvére, akivel számos 
magán- és nyilvános épületet tervezett, köz
tük a Petőfi-házat és az Erzsébet-téri kioszk
ot. 1927. a genfi Nemzetek Szövetsége pa
lotájának tervpályázatán az egyik első dijat 
kapta. — 3. József, * 1877, a bp.-i keres
kedelmi és iparkamaránál 23 évig működött 
ügyvezető titkári minőségben, azóta a Pester 
Lloyd közgazdasági szerkesztője. 1912. Fenyő 
Miksával együtt megalapította a Magyar Vám
politikai Központot, amelynek 1917-ig igazga
tója voit. A háború után a háborús gazda
sági központok leszerelésével megbízott kor
mánybiztos volt. — 4. László, * 1875, építész. 
Főként színházépítési tervekkel foglalkozott. 
Több bérházat és nyilvános épületet épített, 
pl. a Gutenberg-palotát, Arkád-bazárt, Mü-
vészházat, Nemzeti Szalont. — 5. Pál (1854 
—1928), festő; táj-, genre-, vallásos, törté
neti képek (Tülekedő bikák, Reggé', Vonós
négyes, Budavár visszavétele 1849-ben). — 6. 
Sándor, * 1877, festőművész. Arcképekkel, zsá-
nerje!*ne,tekkel és kül. tájképekkel tűnt föl. 

Vagon, 1. Waggcn. 
Vagyonközösség, 1. a házastársak vagyona 

egészben v. részben közös vagyonná olvad 
össze. Altalános a V., ha mindkét házastárs 
egész vagyonát egyesíti, a szerzeményi V. 
csak a házasság alatt szerzett vagyontárgya
kat teszi közössé. — 2. V· keletkezik a 
társasági viszonyban, amely vagyonegyesités-
sel közös haszon- és teherviselés végett 
alakul. 

Vahhafo.'ták, mohamedán szekta Arábiában. 
Alapitója Mohamed ibn-Abd-el Vahhab (1720 
—87). Számuk ma kb. i/2 millió. 

Vahot 1. Imre (1820—1879), iró. 1844—48. 
szerk. a Pesti Divatlapot, amelynek Petőfi 
segédszerk. volt. — 2. Sándor, 1. Vachott. 

Vaj, a tejnek tömöritett zsírtartalma. 100 
1. jó tejből 3—4 kg. tiszta vajat nyernek. 

Vaja kisk., Szabolcs vm., nyirbaktai j . , 
2283 I., vasút, távíró, teiefon, posta. 

Vajda (szláv, vojvoda, a. m. hadvezér), 
tartományok kormányzója iak cime volt, ná
lunk Erdélynek volt fejedelemséggé alakulási 
előtt V.-ja. 

Vajda 1. Ernő, * 1886, színmű- és film
író; A váratlan vendég, A szerelem vására, 
Délibáb, Farsangi lakodalom (színmüvek); Sze
renád, Rachel (filmek). Amerikában: él. — 2. 
Gyula (1843—1909), müvelődéstörténetiró, ke
gyesrendi tanár. — 3. János (1827—1897), 
költő. Lírájában a szerelmet, a haza és em
beriség nagy kérdéseit szólaltatja meg. A 
Petőfi utáni líra legkiválóbb képviselője. — 
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4. Péter (1808—1846), tanár, panteisztikus iró, a 
természetről s szabadságról irt rapszódiáival, 
verseivel. — 5. Zsigmond, * 1858, festő; 
freskó (a budai kir. palotában, a pesti Or
szágházban), arckép (József főherceg, gróf 
Andrássy Géza). 

Vajdácska kisk., Zemplén vm., sárospataki 
]'., 1423 1., ut. Alsóberecki, up. Sárospatak. 

Vajdahunyad (Hunedoara), városka, Erdély
ben, a Cserna folyó mellett, 5000 1. Vas
müvek, Hunyadi János gót-renesszánsz vár
kastélya (másolata a Városligetben, Buda
pesten). 

Vajdahunyad vára 

Vajdaság, szerbül Vojvodina, a Bánságból 
és a Bácskából Jugoszláviának jutott részek, 
19.000 km2, 1,380.413 1., a magyarság száma 
kb. 500.000. 

Vajda-Voevod» Alexandru, * 1872, erdélyi 
román politikus, orvos. 1906—18. a magyar 
képviselőház tagja, résztvett a gyulafehérvári 
határozatban, tagja volt a rövidéletű első 
kormánynak, utána ellenzékben volt 1928 nov. 
8-ig, a Maniu-kormány megalakulásáig, ami
kor is belügymin. lett. 

Vajszló kisk., Baranya vm., siklósi j . , 1393 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Vájta nagyk., Fejér vm., sárbogárdi j . , 1448 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Vajthó László, * 1887, tanár, iró, műfor
dító; Jénai diákok (reg.). 

Vakáció (lat.) a. m. szünidő. 
Vakancia (lat.) a. m. üresedés. 
Vakbélgyulladás, a vastagbél kezdeti sza

kaszának gyulladása. Rendszerint az u. n. 
féregnyulványból (appendix) indul ki (appen
dicitis). 

Vakcinác'ó (lat.) a. m. himlőoltás (1. o.), 
Vakondok, földalatt élő, elcsenevészedett 

szemű rovarevő emlős állat. Mellső lábai ásó
lábakká alakultak. Nálunk is gyakori, hasz
nos állat. Egyes fajok prémje becses. 

Vakság« oka lehet a szemgolyóban, pl. en
nek sérülés vagy betegség folytán va'ó pusz
tulása; a szemgolyó egyes részeinek, fénytörő-
közegeinek: a szaruhártyának, lencsének, üveg
testnek, érhártyának, ideghártyának stb. meg
betegedése. Lehet ezenkívül az agyvelő látó-
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központjának betegsége. A V. leggyakoribb 
oka a szemnek gyermekkori kankója és öreg
kori zöld hályogja. 

Vakuf, a mohamedán világban egyházi vagy 
közoktatási, közjótékonysági célokra lekötött 
ingatlan birtok. 

Vákuum (lat.) a. m. légüres, légritkított tér. 
Vál nagyk., Fejér vm., váli j . , 3226 1., 

telefon, távíró, posta. 

Váladék, a test szövetei vagy mirigyei ál
tal kiválasztott anyagok; ezeket a szervezet 
vagy kiküszöböli (exkrétum), vagy földolgozza 
(szekrétum) ; igen fontos ilyen szekrétumok a 
hormonok (1. o.). 

Választási bíráskodás, a képviselői mandá
tumok érvénytelenítésére vonatkozó eljárás, 
amelynek alapján vagy a megbízólevelet vagy 
magát a választást lehet érvényteleníteni. Ná
lunk az 1925. évi XXVII. t.-c. a V.-t a köz
igazgatási bírósághoz utalja. 

Választási panasz (petíció), a választások ér
vénytelenítése végett a nemzetgyűléshez in
tézett beadvány. A petíciót felteden és fel
tételes érvénytelenségi okokra lebe; felépíteni. 

Választási rendszer. A fontosabb V.-ek: 
Egyénenkénti V., amikor egy kerület több
sége egy képviselőt választ; a lajstromos V. 
(1. o.), amikor nemcsak a többség, hanem 
aránylagosan a kisebbség is bejut a képvi
selőházba; van közvetlen és van közvetett 
V., az utóbbinál elektorokat választanak és 
csak ezek választják a képviselőt és végül 
van titkos és nyílt V. Nálunk az 1925. évi 
XXVI. t.-c. alapján Bpesten, Bpest környé
kén és a nagyobb törvényhatósági városok
ban a V. lajstromos és titkos, egyebütt 
egyénenkénti és nyilt. 

Választófejedelmek, a német-római császár 
megválasztására jogosult német fejedelmek. A 
hét eredeti V. a mainzi, kölni és trien ér
sekek, a cseh király, a szász herceg, a 
brandenburgi őrgróf (később porosz király) 
és a rajnai pfalzgróf voltak. Utóbb azonban 
Bajorország, Hannover és Hessen-Cassel ural
kodói is megkapták a V. cimét. 

Választójog, az önkormányzati testületek tag
jainak, szűkebb értelemben az országgyűlési 
képviselőknek megválasztására való jog. A V. 
általános, ha az összes nagykorú állampol
gárok, cenzusos, ha csak bizonyos adót fi
zető, v. bizonyos iskolai végzettséggel bíró 
állampolgárok bírnak szavazati joggal. Ná
lunk ma az 1925. évi XXVI. t.-α szabályozza 
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az országgy. V.-ot, amely szerint választó 
minden oly férfi, aki 24 éves, magyar ál
lampolgár, ha legalább 10 éve magyar ho
nos, legalább 2 éve egy helységben lakik 
és az elemi iskola 4 osztályát elvégezte. 
Akik 2 éves helybenlakást nem tudnak iga
zolni, 30 éves korukban lesznek választók. V.-a 
van minden nőnek, aki 30 éves, 10 éve ma
gyar állampolgár, 2 éve egy községben lakik, 
6 elemit sikerrel végzett; vagy 4 elemi si
keres végzése mellett legalább 3 élő vagy 
hősi halált halt gyermek anyja, vagy maga 
tartja el magát és saját háztartása van,-
végül, ha nincs is 30 éves, de főiskolai vég
zettsége van. Képviselővé választható minden 
V.-gal biró, ha 30 éves elmúlt. 

Választott bíróság, az, amelynek tagjait a 
felek vitás magánjogi ügyeik eldöntésére szer
ződéssel kijelölik. 

Választóvíz, 1. Salétromsav. 
Valtíen«ek, a 12—16. sz.-ban Európa déli 

részén jelentős szekta, Pierre Valdez _ lyoni 
gazdag polgár (f 1217) alapítása, tagjai nőt-
lenségben, szegénységben éltek és az evang. 
hirdetésére kötelezték magukat. 1332-től az 
inkvizíció üldözte őket. Az elmenekülök ma
radékai a piemonti V. 

Valdivia, chilei kikötőváros, 31.000 1. 
Vale (lat.) a. m. isten veled. 
Valence, francia város a Rhône mellett, 

31.000 1. 
Valencia (del Cid), spanyol kikötőváros a 

Földközi-tenger partján, 267.000 1. Régi (1245) 
egyetem. Gyáripar. Terménykivitel. 

Valenciennes, város É- Franciaországban, 
34.000 1. Szénbányák. Gyáripar. Az u. n. 
V..-Î csipke Lilieben készül. 

Valentmianus, három római császár neve. ~ 
1. I. V. Flavius (364—375), harcolt több 
germán törzs ellen, vallási dolgokban türel
mes, a tudományt pártoló uralkodó volt. — 
2. II. V. (388—392), helyette anyja, Justina 
kormányzott és a frank Árbogastes, aki V.*t 
meg is ölte. — 3. III. V., Flavius Piacidus 
(425—455), helyette anyja és Aetius kormá
nyoztak. Uralkodása a gótok, vandálok, hun-
nok elleni szakadatlan küzdelem. 

Valentino, Rodolfo (1895—1926), olasz szár
mazású amerikai filmszínész. Leghíresebb sze
repei: Az apokalipszis négy lovasa és A sejk 
c. darabokban. 

Valentiny János (1842—1902), festő; tájké
pek a Balaton mellékéről s közkedvelt ci
gányképek. 

Valera, Eamon de, * 1883, ír köztársa
sági politikus, matematika-tanár. 1916. egy 
fölkelés közben elfogták, halálra, ítélték, 1917. 
kiszabadult, 1919—1922. a leendő ir köztár
saság elnöke. 1922. nem fogadta ei az an
golokkai való megegyezést, lázadást szított, 
erre 1923. az ir kormány fogatta el. Fog
ságából megszökött és csakhamar teljesen 
visszavonult a politikától. 

Vater« J. Antal, olasz származású se
lyemgyáros, Pesten meghonosította a gyári 
selyemszövést A róla nevezett uccábaa reit 
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gyára. 1830—1851. a bp.-i iparkamara el
nöke. 

Valéry, Paul, * 1871, a mai francia költé
szet egyik elindítója. Ujabb kötetei: Intro
duction à la méthode de Léonard de Vinci, 
Eupalinos, Poésies stb. 

Valeur, 1. Valőr. 
Valkő nagyk., Pest vm., gödöllői j . , 2631 1., 

telefon, posta. 
Valkonya kisk., Zala vm., letenyei j . , 314 

1., ut. Letenye, up. Borsfa. 
Valladolid, spanyol város Ö-Kasztiliában, 

79.000 I. Régi (1260) egyetem. Középkori és 
renesszánsz műemlékek. 1509—1605. Spanyol
ország fővárosa. 

Vállaj kisk., Szatmár vn -, mátészalkai j . , 
2667 1., telefon, táviró, posta. 

Vallás, a nem érzékelhető hatalmaktól való 
függés hite. Természeti V. a természeti ha
talmaktól való függés hite. Az egyistenhivő 
V. alapján az ember istennel eleinte az enge
delmesség, azután pedig a szeretet (megváltás) 
viszonyába lép. A vallások megoszlása a Föl
döt» a köv. : az emberiség 1.7 milliárdra 
tehető számából keresztény 578 millió ember. 
Számuk Európában 390, Ázsiában 37, Afriká
ban 19, Amerikában 119 millió. A keresztényét 
közül katolikus 200 millió, protestáns 164 
millió, görög-keleti 117 millió, egyéb (főként 
prot. jellegű) ker. vallás hive 97 millió 
ember. A zsidók száma 16,506.000, az isz-
lámhivőké 227,040.000. Konfucse követői: 
310,915.000, a brahrnaisták 215,512.000, a budd
histák 140,047.000, a shinto és tao hivei 
25,015.000. 

Vallásalap, III. Károly által létrehozott és 
a II. József által feloszlatott szerzetesrendek 
vagyonával gyarapodott, a vallás- és közokt. 
minisztérium fenhatósága alatt álló alapítvány, 
melynek jövedelmeit kat. egyházi célokra for
dítják. 

Vallásszabadság, Magyarországon az 1895: 
XLIII. t. c. szerint mindenki szabadon vall
hat bármely vallást. A polgári és politikai 
jogok gyakorlásának képessége a hitvallás
tól elvben teljesen független. 

Vallonok, D-Belgium és Ë-Franciaország kü
lön román (franciás) nyelvet beszélő lakosai. 
Számuk kb. 3 millió. Ujabban nyelvileg csak
nem teljesen beolvadtak a franciákba. 

Vállus kisk., Zala vm., keszthelyi ]'., 368 1., 
ut. Lesencetomaj, up. Felsőzsid. 

Valmy, francia falu, Marne megyében. 1792. 
a forradalmi hadsereg győzelme a poroszokon. 

Valorizálás (lat.) a. m. pénztartozások át
értékelése. 

Valör (franc.) a. m. érték. 
Valparaiso, D-Amerika legnagyobb csendes

óceáni kikötője, Chile partján, 190.000 1. 
VáKakozőáram (váltóáram), oly elektromos 

áram, amelynek iránya és erőssége, bizonyos 
törvényszerűség szerint, folyton változik. A V.-
nak is van hőhatása; de ezzel szemben 
nincs kémiai hatása és nincs állandó mágneses 
tere. A V. nagy előnye az egyenárammal 

szemben, hogy tetszésszerinti f/»-Tülteegben elő-
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állitható és a transzformátorok (1. o.) segít
ségével olcsón továbbitható nagy távolságokra, 
továbbá a V.-u gépek egyszerűbb szerkeze
tűek, mint az egye láramuak. A bp.-i váci 
uti V. egyfázisú, mp-ként 42 periocWsil, a 
kelenföldi V. háromfázisú, mp-ként 50 perió
dussal. A rádiótechnikában a V.-ok nagy 
szerepet játszanak; az itt szereplő V.-ok 
szapora váltakozásuak (mp-ként több ezer pe
riódus). 

Váltó, 1. a törvényben szigorúan meghatá
rozott formák szerint kiállítandó okirat, amely 
egy adósnak valamely hitelező javára tett 
fizetési ígéretéi tartalmazza. Szövege szerint 
kétféle: 1. idegen V., amelynél az egyik fél 
(kibocsátó, intézvényező) arra utasítja a má
sik felet (intézvényezett), hogy bizonyos ÖSÍ-
szcget meghatározott időben (lejárat) egy har
madik személynek (intézvényes, rendelvény.s) v. 
ennek rendeletére másnak fizessél ki; 2. saját 
V., ahol a kibocsátó maga kötelezi magát 
fizetésre. A V.-óvás annak hiteles tanúsítása, 
hogy a hitelező a V.-t eredménytelenül be
mutatta. — 2. V.-k egymásba átmenő vasúti 
sínpárnál a sinek oly csuklós- részletei, me
lyek a vonatnak az egyik v. másik vágányra 
való átmenetét teszik lehetővé. 

Váltóáram, 1. Váltakozóáram. 
Váltógazdaság (vetésváltó), gazdasági üzem

mód, amellyel a szántóföldon a növények 
okszerű sorrendbei váltják fel egymás'. Ha
sonló igényű és termés -.etü növényeket (pl, 2 
gabonaféle) közvetlen egymásután nem ültetnek. 
A V. kizárja az ugart. Először Angliában al
kalmazták a V.-ot (norfolki 4-es vetésforgó), 
amelynél répa, árpa lóherével, lóhere és búza 
váltotta fel egymást. 

Védőképesség, V.-gel bir, aki terhes szer
ződést jogérvényesen köthet, a nagykorú v. 
nagykorúsított. 

Váltóláz, 1. Malária. 
Váltőnyargalás (a német Wechselreitereiből), 

a váltó felhasználása pénzszerzésre költött, 
irreális váltóügyletek segélyével. 

Váltópénz» belső fémértékénél magasabb név
értékű aprópénz. 

Valuta (lat.) a. m. érték, va'amely álam 
által szabályozott pénzrendszer. Anyaga sze
rint lehet arany, ezüst v. papir, kettős 
valutarendszernél egyidejűleg arany és ezüst 
(1. Monometallizmus és Bimetallizmus"!. 

Válya Gyula, * 1889, Kispest város polgár
mestere. 

Vályi Nagy Géza, * 1891, lírikus. Vers
kötetei: Magyar Sirámok, Fáj ma élni stb. 

Vám, az aj adónem, amelyet a vám-
vona'at átlépő áru után fizetni kell. Célja 
v. bevételszerzés az állam részére (pénzügyi 
V.) v. a belföldi termelés védelme (1. Vei-
vámos politika). Hatása a külföldi verseny 
csökkentése, gyakran az áru drágításával. Fa
jai: behozatali, kiviteli és átviteli V.-ok, ame
lyek közül az első a leggyakoribb. A pénzügyi 
V.-okat oly termékek után szeli az állam, 
amelyeket a belföldön nem állítanak elő (pl. 
gyarmatáruk), amelyeknél tehát valójában fo

gyasztási adót vet ki az állam a V. alak
jában. A védővám a belföldi termelést véli, 
még pedig a mezőgazdasági V. a mezőgazda
sági termelést. A tiltóvám oly magas V., 
amely a külföldi áru behozatalát lehetetlenné 
teszi. A V.-ok a vámtarifában v. pénz
összegben vannak feltüntetve v. az áru bi
zonyos értékéiek százalékában: u. n. érték
vámok. Az állam részéről szedett határvá
mokon kivül vannak még a városok által 
a város területére belépő áruk után kivetett 
kövezetvámok v. általános városigazgatás' cé
lokra szedett városi V.-ok, továbbá V.-ok 
hidak, kompok stb. hasznalata után. 

Vámbéry 1. Armin (1832—1913), orienta
lista és politikus. 1857. Konstantinápolyban 
működött mint tanító. 1862—64. dervis ál
ruhában bejárta Perzsiát és Középázsiát. 1870. 
a bp.-i egyet, a ke'eti nyelvek ny. r. tanárává 
nevezték ki. Nye* veszeti é; etnográfiai mun
kásságon felül politikai működés': is folytatott. 
Mint az angol külügyminisztérium keleti szák
értője az angol befolyás mellett küzdött az 
orosz cári ura'ommal szemben Ázsiában. Mun
kái: Középázsiai utazás, Keleti életképek, A 
magyarok eredete, A magyarság keletkezése, A 
török faj, Nyugat kultúrája Keleten, A ma
gyarság bölcsőjénél, Küzdelmeim (önéletrajz). 
— 2. Melanie, * 1882, 1918 óta a Feminis
ták Egyesületének titkára és főleg béke
munkában fejt ki tevékenységet. — 3. Rusz-
tem, V. 1. fia, * 1872, krimina'ista és szo
ciológus, ügyvéd. A bp.-i egyet. 1901—18. a 
büntetőjog magán-, majd c. rk. tanára volt. 
1914 óta a Jogtudományi Közlöny szerkesztője. 
Főbb munkái : A házasság véde'me a bün
tetőjogban, Büntetőpoütikai köve élések, Bün
tetőjog és etika, A bűnvádi perrendtartás 
tankönyve, Büntetőjog (2 köt.), A fiatalkorúak 
bírósága a háború alatt, Kriminológia stb. 

Vámháboru, a kereskedelmi politikai küz
delemnek az a módja, melynél két, kereske-
delem-politikailag ellenséges viszonyban álló 
ország egymással szembei u. n. harci (esetleg 
az érték 1000/0-áig is menő) vámokat al
kalmaz. 

Vám jövedék, a vámokból eredő állami jöve
delem. 

Vámosatya kik. , Bereg vm., váslros-namé-
nyi j . , 993 1., ut. és up. Barabás. 

Vámoscsalád kisk.. Vas vm., sárvári j . , 
779 1., vasút, távíró, posta. 

Vámosgyörk nagyk., Heves vm., gyöngyösi 
j . , 2249 1., vasút, távíró, telefon; posta. 

VámoEinikola nagyk., Hont vm., vámosmiko-
lai j . , 2043 1., távíró, telefon, posta. 

Vámosoroszi kisk., Szatmár vm., fehérgyar
mati j . , 594 1., ut. Jánk, posta. 

Vámospércs nagyk., Hajdú vm., központi 
j . , 4780 I., vasút, távíró, telefon; posta. 

Vámossy 1. Mihály, * 1865, kúriai bíró. — 
2. Zoltán, * 1868, a bp.-i egyet, a gyógy
szertan ny. r. tanára, a Gyógyszertani Inté
zet igazgatója. 

Vámosujfalu nagyk., Zemplén vm., sáros
pataki j . , 627 L, ut. és up. Olaszl'mzka. 
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·'; Vampir, Közép- és D-Amerikában található 
denevérfajta, amelyről az a mese terjedt el, 
hogy vérszívó; tényleg »rovarokkal és gyü
mölccsel táplálkozik. 

Vámpolitikai Központ, a magyarországi ipari 
és kereskedelmi érdekképviseletek közös szerve, 
melyet 1912. alakítottak a külállamokkaí kö
tendő kereskedelmi és vámszerződések elő
készítésére, adatgyűjtésre, együttes állásfogla
lásra és közös véleménykidolgozásra. A V. e 
kérdésekről számos tanulmányt is adott ki 
kiadványai között. 

Vámszerzödés, két állam között arra irá
nyul, hogy vámtarifájuk alkalmazására nézve 
megegyezést létesítsenek. A V.-ek rendesen 10 
évre szoktak szólni. Többféle faja van: a 
tarifaszerződés, amely felsorolja azokat a cik
keket, ame'yekre nézve az egyik szerződő 
fél a másiknak nyújtandó (esetleg kedvez
ményes) vámtételeket biztosítja; továbbá ai 
u. n. legtöbb kedvezményt biztosító V., 
amelyben a szerződő felek kötelezik magukat, 
hogy ir.iuden harmadik államnak nyújtandó 
kedvezményt a szerződő felek is élvezni 
fognak. 

Vámszövetség, több államnak olyan meg
egyezése, hogy vámpolitikájukban azonos elvek 
szerint fognak eljárni. A V.-en belül a.i 
egyes államok kapcsolata különböző lehet, a 
teljes egységtől a laza szerződéses állapotig. 
V. volt pl. az osztrák-magyar monarchia vám
uniója. 

Vámtarifa, jegyzék, amely feltünteti, hogy 
mily összegű vám fizetendő az árucikkeknek 
a vámterületre való behozatalakor, kivitelekor, 
eset'eg átvitelekor v. pedig megállapítja ai 
illető cikk vámmentességet. Azt a V.-t, amelyet 
va'amely állam a maga hatáskörében meg' 
állapit, autonóm V.-nak nevezzük, amelynefc 
vámtételei más államokkal kötött vámszerző
désekkel esetleg mérséklést nyernek. 

Vámterület, az a terület, amelyre nézve va-
lamely vámtarifa alkalmazást nyer. Rendszerint 
összeesik egy-egy ország területével, de eset' 
leg eltér attól. Néha viszont több ország 
egyesül közös vámterületté, mint a múltban 
pl. Magyarország és Ausztria. 

Van, holland nevek előtt az eredet helyé' 
nek (nem a nemességnek) jelzése. 

Van, város (30.000 1.) és s5stó (1718 m 3 
tenger fölött, 3660 km2) török örményor-
szagban. 

Vancouver, 1. sziget a Nagy-óceánban, Ka
nada partjai előtt, 40.000 km2, 28.000 1. 
Fővárosa Victoria. — 2. Kanada legnagyobb 
csendes-óceáni kikötője V. szigettel szemben, 
ri7.oco 1. A Canadian Pacific vasút vég
állomása. 

Váncsod nagyk., Bihar vm., berettyóujfalusí 
j . , 1894 1., telefon, posta. 

Vanczák János, * 1870, szocialista iró, po
litikus és szakszervezeti vezető, országgy. képv-
A lakatos mesterséget tanulta. 1904. t'tkáf 
a Vasmunkáíok Szövetségében. 1920. a Nép
szava főszerk. Több kötet novellája, versJ 
és fordítása jel. meg. 
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Vandálok, ókori germán néptörzs a mai 
Cseh- és Magyarország északi határán, később 
(Kr. u. 3. sz.) Dáciában és (Kr. u. 5, sz,) 
Pannoniában. Az 5. sz. elején Hispánián 
át elvonulnak Afrikába s birodalmat alapíta
nak; innen elfoglalják Karthágót, végigdul-
ják Itáliát (»vandalizmus«), de birodalmuk 
hamarosan hanyatlásnak indul s magâ a nép 
is elpusztul. 

Vanderbilt, Cornelius (1794—1877), ameri
kai milliárdos. 1812—15. évi angol· amerikai 
háborúban hadseregszállitással, hajózási és vas
úti vállalatokkal meggazdagodott. 

Vandervelde, Émile, * 1866, belga szocia
lista iró és politikus. 1914—17. hadügyi, 
1917, belügy-, 1918—21. igazságügymin. Több 
müvét lefordították magyarra. 

Van Diemen földje, Tasmania (1. ο.) neve 
fölfedezője után. 

Vándor 1. Iván (Váradi Ilma), * 1886, re
gényíró. Müvei: Köd kisasszony, Acs Eva, 
Aranymadár stb. — 2. Kálmán, * 1898, 
író és hírlapíró. Müvei: Börtönéjszakák, Egy 
az élet, özvegy Varga Abrisná (színmű) stb. 

Vándordíj, valamely sportmérkőzésre kitűzött 
értékes műtárgy, amelyet aszerint, hogy több
szöri győzelem esetén véglegcsen elnyerhtő-é, 
időleges v. örökös V.-nak neveznek. 

Vándorkövek, síkságokon, hegységektől sok
szor több száz km távo'ságban található óriási 
sziklák, amelyek jégkorszaki gleccserek há
tán sodródtak el mai helyükre. 

Vándorvese, az a jelenség, amikor a vese: 
elhagyja a gerincoszlop melletti helyét és 
a hasüregben más helyet foglal el. 

Van Dyck, Anthonis, festő, I. Dyck. 
Vangel Jenő (1864—1917), állatbuvár, a 

bp.-i po'gári isk. tanítóképző igazgatója. 
Vanilia, Mexikó K-i részéből ereíő és a 

trópusok alatt termesztett fűszeres növény. 
Vanitatum vanitas (lat.) a. m. hiúságok 

hiúsága. 
Vanity fair (ang.) a. m. hiúság vására 

(Thackeray egyik regényének cime). 
Van Ostade, Adriáén, festő, 1. Ostade. 
Van't Hoff, Jakobus Hendrikus (1852— 

1911), holland vegyész, a gáztörvények érvényét 
az o'datokra nézve is beigazolta; stereokémiai 
elmélete nagy fontosságú. 1901. Nobel-dij. 

Vántus Károly, * 1881, kommunista vezető; 
a diktatúra kikiáltásakor egyik földmivelésügyi 
népbiztos lett. Halálra ítélték, majd a csere
akció során kiszállították Orcszországba. 

Vanyarc kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 1410 
1., telefon, posta. 

Vanyola kisk., Veszprém vm., pápai j . , 1165 
1., ut. Nagygyimót, up. Csót. 

Vapiti, Ε-amerikai nagy szarvas. 
Várad kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 254 

1., ut. Németujfalu—Szentmihályfapuszta, up. 
Teklafalu. 

Váradi 1. Aníal (1854—1923), költő, dráma
író és műfordító, a Nemzeti Színház drama
turgja és a Szinmüv. Akadémia igazgatója. 
Verses kötetei: Az én világom, Legendák 
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könyve stb. Sikert ért el Iskarióth c. szín
darabjával. — 2. Aranka, * 1890, V. 1. leánya, 
színésznő, a Nemz. Színház örökös tagja. 

Vanília 

Váradi regestrum, II. Endre korából való, 
a váradi káptalan előtt folyt 389 per le
írását tartalmazza. Ismételten megjelent nyom
tatásban. 

VSrady 1. Gyula (1866--1929), tájképfestő; 
mesterhégedüket is készített. — 2. Zságtnond 
(1865—1913), politikus, hírlapíró, országgy. képv. 

Váralja nagyk., Tolna vm., völgységi j . , 
1565 1., vasút, ut. Szászvár, posta. 

Varászló kisk., Somogy vm., marcali j . , 541 
1., ut. Nemesvid, up. Nemesdéd. 

Várasző kisk., Heves vm., pétervásári j . , 
759 ]., ut. Pétervására, posta. 

Varázsvessző, villaalaku vessző, amelynek se
gítségével vizet és ásványi kincseket keresnek. 
A V. tudományos értéke vitatott. 

Varbő kisk., Borsod vm., sajószentpéteri j . , 
951 1., ut. és up. Sajószentpéter. 

Varbóc kisk., Abauj-Torna vm., bódvaszilasi 
]*., 293 1., ut. Szín, up. Perkupa. 

Várda kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 494 
1., vasút, ut. és up. Hetes. 

Vardar, Macedónia főfolyója, a Sardag-ban 
ered és a Szaloniki-öbölbe ömlik. 

Várdomb nagyk., Tolna vm., központi j . , 
867 1., ut. Sárpilis- óberek, posta. 

Várfölde kisk., Zala vm., letenyei j . , 446 1., 
ut. Letenye, up. Bánokszentgyörgy. 

Varga kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 465 
I., ut. és up. Sásd. 

Varga 1. Gyula, * 1879, Gyula város pol
gármestere. — 2. Jenő, * 1879, író, kommu-
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nista politikus. Bp.-en tanár, 1907 óta a Nép
szava munkatársa, a proletárdiktatúra alatt 
pénzügyi, majd termelési biztos lett. Azután 
elmenekült, jelenleg Oroszországban tudomá
nyos és gyakorlati gazdaságpolitikus·. — 3. 
József, * 1891, a müegyet. a kémiai tech
nológia ny. r. tanára. — 4· Oszkár, * 1888, 
szobrász. Először a Műcsarnokban szerepelt, 
kollektív kiállítása 1921 telén volt. — 5. 
Ottó (1853—1917), történetíró. Számos közép
iskolai tankönyvén kívül megírta Magyarorsz. 
történetét. — 6. Zsigmond, * 1886, orienta
lista, a debreceni egyet, a vallástörténet ny. 
r. tanára. Főbb müvei: Vallásos világnézet 
és történeti kutatás. Az ókori keleti népek 
művelődéstörténete különös tekintettel a bib
liára. 

Várgesztes kisk., Komárom vm., tatai ) . , 
366 1., ut. Környe, up. Vértessomló. 

Vargha 1. Dámján, * 1873, cisztercita, 
pécsi egyet, a magy. irodalomtörténet ny. 
r. tanára; kül. a kódexirodalommal fogl. — 
2. Gábor, * 1859, ügyvéd, 1910. országgy. 
képv., 1922 óta nemzetgy. képv. Vas megyé
ben több közgazdasági és népjóléti intéz
ményt alapított. — 3. Ferenc, * 1858, büntető
jogász, felsőházi tag, 1923 óta koronaügyész 
és az, egys. bírói és ügyvédvizsg. bizottság 
elnöke 1926 óta. — 4. Gyula (1853—1929), 
ny. keresk. államtitkár, lírikus és epikus, az 
Akad. tiszteleti tagja, a Kisfaludy-társ. másod
elnöke. Ujabb költeményei: Thury György, 
Ködben, A végtelen felé. Tud, müvei: A 
magyar hitelügy története, A magyar biroda
lom ismertetése stb. — 5. Imre, * 1876, 
pénzügymin. államtitkár. — 6. Kálmán, * 1871, 
a debreceni gazdasági akadémia igazgatója, 
felsőházi tag. 

Vári Rezső, * 1867, a bp.-i egvgt. a 
klasszika-filológia ny. r. tanára; kül. görög 
szövegkiadásokkal fogl. 

Varia (lat.) a. m. különfélék, vegyes. 
Variabilis (lat.) a. m. változatos, válto

zékony. 
Variáció (lat.) a. m. változat, változás, a 

zenében egy téma továbbképzéséből álló so
rozat. 

Variáns (lat.) a. m. változat. 
Variatlo détectât (lat.) a. m. a változatosság 

gyönyörködtet. 
Variété (franc.) a. m. változatosság; köny· 

nyü, változatos müsoru kis színház, a kabaré 
előfutára. 

Variola (lat.) a. m. himlő. 
Variométer (lat.-gör.), a rádiókésiülékekben 

használt, változtatható önindukcióju tekercspár. 
Lényege: két, egymásba tolható tekercs v. 
egy nagyobb belsejében elhelyezett forgatható 
kisebb tekercs; ezek erővonaltereinek egymásra
hatásából alakul ki az indukció értéke. Alakra 
nézve van hengeres- és gömb-V. 

Varjas Sándor, * 1885, filozófiai író, a 
proletárdikt. alatt a kommunista prop, veze
tője, ezért több évi börtönre ítélték. A moszk
vai egyetem tanára. 
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Varjaskér kisk., Somogy vm., marcali j . , 
714 1., ut. Kéthely, up. Tótszentpál. 

Varjú Elemér, * 1873, m. n. múzeumi 
igazgató, bibliográfus és archeológus. 

Várkeszö kisk., Vas vm., celldömölki j . , 
498 1., ut. és up. Marcaltő. 

Várkonyi 1. Béla, * 1878, zeneszerző, 1907-
től a Zeneakadémia tanára zongora-tansza
kon. Amerikába ment s jelenleg is ott mű
ködik. Müvei: szimfónia, két nyitány, zon
goradarabok és dalok. — 2. Hildebrand, 
* i888; bencéspap, a bp.-i egyet, kvtár ig., 
a logika c. rk. tanára, filozófiával fogl. Fő-
müvei: Aquinoi Szent Tamás filoz., Tér és 
térszemlélet, Az indukció filozófiája stb. — 3. 
Mihály, * 1890, színművész, a Nemzeti Szín
ház tagja volt. 1920-ban filmszínész lett Bécs
ben. Jelenleg egy los-angeles-i filmtársulat 
tagja. — 4. Nándor, egyet, könyvtáros és 
iró. Főművei: A legújabb franc. írod. szel
leme, A modern magyar irodalom. — 5. 
Titusz Ivo; * 1882, hírlapíró, színházi kri
tikus és esztétikus. Több ifjúsági regényt, 
számos novellát és verset irt. 

Vármegye, területi alapon szervezett köz
jogi testület, a magyar helyi önkormány
zat alakulata. Hatáskörének javarésze államosit-
tatott. 

Várna, Bulgária legnagyobb kikötője a Fe
kete-tenger partján, 61.000 1., jórészt görö
gök. Terménykivitel. 1444. török győzelem 
Hunyadi János magyar seregén, amelyben I. 
Ulászló király is elesett. 
. Várnai 1. Zsenit * 1881, szocialista költő. 
Ifjúsági müveket is irt. — 2. Dániel, * 1881, 
országgy. képv., szocialista iró, tagja a Nép
szava szerkesztőségének. Novelláskötetei, re
gényei jel. meg. 

Várong kisk., To'na vm., dombóvári j . , 
430 1., ut. és up. Somogyszil. 

Város, 1. földrajzilag nagyobb tömegű la
kosság települése, melyet fokozott ipar, ke
reskedelem, közlekedés és kultúra jellemez. — 
2. Közig, jogilag (nálunk) önállóbb hatás
körű szervezet, amelynek kategóriái : a) me
gyei V., amely ki van véve a járási fő
szolgabíró főhatósága alól, s egyenesen a 
vármegyének van alárendelve, b) törvényható
sági jogú V., amely közgyűlés és tanács ve
zetése mellett ki van véve a vármegye jog
hatósága alól is s egyenesen a belügymi
niszternek van alárendelve, c) Budapest szé
kesfőváros, mely a többi törvényhatósági jogú 
városoknál is magasabb jogokkai "rendelkezik. 
A V. szervezetét külön szerv, szabályrende
letek szokták megállapítani, országos törvé
nyek keretein belül (1886 :XXI. és több uj 
törvény). Ugyancsak orsz. törvényektől függ 
autonómiájuk foka. 

Városlőd nagyk., Veszprém vm., veszprémi 
]., 1998 1,, vasút, táviró, posta. 

Várpalota nagyk., Veszprém vm., veszprémi 
j . , 4964 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Varró, Marcus Terentius, (Kr. e. 116—127), 
római polihisztor. 70-ncl több verses és pró
zai munkát irt. Ránk maradt: A latin nyelv-
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ról c. munkájának 5 könyve, A földmüve
lésről irt 3 könyve és szatíráiból számos 
töredék. 

Varrő 1. István, * 1878, közgazdasági iró, 
1906 óta a budapesti iparkamara titkára. 
Közgazdasági, szociológiai és bibliográfiai mun
kákat irt; fordította Nietzsche és Schopen
hauer több müvét és társszerk. a Századunk 
c. folyóiratnak. — 2. Margit, * 1881, kiváló 
zongorapedagógus. Munkája: Zongoratanitás és 
zenei nevelés. 

Varrottas, népies hímzés. 
Varsád nagyk., Tolna vm., simontornyai j . , 

1232 1., ut. és up. Gyönk. 
Varsány kisk., Nógrád vm., szécsényi j . , 

1142 1., ut és up. Szécsény. 
Varsányi 1. Emil, * 1871, müegyet. a 

malomipari építkezés c. ny. rk. tanára. — 2. 
Irén, * 1880, színművésznő, a Vígszínház
nak megalapítása óta tagja. A modern fran
cia vígjátékok karakter-szerepeiben vannak 
nagy sikerei. 

Varső (lengyelül Warszava), Lengyelország 
fővárosa a Visztula mellett, 1 millió I. (400/0 
zsidó). Egyetem (1816), számos tudományos 
intézet. Műemlékek. Gyáripar. Terménypiac. 

Varus, Publius Quintilius, római consul (Kr. 
e. 13.). Arminius cherusk főnök a teuto-
burgi erdőben 3 légióját felkoncolta, mire 
V. kétségbeesésében öngyilkossá lett. 

Váry Albert, * 1875, ny. koronaügyészhe
lyettes, országgy. képv. 

Vas, a modern kulturéletnek legfontosabb, 
a technikának legnélkülözhetetlenebb anyaga. 
Az ipari, a használati V. sohasem szinférr 
(Fe), hanem ennek ötvözete más elemekkel, 
elsősorban mindig a szénnel és a mangánnal, 
gyakran a szilíciummal, különleges célokra pe
dig nikkellel, wolframmal, krómmal stb. A 
V. alakithatósága (technikai feldolgozásának ez 
a legfontosabb feltétele) a kisérő idegen ele
mek mennyiségétől függ és 1.7—2.2 o/0 szén
tartalom mellett az alakithatóság egészen el
enyészik. Az alakitható V.-fajtákat kovácsol
ható V.-nak (ha edzhetők is, akkor acél
nak), a rideg, merev V.-termékeket pedig 
nyers V.-nak nevezzük, a nyers V.-nak leg
magasabb széntartalma körülbelül 70/0. A 
nyersvas ii30°-on olvad és izzitásakor lesz 
folyékonnyá, a legtisztább kovácsolható V. 
olvadáspontja 15290 és a fokozatos izzitáskor 
megpuhul. A V.-at a V.-ércekből (1. o.) ál
lítjuk elő. Ma a V.-ércből közvetlenül csakis 
nyers V.-at tudunk gyártani és pedig a ko
hónak nevezett 20—25 m · magas kemencében. 
Az így gyártott nyers V. képezi a ková
csolható V. (1. o.), illető!eg az acél (1. o.) 
gyártásának kiinduló anyagát. A nyers V. 
fajsúlya kb. 7.5, a kovácsolható V.-é 7.85. 
A legnagyobb magyar V.-gyárak Diósgyőrött, 
Özdon és Csepelen működnek. A világ leg
főbb V.-termelő országai: Egyes. Ali. 388, 
Németország 118, Franciaország 101, Nagy-
britannia 67, Belgium 38, Oroszország 30, 
Japán 15, Csehszlovákia 13, Kanada 11, Brit-
India 9, Lengyelország 6.2, Spanyolország 6, 
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Olaszország 5.3, Ausztrália 5.2, Svédország 5, 
Ausztria 4.3, Magyarország 3 millió q-t ter
melt 1928. 

Vas 1. Bernát, * 1864, orvos, bp.-i egyet, 
a kémiai és mikroszkópiai diagnosztika c. rk. 
tanára, bakteríológus, a főv. bakt. int. ve
zetője. — 2. Gereben (családi nevén Radáko-
vics József, 1823—1.863), regényíró, ügyvéd. 
Korrajzaiban fölvonultatta a rendi társadalom 
összes tipikus alakjait. Főbb müvei: A régi 
jó idők; Nagy idők, nagy emberek. 

Vasa, svéd királyi család. V. Gusztáv ala
pította, aki 1523. felszabadította a svédeket 
a dán uralom alól. Legkimagaslóbb a'akjá 
II. Gusztáv Adolf, aki a harmincéves hábo
rúban megalapította a svéd nagyhatalmát. 

Vasad nagyk., Pest m . , monori j . , 165g 1., 
telefon, posta. 

Vasadi Balogh György, * 1882, gimn. 
igazg., országgy. képv., szépir. iró. Munkái: 
Művészetek tanítása a középiskolákban; Kék 
vizek mellett. 

Vasálarcos, titokzatos személy, aki 1693— 
1703. a Bastilleban fogságban volt és nem 
vas-, hanem bársony-álarcot viselt; kilétét 
sohasem tudták meg. 

Vasalja kisk., Vas vm., körmend-németuj-
vári j . , 648 1., vasút, ut. Pinkamindszent, 
posta. 

Vásár, az a hely és alkalom, ahol előre 
meghatározott időben vevők és eladók töme
gesen jönnek össze adás-vételre. Megkülön
böztetünk 1. u. n. heti és országos vásá
rokat. A V.-ügyet az ipartörvény szabá
lyozza. 2. Állandó közérdekű V.-ok e célra 
létesített épületekben. 3. Nemzetközi v. or
szágos áruminta V.-ok vagy Messék, pl. lip
csei V., Budapesti Aruminta-V. 

Vásárhelyi Pál (1795—1846), mérnök, első 
neves vizszabályozónk. V. készítette az Al-
duna szabályozási terveit, vezette munkála
tait. Szakirodalmi munkásságot is fejtett ki. 

Vasári, Giorgio (1511—1574), olasz festő, 
épitész és iró; a firenzei Úffizi-palota az δ 
müve; legnevezetesebb alkotása az olasz mű
vészekről irt életrajzgyűjteménye. 

Vasárnapi munkaszünet, az 1891 : XIII. t.-c. 
csak általános elveit szabja meg, a részletes 
végrehajtásról miniszteri rendeletek intézkednek. 

Vasárnapi Újság (1854—1920), képes heti
lap. Szerk. Pákh Albert, Nagy Miklós, Hoitsy 
Pál, Schöpflin Aladár. Az abszolutizmus ide
jében nagy hazafias, utóbb kulturterjesztő hi
vatást teljesített. 

Vásárosbéc kisk., Somogy vm., szigetvári 
j . , 1012 1., ut. Németlad, up, Somogyhárs-
ágy· 

Vásárosdombó kisk., Baranya vm., hegyháti 
j . , 1913 1., vasút, ut. Sásd, posta. 

Vásárosfalu kisk., Sopron vm., kapuvári j . , 
278 1., ut. és up. Beled. 

Vásárosmiske kisk., Vas vm., sárvári j·, 
vasút, távíró, posta. 

Vásárosnamény nagyk., Szatmár, Ugocsa és 
Bereg vm., vásárosnaményi j . , 2393 L, vasút, 
távíró, telefon, posta. 
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Vásárosszentgál kisk., Baranya vm., szent
lőrinci j . , 555 1., ut. Magyarszentiván- Gusz
távmüve, up. Magyarszentiván. 

Vásáry 1. István, * 1887, Debrecen pol
gármestere, a Magy. Városok Kulturszövet-
ségének elnöke. — 2. József, * 1890, föld
birtokos, felsőházi tag. 

Vasas kisk., Baranya vm., pécsi j . , i865 
1., vasút, távíró, posta. 

Vasbeton, homokos kaviccsal kevert ce
mentből készült építési anyag, amelybe a 
nyomási és huzási szilárdság fokozására vas
drót- v. vasrud-betéteket ágyaznak. A V. 
nagy előnye: nagy szilárdsága, tüzállósága 
és rendkívül nagy iiomithatósága. V.-ból a 
legszebb, legváltozatosabb, legkarcsubb mű
vészi formák létesíthetők és a kombinációk
nak tág tere nyílik. De nemcsak a legkülön
bözőbb épületelemek (fa'ak, födémek v. meny-
nyezetek, boltozatok, pillérek stb.), továbbá 
gyönyörű hidak, víztornyok stb., hanem a 
legkülönbözőbb tárgyak: árbocok, vasúti talp
fák, kocsik, tűz- és betörésmentes pénzszek
rények, tartályok, kályhák, hajók stb. ké
szülnek V.-ból. 

Vasboldogasszony kisk., Vas vm., vasvári 
j . , 778 }., ut. és up. Egervár. 

Vasco da Gama, 1. Gama. 
Vasérc, a természetben előforduló minden 

olyan vasvegyület, amely alkalmas arra, hogy 
belőle ipari vasat gyárthassunk. A V.-ekbcn 
a vas leggyakrabban oxid, hidroxid vagy kar
bonát alakjában fordul elő. Vasban legdú
sabb a vörös V. és a mágnes-V. Csonka-
Magyarországnak egyetlen jelentékeny V.-bá-
nyáj'a a borsodi, rudabányaí barna-V.-telep. 

Vasfa, rendkívül kemény tropikus fa, a 
víznél nehezebb. 

Vásgálic, ásvány, kénsavas vas, a pirit (I. 
o.) mállásából keletkezik; kénsav előállítására, 
vi'ágitógáz tisztítására használják. 

Vasbosszufahj kisk., Vas vm., sárvári ]., 
1035 1., vasút, ut. Bögöte, posta. 

Vaskalap, 1. a bányászatban vastartalmú 
erek kibúvása. — 2. A sisak egy régi for
mája. — 3. Az ósdi pedantéria (copf) jel
képe. Innen : V.-osság. 

Vaskapu, 1. az Alduna szorosa Báziás és 
Turn-Szeverin közt. Szabályozását 1896. fe
jezte be a magyar állam. — 2. Hágó a Po-
jána Ruszka és .a D-i Kárpátok közt Hu-
nyad vármegyében. 

Vaskereszt, 1813. alapított porosz rendjel, 
fekete-fehér a'ajxm, hadi érdemek jutalma
zására. 

Vaskor, az emberiség őstörténetében a har
madik fémkorszak a réz- és bronzkorszak 
után. A középeurópai V. két szakaszra osz
lik: a hallstatti és a la tènei időkre. A 
Föld legtöbb kulturhelyén a vas kora csak 
a történelmi időkben lépett fel. 

Vaskorona, a longobard királyok Monzában 
őrzött koronája, amelynek belső vaspántját 
állítólag Krisztus keresztjének egy szögéből 
kovácsolták* 
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Vaskovand, a pirit (1. ο.) nevű ásvány 
magyar neve. 

Vaskút nagyk., Bács-Bodrog vra., bajai j . , 
4594 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

bp.-i Operaház drámai szopránja, majd örö
kös tagja. 1919 óta a Nemz. Zenede ének-
tar.árnője. 

Vass 1. Bertalan, * 1857, székesfehérvári 

a.ábrét 

1., 2. és 3. Vasbeton-mennyezetek. — 4. Víztorony vasbetonból. 
5. Vasbetonból készült gabonahajó belseje. 

Vasmegyer kisk., Szabolcs vm., nyirbog-
dányi ) . , 1393 1., telefon, posta. 

Vaspör ki k., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
819 ]., ut. Zalaháshágy-Rimányma;or, up. Szőce-
Rirnánymajor. 

Vasquez Itália grófné, * 1869, 1890-től a 

tanker, főigazgató 1920 óta, irodalorntörténdsz. 
— 2. József, * 1877, r. kat. pap, kalocsai 
nagyprépost, teol. tanár a bp.-i egyet., a szt, 
Imre kolleg. igazg., sokat fogl. a ker.-szoc. 
munkásmozgalommal, hírlapi cikkekben és ér
tekezésekben. 1920. nemzetgyűlési képviseli, 
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közélelmezési miniszter, majd rövid ideig kul
tuszminiszter s 1922 óta népjóléti miniszter, 
1924. kalocsai nagyprépos lett. Irt több po
litikai tanulmányt s lefordította Szent Ágos
ton vallomásait. 

Vass-Bihari Elemér, * 1887, festő, impresz-
szionista táj- és arcképek. 

Vassurány kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 
681 1., vasút, ut. és up. Vép. 

Vasszécsény kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 
857 1., vasút, táviró, posta. 

Vasszentmihály kisk., Vas vm., Szentgott
hárd-muraszombati j . , 714 1., ut. és up. 
Katót. 

Vastagli 1. Géza (1866—1919), festő; ki
válóak állatképei. (Figyelő oroszlánok, Ki a 
legény a csárdában? stb.) — 2. György, 
idősebb (1834—1922), festő; genre (Gomba
szedő cigánylány, Kártyavetőnő), arckép (Jó
zsef főherceg, Toldy Ferenc), oltárkép (Al-
csuth, Arad, Szeged stb.), freskó (az Opera
házban, a belvárosi templomban). — 3. 
Gvörgy> ifjabb, * 1868, szobrász; rendkívül 
termékeny az állatok mintázásában, melyek
ből számosat külföldi muzeumok szereztek 
meg. Nagyobb müvei: A szegedi Rákóczi
lovasszobor s öntés alatt a Pázmány Piéter 
szoborcsoportozat. 

Vasút« oly közlekedő berendezés, amelynél 
a jármüvek pontosan vezető pályán, mint 
kényszerpályán (sin, drótkötél, kábel, fogas-
rud) kénytelenek haladni, ami nagysúlyú ko
csinak v. kocsisornak nagy sebességgel való 
vontatását teszi lehetővé. Az első gyakorlati 
mozdony bevezetése (1. Stephenson, George) 
a V. óriási fejlődését vonta maga után és 
az egyes országok sürü vasúthálózata a kul-
vurát minden vonatkozásában emelte. Viszont 
a sürü vasuthá'ózat, a gyakori közlekedési 
stb. oly veszélyt rejtett magában, mely a 
V.-rendszernek nagyarányú biztonsági beren
dezésekkel való kiépítését vonta maga után. 
így keletkeztek a V.-i váltó-, jelző- és blokk
rendszerek (1. Szemafor, Váltó, Blokkrend
szer), amelyek azonban az " óriási adminisz
tráció, pályafelvigyázás és ellenőrzés mellett 
is még mindig nagyszámú balesetet okoznak. 
Azért ezek további tökéletesítésén dolgoznak. 
— A V. berendezésének részei: 1. V.-i fekvő 
anyagok, vagyis a sinek, váltók, talpfák, 
kavicságy, sinkapcsolatok és a V.-i felépít
mények: jelzők, őrházak, blokkházak, pálya
udvarok, sorompók stb. 2. V.-i mozgóanya
gok: kocsik, mozdonyok (1. o.) és ezek ösz-
szes tartozékai (kocsikapcsolások, fékek stb.). 
— Rendeltetésük szerint vannak: nagy V.-ak, 
helyiérdekű-, közúti-, városi, bánya- és ipar-
V.-ak stb. (1. Iparvasut), a pálya kiképzése 
szerint: a rendes kétsinü, továbbá egysinü V. 
(1. o.), drótkötél-V., fogaskerekű-, kábel-, 
földalatti-V. (L. a megfelelő címszavaknál). 
— A hajtóerő szerint vannak gőz-, villamos-
és pneumatikus-V.-ak (1. o.). — A gőz- és 
villamos-V. ismét kétféle: mozdonyos és mo
toros üzemű; utóbbinál a motorral v. hajtó-
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géppel ellátott vontatókocsi egyúttal személy-
szállítókocsi is. V.-építésnél, sin-V. esetén, 
amelynél a kerék és a sin között adhézió 
(tapadó súrlódás) révén történik a vontatás, 
a pálya emelkedéseit lehetőleg el kell ke
rülni és a pályát különböző terepakadályo
kon (emelkedések, hegyek, mélyedések, völ
gyek, folyók stb.) kell átvezetni; erre szol· 
gálnak a különböző pályaépitmények : tölté
sek, bevágások, alagutak, V.-i hidak viaduk
tok. A forgalmi akadályokat pedig városi V.-
nál azzal kerülik el, hogy a pályát az ucca 
fölött (magas V.) v. az ucca alatt (föld
alatti V.) rendezik el; ezek a gyors V.-ak, 
melyek főleg vi lamos üzeműek. Ma egyéb
ként általános törekvés, hogy a nagy V.-akat 
is füstmentes villamos üzemű V.-akká ala
kítsák át. 

Vasvár nagyk., Vas vm., vasvári j . , 4256 1., 
vasút, távíró, telefon, posta. 

Vasvári (Fehér) Pál (1827—1849), a már
ciusi ifjak egyik vezére. 1848 mára 15. ő 
készítette el a 12 pontot, 1849 elején sza
badcsapatot alakit, 1849 jul. 13. elesett. 

Vasvári béke, Lipót magyar király és a 
török szultán között 1664 aug. 10. kötött 
béke, amely szerint: 1. mindkét fél elismeri 
Apafit erdélyi fejedelemnek, halála után pe
dig Erdélynek szabad királyválasztási jogot 
ad; 2. mindkét fél kiüriti Erdélyt; 3. Ér
sekújvár, Nógrád, Nagyvárad a szultán; Szat-
már és Szabolcs megyék a hajdúvárosokkal 
a magyar király kezében maradnak; 4. a szul
tán 200.000 tallért kap ajándékul. 

Vasváry Ferenc, * 1872, a pécsi egyet, a 
statisztika és közgazdaságtan ny. r. tanára. 

Vasvirág« az arragonit nevű ásvány (szén
savas vas) magyar neve. 

Vasvitriol, a vasgálic (kénsavas vas, 1. Vas 
gá'.ic) másik neve. 

Vas vm., 5474 km2 volt, 436.000 1., az 
Ausztriának jutott részek leszámításával ma 
3204 km2, 263.000 1. Székhelye Szombathely. 

Vaszar nagyk., Veszprém vm., pápai j . , 2153 
1., vasút, táviró, posta. 

Vaszary 1. János * 1867, festő. Első munkái 
az impresszionista irányhoz tartoztak, az ujabb 
müvei összefog'aló színekre és formákra töre
kednek. A Képzőművészeti Főiskola tanára. — 
2. Kolos (1832—1915), esztergomi bíboros her
cegprímás, ahová 1891. a pannonhalmi főapáti 
székből került. 1912 óta nyugalomban élt. Ki
váló szónok. Történelmi tanulmányokat irt. — 
3. Piroska« * 1904, színésznő, a Nemzeti Szín
ház tagja. 

Vászoly kisk., Zala vm., balatonfüredi j . , 483 
1., ut. Nagyvázsony, up. Aszófő. 

Vát kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 934 1., 
táviró, posta. 

Vata (Vatha), vezére a kereszténység ellen 
1046. fellázadó pogány magyaroknak. Ε láza
dás egyik áldozata Szt. Gellért püspök volt. 

Vates (lat.) a. m. jós; költő. 
Vatikán« a pápa palotája Rómában, a Vatica-

nus (innen a neve) hegy északnyugati oldalán. 
A V.-t Symmachus pápa kezdte építtetni a 6. 
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sz.-ban, számos pápa, még IX. Pius is bőví
tette óriási épülettömeggé, amelynek főbejárata 
a Szt. Péter-térre nyilik. Legnevezetesebb ré
szei: a Scala Regia, a sixtusi kápolna, a 
stanzák, a loggiák, a képtár, az antikgyüjte-
mény, a könyvtár és a levéltár. 

Vatikáni zsinat« 1869 dec. 8—1870 okt. 20; 
kimondta a pápa csalhatatlanságát és Mária 
szeplőtelen fogantatását. 

Vatta nagyk., Borsod vm., mezőkövesdi j . , 
1278 1., ut. és up. Emőd. 

Vatta (ném.), a gyapotnövény magjaink le
tisztított szőre, illetve ezeknek laza tömege. 
Orvosi célokra csak zsírtalanítva használják, 
hogy nedvszívó legyen és fertőtlenítve. 

Vauban» Sébastien le Prêtre de (1633—1707), 
francia tábornagy, kiváló várépítő. 

Vaucluse, D-írancia megye a Rhône mel
lett. Székhelye Avignon. 

Vaudeville (franc.) a. m. eredetileg tréfás 
vagy szatirikus kuplészeru dal, később a 18. 
sz.-ban a szatirikus daljátéknak egyik nép
szerű lOrmája. 

Vautel, Clement, * 1876, francia iró és 
hírlapíró. Humoros és sikamlós regényei igen 
népszerűek. Legnagyobb sikerű Mon curé 
chez les riches. 

Vauxhall, London délnyugati városrésze. 
Vavrinecz Mór (1858—1913), zeneszerző, a 

Mátyás-templom karnagya. Szimfóniákon és ze
nekari müveken kivül miséket és operákat irt. 

Vay 1. László báró, * 1890, felsőházi tag. 
— 2. Miklós báró, ifjabb (1828—1886), szob
rász; egyideig Bécsben működött, ahol Izsó 
és Huszár tanítványai voltak; történeti em
lékszobrok; Zrínyi (bécsi arzenál), Berzsenyi, 
Kazinczy (Pest) stb. — 3. Péter gr., * 1863, 
apát, pápai protonotárius, misszionárius, iró. 
Müvei: Kelet császárai és császárságai, Ame
rikai naplókivonatok stb. — 4. Sándor (Sa
rolta) gr. (1859—1918), hírlapíró (D'Artagnan 
álnév alatt is). Társadalmi korrajzok a régi 
magyar életből, összesen 10 köt. — 5. Tibor 
gróf, * 1856, felsőházi tag. 

Váza (lat.), művészi kivitelű edény. 
Vazallus (ujlat.) a. m. hűbéres. 
Vazelin, ásványi kenőcs, a petroleumfino-

mitás terméke. 
Vazomotorikus id gek, azok, melyek a vér

edények szűkülését és tágulását szabályozzák. 
Vázsnok kisk., Baranya vm., hegyháti j . , 

274 1., ut. és up. Sásd. 
Vázsonyi 1. Jenő, * 1864, közlekedéspoli

tikus, MAV-mérnök, 1914. igazgató, 1917. szén
ügyi kormánybiztos, 1918. MAV-elnök. — 2. 
Vilmos (1868—1926), ügyvéd, politikus. 1894. 
megalapította a demokrata-kört s ugyanabban 
az évben bekerült a bp.-i városi képviselő
testületbe. 1901. óta országgy. képv. Az Es-
terházy-kabinetben igazságügyi miniszter, a 
Wekerle-kormányban a választójogot előkészítő 
tárcanélküli miniszter, 1921. újból megszer
vezte a demokratapártot; mindkét nemzetgy. 
tagja volt, demokr. ellenz. progr. 

Vazul, Taksony vezér unokája, akit Szt. 
István megvakittatott és füleibe ólmot öntetett. 

Veber, Pierie, * 1869, francia drámaíró és 
elbeszélő. Szatirikus humorista. Müvei: Loute 
(vígjáték); Amour, amour, Chez les snobs, 
Une aventure de la Pompadour (regények). 

Vécs nagyk., Heves vm., gyöngyösi j . , 1564 
1., ut. Feldebrő, posta. 

Vecsernye (lat.: vesperae), a papi zsolozs-
mában az esti imádság; a délutáni isten
tisztelet. 

Vecsés nagyk., Pest vm., monori j . , 9400 
1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Vecsey Ferenc, * 1893, világjáró hegedű
művész, Hubay és Joachim tanítványa. Apró 
hegedüdarabokat is szerzett. 

Vécsey 1. Károly gróf (1809—1849), 1848— 
49-i honvédtábornok. Az Aradot ostromló se
reg vezére. 1849 okt. 6. Aradon kötéllel ki
végezték. — 2. Miklós báró, * 1869, felső
házi tag. — 3. Tamás (1839—1912), jogtudós, 
bp.-i egyet, tanár. Főműve: Római jog in-
stitutiói. — 4. Zoltán, * 1892, szlovenszkói 
politikai-, földrajzi- és drámaíró. 

Védák, a hinduk ősrégi szent könyvei, 
melyek dalokat, áldozati énekeket és varázs
mondásokat tartalmaznak. 

Veddák, Ceylon vad benszülöttei, egyike a 
legprimitívebb emberfajtáknak. 

Védegylet, 1844. Kossuth L. kezdeményezé
sére alakult a magyar ipar védelmére és hat 
évig állt fönn. 

Vederemo (olasz) a. m. majd meglátjuk. 
Védjegy, a kereskedelmi forgalomra szánt 

áruknak más hasonló áruktól való megkü
lönböztetésére szolgál és törvényes védelemben 
részesül; állhat képekből, számokból, betűkből, 
szavakból, rajzokból stb. Más készítőnek h? 
sonló V.-et alkalmazni tilos. A V. a kere^.^, 
v. iparkamaránál lajstromozandó, ez a beje
lentés napjától kizárólagos jogot biztosit a 
használatára. 

Védkötelezettség, a magyar védtürvény(i9i2. 
XXX. t.-c.) szerint a katonai szolgálatot min
den állampolgárnak^ személyesen kell teljesí
tenie. Ezt a m. kir. honvédségről szóló 
1921 : XLIX. t.-c. részben hatályon kivül he
lyezte, kimondván, hogy a 35.000 főnyi had
erő önként jelentkezők felvétele utján alakul 
és egészíttetik ki. Ha a fenti létszám önként 
jelentkezőkből ki nem telik, a hiáiyt a mi
nisztérium ideiglenesen a békebeli V.-ről szóló 
rendelkezések alkalmazásával pótolja. 

Vedlés, állatoknál a kaltakaró levetése és 
ujjal való kicserélődése; előfordul ízeltlábúak
nál, kígyóknál, madaraknál és emlősöknél. 

Védőoltás, azon a régi tapasztaláson 
épült fel, hogy bizonyos fertőző betegségek 
lezajlása után a szervezet e fertőző betegsé
gekkel szemben mentes, immunis marad. Pas
teur mutatta ki, hogy ily mentesség bizonyos 
betegséggel szemben mesterségesen elérhető ugy, 
hogy a betegségnek gyengített s igy csak 
enyhe megbetegedést, de halált biztosan nem 
okozó csiráit, vagy anyagcseretermékeit visz-
szük a mentessé teendő szervezetbe. Ilyenkor 
a szervezet maga készíti a beojtott csirák el-
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len a védőanyagait: ez az aktiv mentesítés. 
Máskor, főleg a már kitört fertőzés ellen a 
betegségen átesett vagy a betegséggel szem
ben oltás által mentesített állat kész védő
vérsavóját használjuk fel: ez a passzív mó
don immunuá'ó V. 

Vedres Márk, * 1883, szobrász; a Nyolcak 
csoportjához tartozott. Művészete naturaliz
musból indul ki és a formák szerves, össze
foglaló előadására törekszik. Olaszországban él. 

Védszent, valamely hely v. foglalkozási ág 
iránt különös figyelemmel viseltető szer.t. Min
den országnak, országrésznek, foglalkozásnak, 
betegségnek megvan a maga szentje. 

Védvámcs politika, az a gazdasági politika, 
amely a belföldi termelés fejlesztését és vé-
de'mét, a belföldi termelés részére a bel
földi piac biztosítását vámvédelem utján kí
vánja elérni. A V. tudományos rendszerét 
a német Friedrich List és az amerikai Carey 
fejtették ki. 

Vega, Georg, Freiherr von (1756—1802), 
osztrák tüzértiszt és matematikus, logaritmus-
táb'ákat áili ott össze. 

Vega Carpk·, Lope Feüx de (1562—1635), 
a spanyol nemzeti dráma megteremtője, több 
mint ezer egész estét kitöltő darabot irt. 

Végardó kisk., Zemp'.én vm., sárospataki j . , 
1053 1., ut. és up. Sárospatak. 

Végbe', a vastagbélnek az alfelnyilás előtti, 
kb. 15 cm. hosszú része. 

Vígegyháza nagyk., Csanád vm., mezőko-
vá sházi ]'., 1677 Ι·» telefon, posta. 

Végelgyengülés, népszerű jelölése a szervek 
aggkori gyengülésének és a betegségekkel 
szemben való ellenállása ak. 

Vegetáció (at.) a. m. növényzet. 
Vegetálni (lat.) a. m. 1. tenyészteni, 2. ten

gődni. 
Vegetáriánusok (lat.), azck, akik ki árólag 

csak növényi táp'álékka! élnek, vagy etikai, 
vagy egészségagyi okokból. A szigorú V. te
jet, vajat, tojást stb. SÄTI esznek, ellentét
ben az u. n. lakto-V. kai. 

Végh 1. Gyula, * 1870, az Iparmüv. Muz. 
főigazg., művészeti író (Képrombolók). — 2. 
Ká!má", * 1878, honvédelmi államtitkár. — 3. 
Károly, * 1859, a Tőzsde elnöke, felsőházi tag. 

Végrehajtás, tágabb értelemben minden ha
tósági határozat foganatosítása. Szűkebb ér
telemben azon eljárás, amelynek célja vala
mely rendszerint birói ítéleten alapuló köve
telést az adóson, bíróság segélyével kényszer
rel behajtani. A kielégítési V. célja a kö
vetelés behajtása. Ingóknál két részből áll: 
1. zálogolás, 2. árverés; az adós ingóságai
nak nyilvános e'adása. Ingatlanoknál pedig a 
végrehajtási zálogjog telekkönyvi bekebelezése 
és az árverés. A biztosítási V. célja a be
hajtás biztosítása. 

Végrendelet, egyokVu jogügylet, amellyel 
valaki vagyonának ha'á'a utáni sorsáról in
tézkedik. Mai jogunk szerint minden 18 éven 
felüli ember korlátlanul tehet V.-et, 12—18 
év között csak köz-V.-et. A végrendelkezési 
szabadságot csak a köteles rész és az öz

vegyi jog intézménye korlátozza, amennyiben 
a leszármazók (gyermekek, unokák), illetve 
ezek nem létében az életben levő szülők leg-
a ább felét öröklik annak, amit V. nélkül 
örökölnének, illetve az özvegyet özvegys'ge 
tartamára a hagyatékon haszonélvezeti jog 
illeti. 3-féle V. van:' 1. köz-V. (közjegyző 
előtt 2 tanú), 2. magán-V. és pedig a) írás
beli (4, illetve ha a végrendelkező maga 
irta, 2 tanú), b) szóbeli az örökhagyó ha
lálos ágyán (4 tanú), 3. közjegyzőnél letett 
V. (tanuk nélkül). 

Végvári (álnév), költő, ki több irredenta 
verskötetet adott ki. (Hangok a végekről, Se
gítsetek.) 

Vegytan, I. Kémia. 
Vehemencia (lat.) a. m. hevesség. 
Veigelsberg Lco (1846—1907), hírlapíró, a 

Pester Lloydnak 1872-től vezércikkírója s fő
szerkesztő-helyettese. A budapesti Újságírók 
Egyesületének alelnöke volt. 

Vei-hal-vei, angol bérelt terület É-Kinában, 
a Sárga-tenger mellett. 738 km2. 150.000 1. 
1930 máj. visszaadták Kínának. 

Vej!, etruszk város a Kr. e. 4. sz. Rómától 
12 mértföldnyire. Romjai Isola Farnese falu 
mellett. 

Vejti kisk., Baranya vm., siklósi j . , 416 1., 
ut. és up. Vajszló. 

Véka, régi űrmérték — 31.249 1. 
Vékény kisk., Baranya vm,, hegyháti j . , 

275 1., ut. Szászvár, up. Kárász. 
Vekerd kisk., Bihar vm., berettyóujfalusi 

j . , 445 1., ut. Zsáka, up. Fúrta. 
Velasquez« Diego (1599—1660), spanyol festő. 

1623-tól IV. Fülöp udvari festője. A szabad
fény világítás felhasználásával az impresszio
nista festészet előfutára. Genre- (A zenélők, 
A szőnyegszövők), történeti- (Breda átadása), 
mitológiai- (Bacchus, Vulkanus, Venus), val
lásos- (Három királyok, Mária koronázása), 
táj- (A Medici kertből, Szt. Antal at Szt. Pál 
a pusztában) és jellemző arcképeivel (X. In
nocent pápa) a festészet egyik legnggyobb 
hatású mestere lett. 

Velde, 1. Adriáén van der, (1635—1672), hol
landi festő s grafikus. — 2. Jan van de, ifj. 
(1593?—1641?), hollandi graíikus; arc-, törté
neti, genre-, táj-, város-, kosztümképek. — 3. 
Henry van de, * IÍ163, belga festő és ipar
művész ; neo- impresszionista. 

Veldes (szlovénül Bled) falu és fürdőhely 
Krajnában, Jugosz'áviában, a Veldesi-tó mellett, 
1700 1. 

Velem kisk., Vas vm., kőszeg-felsőőri j . , 
421 1., ut. Kőszeg, up. Kőszegszerdahely. 

Velemér kisk., Vas vm., Szentgotthárd-mura
szombati j . , 428 1., ut. és up. Magyarszombatfa. 

Velence nagyk., Fejér vm., székesfehérvári 
j . , 2294 1., vasút, táviró, posta. 

Velence (Venezia) olasz hadi és kereskedelmi 
kikötő az Adria ÉNy-i részén, a V.-i öböl 
(laguna) 107 szigetén 254.000 1. Legnagyobb 
uccái a szigetek közt húzódó csatornák (160), 
amelyeken 378 hid vezet át. Természeti és 
művészi szépségekben egyike a földkerekség 
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legelső városainak. Bizánci, gótikus és renesz-
szánsz stilü palotái és templomai közül ki
válnak a doge-palota, a Szent Márk templom 
az újjáépített Campanile (harang-torony) stb. 
A doge-palota múzeuma főleg a V.-i iskola 
festőinek: Tiziano, Tintoretto, Paolo Veronese 
stb. müveit tartalmazza, de V.-ben van Olasz
ország leggazdagabb képtára is. Üveg- és 
müipara, mükereskedése igen jelentékeny. A 
Lidon levő tengeri fürdője látogatott. V. a 
középkorban hatalmas köztársaság volt, amely 
Magyarországgal is több háborút viselt. Amerika 
felfedezése óta hanyatlott. 1815—65. osztr., 
azóta olasz. 

Velencei-tó, a Balaton árkában fekvő sekély 
vizű tó Fejér vármegyében. Területe kb. 20 
km3. Nagyobbára mocsárszerü, nádas. Madár
világa gazdag. Ujabban fürdőtelepek épültek 
a partján. 

Veíény kisk., Baranya vm., szentlőrinci ]., 
315 I., ut. Baksa, up. Szabadszentkirály. 

Velin (fran.) a. m. pergament; ezt utánzó 
papir. 

Velieitás (lat.) a. m. gyenge akarat, határo
zatlanság. 

Veloce (olasz) a. m. gyorsan. 
Velocipéd (ujlat.) a. m. kerékpár. 
Velours (franc.) a. m. bársony. 
Véménd kisk., Baranya vm., pécsváradi j . , 

2381 1., vasút, táviró, posta. 
Vemhes, megtermékenyült állat, kül. ló és 

szamár. 
Vena (lat.) a. m. 1. ér, 2. tehetség: 
Vencel (1289—1306), 1301—1304. magyar, 

1305-től haláláig cseh király. Benne halt ki 
férfiágon a Przemysl-csa'ád. 

Vencel* szent, 928—36-ig cseh herceg, a 
csehek megtéritője a kereszténységre. 

Vencselie nagyk., Szabolcs vm., dadái j . , 
2928 1., vasút, telefon, posta. 

Venczell Béla, * 18S2, a bp.-i Operaház 
basszistája és örökös tagja. 

Vendée, fran-ia megye az Atlanti-óceán part
ján, a V. folyó mellékén. Konzervatív népe 
fölkelt a nagy forradalom ellen, de 1796. 
a köztársaságiak leverték. 

Vendek, az SHS királyság legnyugatibb dél
szláv népének, a Trieszt vidékén, Karintiában 
és Krajnában lakó szlovéneknek Zala és Vas 
vm. területére átnyúló kiágazása. Vallásuk róm. 
kat., kisebb részben evang. 

Vendetta (olasz) a. m. vérbosszú (1. o.). 
Vendl 1. Aladár, * 1886, a műegyetemen 

az ásvány- és földtan ny. r. tanára. — 2. 
Mária, * 1890, nemzeti múzeumi őr, kőzet
tannal fogl. — 3. Miklós, bányamérnöki főisk. 
r. tanár, a bp.-i egyet, a kőzettan m. tanára. 

Vendôme-tér, Párizsban, közepén a Vendôme-
oszloppal. 
• Vének kisk., Győr vm., tósziget-csilizközi 
}., 291 1., ut. Bácsa, up. Kisbajcs. 

Venerábilis (lat.) a. m. tiszteletreméltó. 
Venereás (lat.) a. m. nemibajos, vérbajos. 

' Vener-tö, Svédország legnagyobb tava. 6ooo 
km*, 90 m. mély. 

Venetianer Lajos (1867—1924), újpesti rabbi, 
zsidó történész és archeológus. 

Venezia, Velence (1. o.) olasz neve. 
Venezuela, szövetséges köztársaság Dél-Ame

rika É-i részén, 1 millió km2, 2:5 millió 1., 
legnagyobbrészt kevert vérüek (fehér, néger és 
indián). E-i része hegyes, a déli fensik, kö
zepe és a tengerpart termékeny alföld. Éghaj
lata forró és csapadékos. Főfolyója az Orinoko. 
Főtermékei a kávé, kakaó, cukornád, kuko
rica, pamut, kaucsuk, gummi, vanília. Állat
tenyésztése számottevő. Ásványos kincsei még 
a'ig vannak feltárva: arany, petróleum, szén. 
Ipara jelentéktelen. Fővárosa Caracas. 

Venia legendi (lat.) a. m. engedély egye
temi tanításra. 

Veni eancte Spiritus ('at.) a. m. jöjj él 
Szentlélek, ι. kat. egyházi ének; 2. tanévkezdő 
szt. mise. 

Veni, vidi, νια ('at.) a. m. jöttem, láttam 
győztem. (Caesar levele a senatushoz, ami
kor Pharnakest legyőzte). 

Venizelosz, Eleutheriosz, * 1C64, krétai szü
letésű görög politikus, 1899—1901 igazságügyi 
miniszter. 1910—1915 miniszterelnök. A világ
háborúban Görögországnak az entente-hoz való 
csatlakozását követelte. 1917. az ő müve volt 
Konstantin király elüzetése. Az 1920. választá
sokon megbukott, de 1928 jul. 3. óta újból 
min. elnök. 

Ventimiglia, olasz határállomás a Riviérán, 
Franciaország felé, 15.000 1. Téli üdülőhely. 

Ventil (lat.) a. m. 1. szelep; 2. szellőztető. 
Ventiláció (lat.) a. m. szellőztetés. 
Venti'átor (lat.) a. m. szellőztető. 
Venus, 1. ősitáliai istennője a kerteknek, a 

fakadó természetnek, majd a görög Aphrodité
val azonosított szerelem- és szépség-istennő. — 
2. (Esthajnali csillag), a Naptól számított 
második bolygó, a Földdel majdnem egyenlő 
nagyságú, mert átmérője 12.300 km. (a Földé 
12.740). A Naptól való távolsága 108 millió 
km. (Földé 149.5). Keringési ideje 224 földi 
nap. 

Vép nagyk., Vas vm., szombathelyi ]., 2740 
1., vasút, táviró, posta. 

Vér, a test tápláló folyadéka. A tápanyagot 
az emésztőcsatoma felől, az oxigént pedig 
a tüdőben veszi fel s folytonos áramlása köz
ben adja le a szerveiknek. A V. viszi el a 
szövetekből a kiválasztási szervekhez a kiürí
tendő bomlástermékeket. A V. védelmezi a 
szervezetet a fertőző csirák, ezek káros 
anyagcseretermékei s más mérgek ellen. A V. 
fele részben folyadékból, az u. n. vérplazmából 
s felerészben e folyadékban úszó sejtekből áll. 
Ε sejtes elemek: vörös, fehér versejtek és 
vérlemezkék. A vörös vérsejtek átmérője 
7/1000 mm. Számuk 1 mm' vérben átlag 
5 millió. Az élet során állandóan pusztulnak 
s a vörös csontvelőben újra képződnek. A 
vörös vérsejtek legfontosabb alkatrésze a vörös 
vérfesték, ' a hemoglobin, ami az oxidációt, a 
sejtekbeli gázcserét közvetíti. A fehér vérsejtek 
száma felnőtt férfi vérének 1 mm^-jében 8000— 
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9000. Ez a szám különböző élet-müködésék 
s főként betegségek folytán nagyon változó 
s e változás egyes betegségek felismerésére 
is felhasználható. A szervezet összes vér
mennyisége felnőtt férfinál kb. 5—6 kg. 

i, 2, 3 vörös, 4, 5 fehér vérsejtek 

Veracruz, Mexiko legnagyobb kikötővárosa 
a Mexikói-öböl partján. 54.000 I. 

Verancelcs (Verantius) 1. Antal (1504—1573), 
esztergomi érsek, diplomata és tudós. Jelentős 
irodalmi munkásságát a Tud. Akadémia adta 
ki. — 2. Faustus (1551—1617), V. 1. unoka
öccse. Rudolf kir. titkára; jelentős müve a 
Machinae Novae (1616), amelyben több figye
lemreméltó találmányt ir le, köztük különböző 
turbinákat, hidakat, kötélpá'yát, szállóernyőt, 
kocsirugót stb. 

Veranda (olasz) a. m. tornác. 
Verbális (lat.) a. m. szóbeli. 
Verba volant, scripta marient (lat.) a m. 

a szó elrepül, az iras megmarad. 
Vérbosszú, a primitiv népeknél, a Balkánon 

még ma is élő szokás, amely szerint a gyil
kosságot az áldozat családtagjai kötelesek meg
bosszulni a gyilkoson, vagy hozzátartozóin. Ez
zel függ össze az azilum (menekülési hely), 
ahová a megtorlónak tilos volt a belépés. 

Verbőczy István (1460?—1541?), magyar és 
olasz egyetemek elvégzése után az országgyűlé
sen a köznemesség vezére lett, szemben a 
hatalmaskodó főnemességgel. 1514. ő öntötte 
formába a jobbágyság ellen hozott törvény
cikkeket, ugyancsak az 1514. országgyűlésen 
fogadták el nevezetes alkotását, a magyar 
szokásjogot összefoglaló Opus tripartitum-ot, 
amely 1848-ig a magyar jogélet alapvető for
rásává lett. 1525—26. nádor, János királynak 
kancellárja, diplomatája, fiának gyámja. 1541. 
Buda elfoglalásakor a szultán a budai magya
rok birájává nevezte ki. 

Verbunkos, 1. a toborzó katonák (altisztek) 
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neve. — 2. A toborzásnál énekelt lelkesítő 
dal. 

Verbuválni (ném.) a. m. toborozni. 
Vercingetorix, a fölkelő gallok vezére, akit 

Julius Caesar Kr. e. 52. levert és kivégez-
tetetett. 

Vércse, a sólyomfélékhez tartozó ragadozó 
madár, főtápláléka az egér, ezért hasznos. 

Vércsoportok. A biológia egyik legújabb vív
mánya annak megállapítása, hogy az emberi
ségen belül — a külső testi tulajdonságoktól 
és az eddigi emberfajta-fogalmaktól függet
lenül -— a vér összetételében finom vegyi
biológiai különbségek vannak. Ezen az alapon 
négy vércsoportot különböztetnek meg: A, 
B, AB és Ο. Α vizsgálandó egyén egy csepp 
vérét a Β és AB csoportokból való vérhez 
keverve eldönthetjük, hogy az illető a négy 
csoport közül melyikhez tartozik. A vér cso
portminősége öröklődik az utódokra. A V. 
nagyon fontosak a vérátömlesztésnél, mert 
csak az u. a. csoportból vett vér hasznos a 
betegre, az idegen vér inkább ártalmas; to
vábbá fontosak törv. orvostani esetekben: apa
ság kérdése, bűnösség megállapítása. 

Verde-fohi szigetek, I. Zöldfoki szigetek. 
Verdi, Giuseppe (1813—1901), az olaizok 

legnagyobb operaszerzője. 1839. mutatták be 
első operáját Oberto címmel. Ezt gyors egy
másutánban követték a Nebukadnezar (1842), 
Lombardi (1843) és az Ernani (1844). Némi 
szünet után következtek a ma is legnépszerűb
bek: a Rigoletto (1851), az II Trovatore és 
a La Traviata (1853), majd az Álarcosbál 
(1858). Későbbi müvei: az Aida (1871), az 
Othello (1887) és a Falstaff, amelyekben az 
olasz belcantót a francia nagyopera-stílussal 
és a wagneri zenedráma módszereivel akartja 
összeolvasztani. A milanói Scala karnagya volt. 

Verdikt (lat.: veredictum), az esküdtbíróság 
határozata. 

Verdun, város Kelet-Franciaországban, a 
Meuse (Maas) mellett ι^.οοο 1. Gyáripar. Fran
ciaország egyik legerősebb vára, 1916. fél 
éven át a németek hiába ostromolták. 

Veréb nagyk., Fejér vm., váli j . , 906 I., 
vasút, ut. Lovasberény, posta. 

Verebély 1. László, * 1883, gépészmérnök, 
a müegyet. az elektrotechnika ny. r. tanára, 
a MAV. elektriiikálási. osztályának vezetője. 
A villamosítási problémákon kivül főleg tüze
léstechnikával foglalkozik. — 2. Tibor, * 1875, 
orvos, a bp.-i egyet, a sebészet ny. r. tanára. 
Főműve: A sebészet tankönyve; (Manningerrel 
együtt). 

Vereckeí hágó, Bereg vármegye és Galícia 
határán, 841 m. magas. Állítólag itt jöttek be ía 
honfoglaló magyarok és 1241. a tatárok. 

Véredények, az egész testet behálózó cső
rendszer, amelyben a vérkeringés végbemegy. 
A szívből a testbe vezető V. az artériák 
(ütőerek), a testből a szívbe visszavezetők a 
vénák (vivőerek). Ε kétféle V. finom hajszál
erekre ágazva találkoznak. 

Véredényelmeszëeedés, 1. Arterioszklerózis, .. 
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Véredényrendezer, az összes véredények 
együttese. 

Veres Pálné, Beniczky Hermin (1815—1895) 
a nemzeti nőnevelés előharcosa, az orsz. nő-
képzőegyesület és leánygimnázium alapitója. 

Verescsagin, Vaszilij (1842—1904), orosz 
festő; eleinte tengerész; keleti emografikus 
genreképekkel indult, nagy hírnevét háború
ellenes propagandaképeivei szerezte. 

Veresegyház- nagyk., Pest vm., váci j , , 3133 
1., vasút, táviró, telefon, posla. 

Veress 1. Elemér, * 1876, a szegedi egyet. 
az élettan ny. r. tanára. — 2. Endre, * 1886, 
történetíró, főleg Erdélynek Lengye'.- és Oláh
országhoz való viszonyát tanulmányozta eredeti 
kútfők a'apján. — 3. Zoltán, i863, festő, 
genre- es állatképek. 

Veres-tenger, az Indiai-óceán ÉNy-i hosszú, 
keskeny beltengere Arábia és Ë-Afrika közt. 

. Területe félmillió km3, legnagyobb mélysége 
2250 m. A V. a Föld legmelegebb és leg-
sósabb tengere. 

Verestoronyi szoros, az Olt áttörése a D-i 
Kárpátokon, a Fogarasi és Szebeni havasok 
közt. Szeben vm. és Havasalföld határán 
352 m. magas vasút vezet át rajta. 

Vérfertőzés, büntetőtörvénnyel tiltott nemi vi
szony családtagok, apa és leánya, anya és 
fiai, továbbá testvérek között. 

Verga, Giovanni (1840—1922), szicíliai re
gényíró, az olasz verizmus főalakja. Neveze
tesek a szicíliai népéletből vett novellái. 
Cavalleria rusticana c. darabja stb. 

Verzálni (lat.) a. m. hajlani, irányulni. 
Vergilius, Publius Maró, (Kr. e. 70—19), 

római költő. Nagyobbrészt Nápolyban élt. írt 
idilleket (Buco'i a vagy Eclogae, 10 költemény), 
amelyekben pásztori nevek alatt jótevőit ma
gasztalja. A Georgica (4 könyv) tanitókölte-
mény, amellyel a régi nemes római foglalko
zásokra (földmüvelés, fatenyésztés, állattenyész
tés, méhészet) akarja édesgetni háborúkban 
elvadult honfitársait. Az Aeneis (12 ének), a 
rómaiak nemzeti eposza, Aeneas tengeri ka
landjait és Itália elfoglalását énekli meg erősen 
homerosi hatások alatt. 

Verhaeren, Emile (1855—1916), szociális élet-
felfogásu belga iró; egyideig brüsszeli profesz-
szor, később Párizs mellett élt. A munka 
és a modern élet költője. Jellemzőek fland
riai versei is. Ujabb müvei: Les visages de 
la vie, Les ailes rouges de la guerre stb. 
Irt drámákat is. 

Vérhányáe, vér eltávozása a gyomorból, főleg 
gyomorvérzés, gyomorfekély esetében; (nem 
azonos a vérköpéssel, mert ez tüdő-eredetű). 

Vérhas (dysenteria), baktériumok által oko
zott fertőző bélbetegség; tünetei: láz, altesti 
fájdalmak, állandó székelési inger. 

Verhojánszk, Ê-szibériai helység, 450 1., me
teorológiai állomással, ahol az idáig ismert leg
nagyobb hideget észlelték: 6g:80-ot. 

Verhovay Gyula (1848—1906), politikus, újság
író, képviselő. A 80-as évek antiszemita moz
galmainak egyik vezére. 

Verifikálni (lat.) a. m. igazolni. 

Verizmus, 1. fokozott naturalizmus. — 
2. A zenei V. egy olasz operairó-csoport jel
szava. Főbb alakjai : I'onchielli, Mascagni, Leon
cavallo, Giordano és Puccini. 

Vérkeringés, a vérnek a szív ritmikus össze
húzódása és elernyedése á tal okozott áramlása 
a véredényekben. Harvey fedezte fel (17. ez.). 
Az embernél a nagy vivőerekből a vér a sziv 
jobbfelébe jut, azután a tüdőverőereken át 
a tüdőbe, ahol leidja a szénsavat és oxigént 
vesz föl. A tüdőből vivőereken át a sziv 
baloldali üregeibe és az aortán át a test verő
ereibe jut. A tüdőn áthaladó véráram a kis 
vérkör, a testen áthaladó a nagy vérkör. 
Embernél kb. 23 mp. alatt kerül vissza a vér 
a szivbe. 

Vérköpés, a lélegzőszervekből származó vér 
kiköhögése vagy kihányása. Tüdővésznél v. 
tüdősérülésnél jelentkezik. 

Verlaine, Paul (1844—1896), francia költő, 
állandó vándoréletet élt, alkoholizált, utolsó 
éveit nyomorban töltötte Párizsban. Első mü
veivel még a parnasszistákhoz kapcsolódik, a 
későbbiekkel a szimbolista költészet megterem
tőinek egyike: Müvei: Poèmes saturniennes, 
Sagesse, Amour, Choix de poésies stb. 

Vérlugsó, a káliumnak vassal és ciánnal ké
pezett vegyülete. Kétféle V. van: A sárga V.-t 
nitrogéntartalmú szerves anyagokból készítik 
hamuzsirral és vasporral való hevítés utján; a 
berlini kék nevű festék előállítására szolgáL 
A vörös V.-t a sárgából klórral készítik. Ez 
adja , a Turnbull-kék festéket. 

Vermeer, Jan van Delft (1632—1675), hol
landi festő, arc-, genreszerü félalakok, tájké
pek, rendkívül finom festési technika. 

Vérmérgezés, népszerű megjelölése különböző 
betegségeknek, amelyeknek közös tulajdonsága 
az, hogy a betegséget okozó tényező, pl. bakté
rium, a vérpályán át árasztja el az egész 
szervezetet. 

Vérmérséklet (temperamentum), jelenti az in
gerlékenység fokát, természetét, irányát és for
máját, amellyel a különféle külső és belső 
hatásokra válaszolunk. Az ókori görög orvos
tan az embert V. szerint beosztotta: szang
vinikus, kolerikus, flegmatikus és melankolikus 
V,-üekre. 

Vérmező, a Várhegy Ny-i oldala mentén el
vonuló nagyobb térség, mely nevét Martinovics 
és társai kivégzésétől kapta. 

Vermont, az északamerikai Unió egyik észak
atlanti állama, 25.000 km2, 360.000 1. Földmü
velés és állattenyésztés. Ipara jelentéktelen. Fő
városa Montpelier. 

Verne, Jules (1828—1905), francia ifjúsági 
iró. Természettudományi, technikai, kalandos 
regényei, fantasztikus útirajzai úgyszólván min
den nyelven megjelentek. 

Vernét, 1. Claude Joseph (1714—1789), fran
cia festő; táj-, tengeri, kikötőképek. — 2. 
Charles (1758—1836), francia festő; napóleoni 
csata-, vadászati, ló-, kutya-, genre- és arc
képek. — 3. Horace (1789-18Ó3) V. 2. fia, 
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VERNISSAGE VËRTESBOGLAR 

francia festő; csataképénél, afrikai jeleneteivel 
s arcképeivel nagy hírnevet szerzett. 

Vernissage (fran-.) a. m. tárlat megnyílását 
megelőző nap. 

Veron?, város Ë. -Olaszországban az Adige 
mellett, 152.000 1. 0-, közép- és renesszánsz-
kori gazdag műemlékek. Gyáripar. Átmeneti 
kereskedelem a Brei peren át Németország fek\ 

Veronr» Guido da, * 1887, o'asz regényíró. 
(La vita comincia domani; Mimi Bluette stb.). 

Verona!, színtelen, keserüvizü, vízben rosszul 
oldódó kristályos test. Altatószer. 

Veronese» Paolo Caliari (1528—1588), olasz 
festő; gazdag színezésű, hatalmas arányú, ra
gyogó pompájú s életvidám felfogású festé
szete nagyszerű freskóiban érte diadalait (Kárai 
menyegző, Lévi lakomája, Szt. György vér-
lanusága). 

Veronikp, a neve a legenda szerint anrak 
az asszonynak, akit Jézus a vérfolyásától meg
gyógyított. Mikor Jézust a Go'gotára kisérték^ 
Kendőjével letörülte a verejtékét s a kendői] 
Jézus képe rajta maradt. 

Verő György, * 1857, író és zeneszerző. 
Legjelentősebb sikerei: Szultán, Leányka ope
rettek, Ezer év, Kain drámák, A főváros meg-, 
bízásából megírta A Népszínház történetét 
(1925). 

Verőce vm. Horvátországban, 4810 km2, 
1/4 millió 1. Székhelye Eszék (Osijek). 

Verpelét nagyk., Heves vm., egri j . , .3930 
1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Verre?» Gaius C., Kr. e. 73—71 Szicília, 
kormányzója, zsaro'ásai miatt Cicero meglá·* 
madta. 43. számkivetésben halt meg. 

Verrocchíc, Andrea del (1436—1488), íinu-
zei szobrász, festő, ötvös, Donatello tanít-, 
ványa, Leonardo mestere. Dolgozott Mát; ás; 
királyunk számára is. 

Ver sacrum» a régi rómaiaknál egy-egy ta-. 
vaszi termés (gyermek, fiatal állat, zsenge, 
gabona) fogadalmi felajánlása nagy veszedelem 
idején engesztelésül az isteneknek. Az ál'atokat 
és növényeket azonnal feláldozták, a felajánlott 
gyermekeket rendesen 20 évre a V. u'án kiuta
sították ha/ájvkból. 

Versailles» francia város Párizstól nyugatra^ 
69.000 1. Kastélyát és parkját XIV. Lajos épít
tette. 1870—71. német főhadiszállás és I. Vil
mos porosz király kikiáltása német császárrá, 
1919. német béke az entente-tal. A paloták 
1832 óta muzeumok, a park nyilvános üdülőd 
és szórakozóhely. 

Versailles! béke, a Németország és az en
tente között 1919 jun. 28. létrejött békeszerző^ 
dés. Amerikával a német birodalom kü'ön. 
békeszerződést kötött (1921 aug. 25.). A V, 
értelmében Németország átengedi Francia
országnak Elszász-Lothar'ngiát, Dániának Észak-. 
Schleswiger, Csehországnak Hlucsin környékét,, 
míg Pozen, Kelet-Poroszországnak rgy jeleid 
tékeny része és Nyugat-Poroszország Lengyel--
ország birtokába kerülnek. Danzig szabad. 
város marad lengyel fenhatóság alatt. A Me
rnél fe'etti fenhatóságot a szövetségesek önma--
guknak tartották fenn. A Saar-vidéket 15 évig 

népszövetségi felügyeletnek rendelték alá; en
nek elteltével népszavazás határoz, hogy a te
rület hová tartozzék. Népszavazást rendelt még 
•el a V. Kelet- és Nyugat-Poroszország bizonyos 
területeire. Németország elveszti végül összes 
tengerentúli gyarmatait, amelyek a fői atalmak 
fenhatósága a'a kerülnek. A V. kimondja, hogy 
a német szárazföldi hadsereg léts;áma nem 
lehet nagyobb 100.000 fenéi (<ooo tiszt), a 
tengert haderő létszámát pedig 15.000 főben 
(,1500 tiszt) állapítja meg. Németország tartozik 
à győztesek összes kárát megtéríteni, olyan 
mértékben, amint azt segélyforrásai engedik. 
Londonban (1921 máj. 5.) 132 milliárd arany
márkában, azonkívül bizonyos mennyiségű szén, 
fa cs kémiai anyagok szállításában állapították 
meg a Németországra kirovandó reparációt. 
A V. szabályozza még az elszakított terü'e.ek 
államadósságainak kérdését, Németországot 1925-
ig a legtöbb kedvezmény nyújtására kötelezi 
a volt ellenséges államokkal való kereskedelmi 
kapcso'atban, végül nemzetközi viziutaknak 
nyilvánítja az Elba, Odera, Memel és a Duna 
folyókat. 

Versec, város Ternes vármegyében, 27.000 
I. Bortermelés. Trianon óta Jugoszláviáé Vrsac 
néven. 

Verség nagyk., Pest vm., aszódi j . , 2595 I., 
távíró, telefon, posta. 

Verseghy Ferenc (1757—1822), pálos szerzetes, 
író. Résztvett a Martinovics-féle összeesküvés
ben, amiért kilenc évet töltött fogságban. 
Révai Miklóssal szemben a fonetikus írásmód 
híve volt, általában a nyelv folytonos fejlődé
sének alapján állt. Müvei: A liszta magyarság, 
Magyar grammatika, dalok és zeneesztétikái 
értekezések. 

Versend kisk., Baranya vm., mohácsi j . , 
13Ç.6 1., ut. Németbóly, posta. 

Versláb, az időmértékes versben : a hangsúlyos 
verselés ütemének megfelelő, 2—4 szótagból 
álló egység. Emelkedő vagy ereszkedő. 

Vérszegénység I. Anémia. 
Vérszerződés, Magyarország állitóhgos legré

gibb a'apszerződése, melyet a krónikák sze
rint a hét vezér kötött egymással Almos 
fejedelemmé választásakor, »saját verőket po
gány szokás szerint egy edénybe csorgatva«. 

Verszt, orosz hosszmérték = ic 67 m. 
Vértanú, igy nevezzük azt, aki valamely esz

méért való küzdelemben halált szenvedett. 
Vértes r. O. József, * 1881, gyógypedagógus, 

több gyógypedagógiai és lélektani mü szerzője. 
— 2. Marcel, * 1895, rajzoló. A háború után 
Bécsben, majd Párizsban telepedett le és mint 
plakátrajzoló gyorsan lett ismertté. »Dancing« 
és »Les maisons« cimü litográfiái sorozatai 
nagysikerüek. — 3. Vilmos István, * 1884, 
gépészmérnök, országgy. képv. 

Vértes nagy., Bihar vm., székelyhídi ]., 
2651 1., vasút, táviró, posta. 

Vértesacsa nagyk., Fejér vm.» váli j . , 2749 
1., vasút, táviró, posta. 

Vértesboglár nagyk., Fejér vm., váli ]'., 
1295 1., vasút, táviró, posta. 
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VÊRXESDOBOZ VESZTEGZÁR 

Vértesdoboz nagyk., Fejér vra., váli ]., 46S 
1., ut. és up. Alcsut. 

Vértes-hegység, a Magyar Középhegység Itg 
a'acsonyabb tagja (480 m.), Fejér és Ko
márom vármegyék határán. Főtömege dolomit. 
DK-i nyúlványában gránit is felszínre bukkan. 

Vértesi Arnold (1836—1911), a Kislaludy-
Társaság tagja, lapszerkesztő, rig'nyiró és 
novellista. 

Vérteskethely nagyk., Komárom vm., geszti 
]., 845 1., üt. Kisbér, posta. 

Vérteskozma kisk., Fejér vm., móri j . , 438 
1., ut és up. Csákvár. 

Vértessomlyő nagyk., Koma om vm., tatai ]'., 
1102 1., ut. Környe, posta. 

VértesszőHOs nagyk., Komárom vm., tatai j . , 
1504 1., vasút, ut. Tata, posta. 

Vértestolna kisk., Komárom vm., tatai j . , 
634 1, ut. Tarján, up. Tardos. 

Vértesy Sándor, * 1870, volt pénzügyi álam-
titkár, 1927 óta kabinetirodai főnök. 

Vertikal» (!&t.) a. m. meró'íeges. 
Vérvád 1. Kit t i is gyilkosság. 
Verve (franc), a. m. lendület, hév. 
Vérvizelés, vér megjelenése a vizeletben; oka 

a hugycsőnek, húgyhólyagnak v. vesének vala
milyen betegsége v. sérülése. 

Verzális (lat.), a nyomdászatban nagybetű. 
Verzár Frigyes, * 1886, orvos, a debreceni 

egyet, az élettai ny. r. tanára. Főleg a vár
típusok vizsgálatával foglalkozik. 

Verzátus (lat.) a. m. jártas, tapasztalt. 
Vérzékenység (hemoíilia), csillapíthatatlan 

vérzés már parányi sebesüléseknél i-.. Oka Ρ 
vér azon a'katrészén 'k hiá iya, amely a mcg-
alvadását előidézi. A. V. öröklékeny. 

Verzió (lat.) a. m. hir vagy mii valamely 
vá'tozata. 

Vese» páros szerv. A gerincoszlop két oldalán 
fekszik. Feladata a vizelet kiválasztása. A V.-
nek sokféle betegsége van. Előfordul fejlődési 
rendellenesség, helyzetváltozás (vándor-V.) Leg
gyakoribbak a különböző gyulladásos bajok, 
kövek és daganatok. 

Vese kisk., Somogy vm., marca'i j . , 1683 1.. 
ut. és up. Böhönye. 

Vespasianue, Titus Flavius (69—79), római 
császár, bölcs és igazságos uralkodó, aki nagy
szerű építkezésekkel emelte Róma fényét 
(Co'osseum). 

Vespucci 1. Amerigo. 
Vesszőfutás, régi katonai büntetés. Az elitélt 

meztelen felsőtesttel futott végig az őt vesszőző 
katonák két sorfala közt. 

Vesta 1. Hestia. 
Vestibule (franc.) a. m. előcsarnok. 
Vesuvh I. Vezúv. 
Veszettség, hevenyfertőző betegség, ameíyet 

veszett eb marása okoz. A lappangási időszak 
2 hét és 2 hó között váltakozik. A nyelési 
izmok görcse miatt megnehezített, esetleg tel
jesen lehetetlen a nyelés. (Víziszony.) Súlyos 
görcsrohamok, magas láz, rohamosan beálló 
ha'ál. A betegség kifejlődése elleni védő
oltás, amely Pasteur nevéhez fűződik, ered
ményes. 

Vészi 1. József, * 1858, ujságir') és pub
licista. 1877 óta újságíró, I094. a Pesti Napló 
főszerkesztője, 1896. megalapítja a Budaj.e ti 
Naplót, 1899—1910. országgyűlési képviselő. Je
lenleg a Pester Lloyd főszerkesztője. Munkái: 
A bánat da'aiból, La Traviata (versek), Bánk 
bán németül. — 2. Margit, * 1889, hírlap
író, eredeti'eg festőnek készült. Német és 
olasz lapok munkatársa. 

Veszkény kisk., Sopron vm., kapuvári j . , 
1263 1., ut. Kapuvár, posta. 

Veszprém r. t. város, V. vm. székhelye, 
16.000 1. R. kat. püspökségét Szt. István ala
pította. Számos műemlék. Kegyesrendi gimn., 
áll. fiu- és Angolkisasszonyok női felsőkeresk 
isk 

Veszprém : a várostorony 

Veszprémfajsz kisk., Veszprém vm., veszp
rémi j . , 281 1., ut. és up. Veszprém. 

Veszprémpinkôc kisk., Veszprém vm., deve-
cseri i., »07 1., ut. és up. Tüskevár. _ 

Veszprémvarsány kisk., Veszprém vm., zirci 
j 1417 1., vasút, táviró, posta. 

Veszprém vm., 3953 km^, 230.000 1. Szék
helye Veszprém. 

Vesztegetés, 1. Megvesztegetés 
Vesztegzár, nemzetközileg megállapított rend

szabályzat fertőző betegségek terjedésének meg
látására. A V. lényegében a fertőzöttsegre 
gyanús vidékről érkező hajók vagy más köz
lekedési eszközöknek a szükséges időn át való 
feltartóztatásában, az utasok megfigyelésében 
és fertőtlenítések alkalmazásában áll. 
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VÈSZÎFALÏA VÎCfORiÀ 

Vesztfália, Poroszország egyik leggazdagabb 
tartománya, 20.000 km", 4.8 millió /. Bel
terjes mezőgazdaság. Széntelepei a leggazda
gabbak Eurój ában. Ipara hatalmasan fejlett és 
sokoldalú; nehézvasipara igen jelentékeny. Fő
városa Münster. 

Vesztfáliai béke, befejezte a 30 éves há
borút 1648. Főpontjai: — I. Területileg: 
Franciaország nyerte Elszászt, Sundgaut és a 
10 íelszászi birod. város kormányzóságát; Svéd
ország Előpommerán:át, Wismart, Brement és 
Verdent; Brandenburg Hátsópommerániát, né
hány püspökséget és Magdeburgot; Svájcot 
és Németalföldet független államoknak ismer
ték e!. — 2. Vallási ügyekben: a passaui 
szerződés és az augsburgi vallásbéke e^s-
merése; a birod. kamarai bíróságban katoli
kusok és protestánsok egyenlő számban ne-
vezendők ki. 

Vesztfáliai királyság, Napóleon alapította 1807. 
öccse, Jérôme számára a régi VesztfáliábóJ 
és a környező államok részeiből, mint egyik 
tagját a Rajnai Szövetségnek. Székhelye Cas-
sel volt. A lipcsei csata után (1813) a po
roszok megszállották. 

Vésztő nagyk., Békés vm., szeghalmi ]., 
9373 1·» vasút, távíró, telefon, posta. 

Vesztróczy Manó, * 1875, magyar plein-
air festő. Sok sikere volt plakátjaival is. 

Veteránok ('at.), az ókori római hadstreg 
kiszolgált katonái, akiket a köteles szolgálat 
után a nekik juttatott kisbirtokokon telepi
tettek le. 

Vet© (!at.) a. m. tiltakozom. 
Vétójog» az államfőnek az a joga, hogy 

az országgyűlés által elfogadott törvényjavas
latok (országos határozatok) törvényerőre emel
kedését megakadályozhatja. Tágabb értelemben 
a szentesítés (1. o.) jogát is magában fog
lalja. Kétféle: 1. abszolút V. tulajdonképpen 
szentesítés; 2. felfüggesztő v. szuszpenziv V., 
amely szerint az általa kifogásolt törvényja
vaslatot feltétlenül törvényként kihirdetni kö
teles, ha ahhoz az országgyűlés kifejezetten 
ragaszkodik. Az Egyes. AH. elnökének és 
1920 óta a magyar kormányzónak felfüg
gesztő V.-a van. 

Vétség, olyan büntetendő cselekmény, amelyre 
a törvény fegyházat v. 5 évnél rövidebb tar
tamú államfogházat szab ki. Súlyosabb, mint 
a kihágás, enyhébb, mint a bűntett. Mig a 
büntettet csak szándékosan lehet elkövetni, a 
vétséget gondatlanságból is. 

Vetter Antal (1803—1882), 1S48—49-i hon
védtábornok, ö volt az első osztrák tiszt, 
aki a szabadságharcban mellénk állott. A 
szabadságharcban rövid ideig hadügyminiszter, 
majd a honvédség fővezére lett, amiről be
tegsége miatt lemondott. 

Vetter-tó, Svédországban, 1900 km2. 
Vetület, valamely gömb (föld- vagy éggömb) 

szélességi és hosszúsági körei sik lapon áb
rázolva. A rajzlap alakja szerint vannak sik-, 
henger- és kup-V.-ek; tulajdonságaik szerint 
szög-, távolság- vagy területtartó V.-ek. 

Vevey, svájci város a Genfi-tó mellett, 13.000 
1., klimatikus gyógyhely. 

Vexálni (lat.) a. m. zaklatni. 
Vezérkar, a hadsereg legfontosabb szerve, 

amely a háborúra vonatkozó előmunkálatokat 
vezeti, a hadmüveleteket megtervezi és kidol
gozza és katonai-sztratégiai, taktikai szakkér
désben a föléje rendelt parancsnokságnak vé
leményt ad. Ëlén áll a V. főnöke, maga
sabb rangú tábornok, aki a volt monarchiá
ban közvet'enül az uralkodónak volt aláren
delve. 

Vezérkönyv, 1. Partitúra. 
Vezérkövületek, azok az ásatag növényi v. 

állati maradványok, amelyek egy geológiai 
korszakra jellemzők. 

Vezérmotivum, drámai zenekompoziciónak rö
vid témái, amelyek bizonyos szereplőhöz, ér
zéshez v. más drámai motívumhoz kötve, 
állandóan visszatérnek. 

Vezeeny nagyk., Szolnok vm., központi j . , 
1548 I., vasút, táviró, telefon, posta. 

Vezúv, működő vu kán, Nápoly mellett. 
Mostani magastága 1223 rn. Ny-i oldalában 
608 m. magasan obszervatórium. Igen ter
mékeny környéke falvakkal, városokkal. Neve
zetesebb kitörései Kr. u. 79. (Pompeji), 1631, 
!73°> 1794» ^50, 1858, 1872, 1906. 

Via (lat.) a. m. 1. ut; — 2. felé. 
Via Appia, hadi ut Rómából Brundusiumba; 

építését Appius Claudius Kr. e. 312. kezdte 
meg. 

Viadukt (iat.) a. m. áthidalás. 
Viareggio, olasz kikötővároska a Genovai-öböl 

partján, 20.000 I. Tengeri fürdő. Római ma
radványok. 

Viasz, a méhek által készített anyag, a 
méz fölraktározására. A zsírokkal rokoh, 
könnyen formálható anyag. Alacsony hőmér
sékleten olvad. Éterben jól oldódik. Gyertyák, 
flastromok stb. készítésére használják. — Van 
növényi V. is, pl. a gyümölcsök (szilva) 
hamva. 

Viaticum (iat.) a. m. útravaló. Egyházi el
nevezés, amely az oltáriszentségnek ha'álos be
teg számára való kiszolgáltatását jelenti. 

Vibrálni (lat.) a. m. rezegni. 
Vica kisk., Sopron vm., kapuvári j . , 443 

1., ut. és up. Beled. 
Vice (lat.), összetételekben a. m. al-, he

lyettes. 
Vicenza, o'asz város, Velence tartományban, 

67.000 1. Textilipar. 
Viceverza (iat.) a. m. viszont, kölcsönösen. 
Vichy, városka Közép-Franciaországban, 20.000 

1. Szénsavas és nátriumbikarbonátos hévfor
rás. Igen látogatott fürdőhely. 

Vicinális (lat.) a. m. 1. szomszédos, — 2. 
helyiérdekű vasút. 

Vicomte (franc), főnemesi cim, a báró és 
a gróf között áll (olaszul visconte, angolul 
viscount). 

Victoria (lat.) a. m. győzelem. 
Victoria, 1. Ausztrália legkisebb, de legsű

rűbb népességű állama a kontinens DK-i 
szögletében, 228.000 km2, i3/i millió 1. Búza, 
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VICTORIA VIKTORIA 

juh, marha, Jó, arany. Széntermelés. Ipara 
a háború alatt lendült fel. Fővárosa Mel
bourne. — 2. Brit-Columbia fővárosa, 38.000 
1., — 3. Hongkong-sziget fővárosa, 350.000 
1. K-Azsia egyik legnagyobb kikötője. Ü-Kina 
forgalmának nagy részét bonyolítja le. Cukor-
és dohánygyárak, hajóépítés. 

Victoria, angol királynő, 1. Viktória. 
Viczián István, * 1874, ny. belügyi áram-

titkár, oiszággy. képv. 
Vid kisk., Veszprém vm., devecseri 3., 333 

]., ut. Tüskevár, up. Nagyalásony. 
Vida Jenő, * 1872, a Magy. Alt. Kőszén

bánya vezérigazg., felsőházi tag. 
Vidakovics Kamill, * 1878, a szegedi egyet. 

a sebészet ny. r. tanára. 
V'ddin (magyarul Bodony), város Bulgáriá

ban, a Duna jobbpartján, 18.000 1. Ter
ménypiac. 

Vide (lat.) a. m. lásd. 
Videant Consules, 1. Caveant Consules. 
Vidék; vlrjsok kii tarais szövetsége, 41 vi

déki város polgármesterének szövetsége a 
vidék, kulturális életének fejlesztésére. Három 
országos kongresszus : 1928. Debrecen, 1929. 
Miskolc, 1930. Békéscsaba. 

Vidi (rat.j a. m. láttam. 
Vidor Marcel, * 1876, költő, több vers

kötete (Cselló, Muzsikál az élet stb.) jelent 
meg és több egyfelvonásos darabját adták. 

Vidovdán (szerb) a. m. Szt. Vid napja, 
jun. 15.; mint a rigómezei csatavesztés napja 
(1389) emlékezetes Szerbiában. 

Vidovszky Bé'a, * 1883, festő; motívumok, 
interiőrök, arcképek. 

Vidra, a menyétfélékhez tartozó, hallal táp
lálkozó, 11/2 m. hosszú állat; préme be
cses. 

Vidra 

Viebig, Klara, * 1860, német irónő. Rea
lista s hazafias regényeket és drámákat irt. 

Vieliczka, lengyel városka Ny-Galíciában, 
Krakkótól K-re, 7000 1. Sóbányák. 

Vierwaidstatti-tő, glaciális eredetű tó a há
rom svájci őskanton és Luzern közt, 113 km2. 

Vieuxtemps, Henri (1820—1881), francia ze
neszerző és hegedűművész, a pétervári és 
brüsszeli konzervatóriumok hegedűtanára; he-
gedükoncerteket, cselló- és brácsadarabokat irt. 

Vif (franc.) a. m. élénk. 
Viganô, Viganeau olastz táncosnőről (19. sz. 

elején) elnevezett hosszú női felsőruha. 
Vigánt, kisk., Zala vm., tapolcai j . , π 13 

1., up. Kapolcs, ut. Nagyvázsony. 

Vigília (lat.) a. m. -virrasztás; kat. ünne
pek előestéjén tartott istentisztelet. 

Vígjáték, a drámának az a fajtája, amely 
bonyodalmak kapcsán emberi gyarlóságokat és 
fonákságokat mulattatva ostoroz. 

Vignette (franc.) a. m. cimke. 
Vignola, Giacomo Barozzi (1507—1573), olasz 

építész; főbb müvei: Farnese-palota Piaccn-
zában, Caprarola-palota Viterbo mellett, De) 
G esu-templom Rómában s az öt oszloprcnd-
ről irott müve (1563). 

Vígnoles, Charles Blacker (1793—1875), an
gol mérnök, korának Stephensonék után leg
nagyobb vasútépítési tekintélye; a kontinen
sen manapság használatos szélestalpu sint (V.-
sin) ő hozta át Amerikából. 

Vigny, Alfred Victor, comte de (1799—1863), 
romantikus költő (Poèmes, Les destinées); a 
franc, tört. regény kezdeményezője (Cinq Mars, 
magy. is). Drámákat is irt. 

Vigoroso (ol.) a. m. erősen, erélyesen. 
Vígszínház» 1896 máj. 1. nyilt meg. Első 

igazgatói Ditrói Mór és Faludi Gábor vol
tak. 1921-ben Ben Blumenthal vette meg. Je
lenlegi igazgatói: Jób Dániel és Roboz Imre. 

Vigyázó Ferenc gróf (1874—1928), a Tud. 
Akadémia mecénása, aki igen tekintélyes va
gyonát végrendeletik g te'jesen a Tud. Aka
démiára hagyta. Közjoggal foglalkozott és 
több e tárgyra vonatk. müve jelent meg. 

Viheder, levegővel kevert bányalég (mo-
rsárgáz) robbará a szénbányákban. 

Vihnye, falu Bars vm., 1600 I. Vasas for
rások, gyógyfürdő. Trianon óta Csehszlová
kiáé. 

Vikár Béla, * 1859, iró, ny. országgy. 
gyorsirófőnök. A finnek nemzeti népeposzá
nak, a Kalevalának, továbbá La Fontaine 
meséinek stb. fordítója, a magy. népköltés 
gyűjtője. 

Vikárius (lat.) a. m. helyettes, érseki vagy 
püspöki helynök. 

Vikingek« Skandinávia germán eredetű, ka-
lózkodó őslakói. 

Viktor Emánuel, olasz királyok. — r. I. 
V. Szardínia királya (1759—1824), 1802 óta 
uralkoc'lott; 1814. a franciáktól visszakapott 
országaiban antiliberális elvei forradalmat idéz
tek elő és 1821. lemondott. — 2. II. V. 
(1820—78), 1849. atyja lemondása ulán ke
rült a trónra, liberális, antiklerikális politi
kát űzött. Alatta folyt le Olaszország egye
sítése Cavour vezetése alatt. — 3. III. V., 
* 1869, uraik. 1900 óta. 1896. nőül vette Ni-
kita király leányát; uralkodói hatalmát alá
veti a népakaratnak (1915. intervencionizmus, 
1922. fascizmus). 

Viktória, angol királynő (1819—1901), 1837. 
került a trónra, 1840. férjhez ment Albert 
szász-koburg-gothai herceghez, kinek 1861. be
következett halála uíán 5 évre visszavonult a 
közélettől. Uralma alatt (»Viktória-kor«) Ang
lia hatalmas fejlődésen ment át a védővá; 
mos politikától a szabad kereskedelemig, az 
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oligarchikus uralomtól egy mindinká'jb demo
kratikus szervezetig, a rosszul igazgatott gyar
matok átszervezéséig, a vallási türelmetlenség
től a toleranciáig, sőt az elnyomott Íreknek 
adandó autonómia is a megvalósuláshoz kö
zeledett. Ε kulturális és gazdasági ha
ladás mellett sötét foltok is vainak (ir-kér-
dés, indiai atrocitások, a transvaali háború 
stb.), azonban egészbea V. csaknem párat
lan eredményű uralkodói életet élt. 

Viktória Nyanza, Afrika legnagyobb tava 

Ferenc Ferdinánd meggyilkolása (1914 jun. 
28.) és a Monarchia Belgrádba küldött ul
timátuma (jul. 23.) csak a fegyveres béke 
atmoszférája á!tal régen előkészített háborús 
összeütközést robbantotta ki. Jul. 28. üzent 
háborút a Monarchia Szerbiának, 29. moz
gósított Oroszország, aug. 1. Németország ha
dat üzent Oroszországnak, 3. Franciaország
nak, 4. Anglia hadat üzent Németországnak. 
A háború történeti előzményei két évtizedre 
nyúlnak vissza. Bismarck bukása utál a né
met diplomácia nem méltányolta eléggé az 
orosz viszontbiztosítási szerződés jelentőségét 
és igy akaratlanul útját egyengette a fran
cia-szövetség megkötésének. Ez ujbóL a reál
politikai lehetőségek sorába állította a francia 
reváns-háborút; megindult tehát ac a né
met fegyverkezés, amely követésre ta'ált a 
másik oldalon. A német flotta-építkezés erő
szakos tempója és az Anglia által ajánlott 
flotta-egyezmény visszautasítása erős aggodal
makat keltett Angliában, amely a német ve
széllyel szemben nem merte tovább fentar-
tani a splendid isolation hagyományát, te
hát közeledést keresett előbb Franciaország
hoz, azután Oroszországhoz. Az igy kiala
kult entente cordiale-nak kétségkívül békés 
jellege volt és az angol diplomácia a háború 
kockázatát akarta kikapcsolni a két egyfor
mán erős hatalmi rendszer felépítésével. De 
Németország bekeritési törekvéseket látott az 
angol külpolitikában és az »Einkreisung« jel
szava általános hitelre talált a német köz
véleményben. A marokkói krízisnél, az an
nexiós válságnál, a második Balkán-háború
nál még sikerült kikerülni az európai 'kon
fliktust, de 1914 júliusában egyrészt az oszt
rák katonai párt nem akart lemondani arról 
az ütőkártyáról, amelyet a trónörökös meg
gyilkolása adott a kezébe, másrészt feszült 
volt a hangulat Franciaországban, Poincaré 
1913 januárjában történt elnökké választása 
és a hároméves katonai szolgálati idő visz-
szaállitása miatt. Grey angol külügyminiszter 
a legvégső pillanatban még talált módot a 
béke megmentésére : Belgrád megszállását k 'zi-
zálog gyanánt és azután a szerb konfliktus 

a kontinens közepe táján, 83.000 km2. Be
lőle ered a Fehér-Nilus. 

Viktória-vizesés, a Zambezi 119 m-es víz
esése Délafrikában. 

Viktuáliák (lat.) a m. élelmiszerek. 
Vikunya, 1. Lámafélék. 
Világ, po'itikai napilap, 1910—1926. Első 

szerkesztői Yartin József, Bálint Lajos és 
Gerő Ödön voltak, 1912—1924. Purjesz La
jos, utána Feleky Géza, mig a kormány be 
nem tiltotta. 

ügyének európai konferencia elé terjesztését. 
De a diplomáciai kérdésekben járatlan és a 
válságos napokon fejvesztett Bethmann-Holl-
weg német kancellár Bécsre hárította át a 
döntést és Bécsben Berchtold gróf teljesen 
kiejtette kezéből a gyeplőt. A már amúgy 
is elvesztett helyzet kibontakozását végzetesen 
meggyorsította orosz részről Szuchomlinov had
ügyminiszter és Januskievics vezérkari főnök
nek a mozgósításnál követett önkényes eljá
rása. Az olasz területi igények idejekorán 
történt kielégítése megelőzhette volna Olasz
ország aktiv beavatkozását, de főleg magyar 
részről erős kifogást emeltek Berchtold en
gedékenysége ellen és igy Berchtoldot a bécsi 
külügyminisztérium élén felváltotta Burián, ha-
logatási taktikájával. Amikor megtörtént a 
területi követelések kielégítése, az olasz kor
mány már nem fordulhatott szembe a fel
izgatott közvéleménnyel és igy következett 
1915 tovaszán az olasz hadüzenet. A német 
kormány csak elkésve gyakorolt nyomást Bécs
ben és Bülow herceg a sssükséges felhatal
mazások nélkül indult Rómába. A bécsi kül
politikát a háborús évek alatt a teljes ta
nácstalanság és tehetetlenség jellemzi. Auszt
riában a háború nagyobb része alatt parla
ment nélkül kormányoztak, a magyar par
lament 1917 előtt nem tett kísérletet a had
vezetés vagy a háborús politika ellenőrzésére 
és a német birodalmi gyűlés is csak 1917 
jul.-ban szánta el magát akcióra: a há
ború elején nagy felháborodást keltett a szo
cialista képviselők között is, hogy Liebknecht 
megtagadta a háborús hitelek megszavazását. 
A birodalmi gyűlésen 1917 jul. elfogadott 
béke-rezolució az orosz forradalom által te
remtett helyzetet akarta kihasználni, de el
késve, mert akkor már az 1917 márc. ki
tört és a győzelmes orosz forradalmat ellen
súlyozta a kíméletlen buvárhajóharccal fel
idézett amerikai hadüzenet. Azonkívül Luden-
dorff és a legfelsőbb hadvezetőség azzal a 
fe'tétellel fogadták el a békerezoluciót, ha tá
vozik helyéről a szerintük túlságosan enge
dékeny Bethmann-Hollweg: és igy Michaelis 
lett néhány hétre kancellár, aki szerencsétlen 

VILÁGHÁBORÚ 
I. Politikai története 
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nyilatkozatával megfosztotta a békerezoluciót 
a gyakorlati hatás minden lehetőségétől. — 
Közben egyre inkább balfelé tolódott az 
orosz forradalom. Lvov herceg márciusi for
radalmi kormányának legbaloldaübb tagja Ke-
renszki volt, de az orosz kormányból nem
sokára kiszorultak Gucskov és Miljukov, majd 
Kerenszki tiszta szocialista kormány éléin 
próbálta felvenni a harcot a német vezér
kar á'tal pénzügyileg támogatott bolsevista 
propaganda ellen. A júliusi államcsínynél még 
Kerenszki kerekedett felül, de 1917 nov. 9., 
amikor az eredetileg menseviki többségű mun
kástanács csatlakozott a bolsevistákhoz : Lenin 
végleg kezébe kerítette a hatalmat és 1918 
jan. a bresztlitovszki béketárgyalások alatt 
Trockij néhányórás tanácskozás után szétker
gette az orosz nemzetgyűlést. — A központi 
hatalmaknál a háború második felében meg
indult a politika balfelé tolódása. 1916 nov. 
meghalt I. Ferenc József és IV. Károly fo
kozatosan előreindult a belpolitikai reformok 
területén, összehívta az osztrák birodalmi 
gyűlést, elejtette Tisza István grófot és Es
terházy Móric grófot állította az ellenzéki 
pártokból alakult kisebbségi kormány élére 
az á'ta'ános választói jog törvénybeiktatásáért, 
de Esterházyt néhány hét múlva felváltotta 
Wekerle harmadik miniszterelnöksége és a 
Tisza á'tal vezetett munkapárti többséggel 
folytatott kompromisszum- tárgya'ásokkal veszett 
el az idő. Németországban Michaelis bukása 
után először került a kancellári székbe olyan 
politikus, aki mögött parlamentáris múlt volt, 
de Hertling gróf már maga mögött hagyta 
hetvenedik évét és állandóan betegeskedett. 
De a német belpolitikában nagy haladást 
jelentett a polgári pártok, majd a szocia
listák vezéreinek bevonása a kormányba, amely 
odáig nem volt parlamentáris jellegű. Arg-
liában 1915. a liberális-munkáspárti kormány 
koalícióra lépett a konzervatív párttal és 
1916. Lloyd George váltotta fel a konzer
vatív párt segítségével a kormány élén As-
quithet. — 1917 tavaszán katonailag és po
litikailag megingott a francia front, de ez 

A hadüzenetnek megfelelően a világháború 
kitörése időpontjában a központi hatalmak 
(Németország és a Monarchia) hadereje ál
lott szemben a szövetséges hatalmak (Anglia, 
Franciaország, Oroszország, Szerbia és Mon
tenegro) haderejével. 

Erre a katonai mérkőzésre az összes ál
lamok hadvezetősége már évek óta előké
szült és az előkészületek alapján a világ
háború a békében már a legkisebb rész
letekig megállapított tervek szerint vette kez
detét. Minden állani tervszerűen mozgósított 
és a mozgósított haderőt felvonultatta. — 
A központi hatalmak haditerve ez volt: Né
metország haderejének Iegnagyo' b részét Fran-

csak Clemenceau kormányralépésére vezetett. 
Clemenceau diktatórikus eszközökkel, kivégzé
sekké', letartóztatásokkal, cenzúrával fojtott el 
minden béketörekvést, a »teljes győzelem« jel
szavát tűzte ki az ántánt-hatalmak elé és 
nem csupán az ántánt-hadseregek egységes 
főparancsnokság a'á helyezését vitte keresztül 
1917 márc. végén, hanem egységbe forrasz
totta az ántánt-hatalmak politikai frontját is. 
1918 szept., amikor badeni Miksa herceg uj 
német kormánya nem térhetett ki többé a 
béke és a fegyverszünet felajánlása elől, 
mind világosabban kibontakozott az ellentét 
Wüson és Clemenceau béke-politikája között. 
De a német birodalom és az Egyesült Álla
mok elnöke közt lefolyt jegyzékváltások ered
ményeként az ántánt-hatalmak a német 
fegyverletétel előfeltétele gyanánt magukévá 
tettek a tizennégy pontot. — 1918. nov. 4. 
ért véget a háború a nyugati fronton. Ekkor 
Berlinben már másodnapja a népbiztosok ta
nácsának nevezett kormány gyakorolta a ha
talmat, három független szocialista és három 
többségi szocia'ista tagjával. Bécsben Viktor 
Adler és Renner vezetésével alakult szo
cia'ista kormány, amely az osztrák nemzeti 
tanáisra, a volt birodalmi gyűlés német tag
jaira támaszkodott. A német fegyverszünet 
a'áirása előtt közel két héttel ragadta ke
zébe a hatalmat Prágában a csehszlovák 
nemzeti tanács, mig Zágrábban a jugoszláv 
nemzeti tanácsnak esküdtek fel a horvát ez
redek és a hatóságok. A zágrábi, a bécsi 
és a prágai forradalmak következménye gya
nánt játszódott le az októberi forradalom Ma
gyarországon. — A báboruvesztes hatalmak 
súlyos belpolitikai válsága közben ült össze 
a békekonferencia, ahol csaknem minden kér
désben Clemenceau álláspontja érvényesült, 
mert Wilson a népszövetség megmentésének 
érdekében minden más pontra nézve enge
dett és mert az 1919 dec. kiirt angol vá
lasztások a konzervatív pártot segítették több
ségre, nagy befolyást biztosítva a konzer
vatív jobboldalnak. 

ciaország ellen fordítja, erős északi szárnnyal 
Be'giumon keresztülhatolva, a várakkal meg
erősített francia határt északról megkerüli és 
a francia haderőt megtámadva, azt lehetőleg 
gyorsan tönkreteszi. Ha ezt a feladatot végre
hajtotta, a francia földen már nem szükséges 
haderőt vasúton Oroszország felé szállítja és 
ezzel azulán támadólag az orosz haderő ellen 
fordul. A Monarchia hadereje ezalatt az orosz 
haderőt leköti és ezt a feladatát támadólag 
oldja meg, vagyis az orosz haderő ellen vonul, 
mig a szerb és montenegrói haderővel szem
ben védekező magatar:ást tanusit és igyekszik 
azoknak betörését a Monarchia területére 
megakadályozni. — A szövetséges államok 

II. A világháború katonai eseményei 
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haditerve ez volt: a francia haderő erős déli 
szárnnyá! vonul fel, betör Elszász-Lotharingiába, 
míg az angol expedíciós haderő (összesen 163 
ezer embert) Belgiumon keresztül vonulva a 
német haderőt északról támadja meg. Az orosz 
haderő támadólag nyomul elő és főerejével 
először a politikailag is gyengébbnek tartott 
osztrák-magyar monarchia haderejét támadja 
meg, azt tönkreteszi és azután Bécset és Bu
dapestet foglalja el. A szerb és montenegrói 
haderő betör az osztrák-magyar monarchia 
területére és a politikai céljainak megfelelő 
területeket (Bosznia-Hercegovina és a Szerem -
ség) veszi birtokába. — A haditervek alapja;) 
a következő hadiszinterek alakulnak ki: 1. a 
nyugati (iran.ii) hadiszintér, mint egyelőre· 
a francia-angol és német haderők mérkőzési 
területe. Mivel ezen a hadis^intéren a haditervek 
a'apján Belgium területe azonnal, hadműveleti te
rületté vált, itt a szövetséges hatalmak had
erejéhez nlég a belga haderő is csatlakozott. 
— 2. A keleti (orosz) hadiszintér, amelyen a 
világháború kezdetén az osztrák-magyar had
erő zöme és gyengébb német haderők az 
orosz haderővel szemben vették fel a küz
delmet. — 3. A déli (Balkán) hadiszintér, 
amelyen a világháború kezdetén a szerb és 
montenegrói haderők álltak szembea az osztrák
magyar haderő egy részével. 

1914. A nyugati hadiszintéren a német had
erő óriási lendülettel vetette magát a belga, 
francia és angol haderőre. Aug. 7. tör be a 
német haderő északi szárnya Belgiumba és 
aug. 16-ig a be'ga haderőt legyőzve, az 
évek hosszú során kiépített várakat napok alatt 
bevéve, már a Maas-vonalat érte el. A német 
hadvezetőségnek igy sikerült a kezdeményezést 
magához ragadni és a francia-angol haderő 
tervszerű hadműveleteit megakadályozni. A né
met előnyomulás folytán aug. 6. —szept. 5.- az 
egymással szemben álló haderők északi szár
nyán a csaták összefüggő sorozata játszódott le, 
amelyben a támadó németek a védelemre szo
rított franciákat és angolokat mindenhol le
győzték. A német sikerek azonban nem érnek 
el döntő hatást, a veszély hatása a'att a szö
vetséges hatalmak nyugati arcvonalán har
coló haderők (francia, angol és belga) egy
séges francia katonai vezetés alá kerülnek, 
Anglia elhatározza, hogy az eddiginél sokkal 
nagyobb haderőt állit fel és mikor a németek 
északi szárnya már Párizs közelébe nyomul, 
a most egységes vezetés a'att harcoló szövet
séges hatalmak hadvezetősége a német had
erő északi szárnya ellen minden rendelkezé
sére álló erejét összpontosítja és szept. 6. 
ellentámadásba megy át. Az ellentámadás soro
zatos csatái, melyek szept. 6-tól 12-ig tar
tottak, a »marnei csata« néven foglaltatnak 
össze. A szövetségesek ellentámadása sike
rült és a német haderő megkezdte vissza
vonulását, majd pedig védelembe ment át és 
védőállást foglalt el. 

A központi hatalmak haditerve e csata 
következtében összeomlott, a nyugati hadiszinté
ren a döntést nem tudta kierőszakolni, a 

tervszerű hadvezetés tehát véget ért. A »marnei 
csata« ezáltal a tény által tulajdonképpen 
a vi'ágháboru legnagyobb jelentőségű csatája 
és döntő kihatással bir a täbbi hadiszintér 
eseményeire is. Vele a nyugati hadiszintéren 
véget ér a tulajdonképeni mozgóháboru, amely 
alatt a seregtestek mindkét fél részéről ta
lálkozóharcokat vívnak és helyet ad egy egész 
más háborúnak, amelyet helyesen »várharcnak« 
lehet nevezni és melynek a világháború fo
lyamán az »állásharc« nevet adták. A központi 
hatalmak ostromlottakká válnak, a szövetsége
sek az ostromlók. A vár ha re jellegének meg
felelően a vezetés ügyessége helyébe pedig a 
csapatnak az ideget felőrlő kitartása lép. A 
nyugati hadiszintéren a szept. közepén meg
kezdett »várharc« az arcvonalak kialakulásáig 
számos részletütközethez vezetett. Általában 
dec. közepén az arcvonalak teljesen mozdulat
lanokká vá'nak és az északi tengerparttól a 
svájci határig kb. 650 km. hosszú, összefüggő 
»állasokban« állottak ς lépéstől 3 km. távol
ságra egymással szemben az ellenséges csapa
tok. — A keleti hadiszintér. az osztrák-magyar 
haderő — a haditerveknek megíelelőleg — 
felvonulása után az előnyomulását Galícia ke
leti határa felé és Déllengyelországban meg
kezdette, mig az eze.t a hadszintéren hagyott 
csekély német haderők Keletporoszország hatá
rait védték. Az orosz haderő már a hadüzene
tek megtörténte előtt nagyrészt mozgósított, 
fel is vonult és erős déli szárnnyal a Monar
chia ellen, egy kisebb támadó csoporttal pe
dig Keletporoszország ellen előnyomulását a 
hadüzenet után rövid idő múlva kezdhette 
meg. Aug. közepétől szept. közepéig a követ
kező események játszódtak le: A Keletporosz
országot védő porosz csapatok néhány ütközet 
után az orosz túlerő elől visszavonulnak, azon
ban mikor a vezetést Hindenburg tábornok 
vette át, ellentámadásokba mennek át és a 
velük szemben álló két orosz hadsereg közül 
aug. 25—28. Tannenbergnél az egyiket, majd 
szept. 9—11. a másikat úgyszólván megsem
misítették. — Az előnyomulásban levő osztrák
magyar haderő aug. 23—30. között veszi fel a 
harcot a szintén előnyomuló orosz haderővel 
'szemben. Bár az északi szárnyon az osztrák-
magyar haderőnek sikerül Kraszník, Koma-
rov, Savrostje környékén vívott csatákban 
eredményeket elérni, e csaták sorozatában a 
döntést a déli szárnyon — Galíciában — ví
vott csaták (»első lembergi csata« néven aug. 
26—30.) eredménye hozza meg az orosz haderő 
javára. Az osztrák-magyar haderő visszavonul, 
azonban mikor az északról győztes haderők 
Galíciában közbeléphettek, ismét támadásba 
megy át és újólag Lemberg körül a véres 
csaták sorozatát vívja az orosz haderővel 
szemben, (második lembergi csata szept. 
7—11.), azonban megint visszavonulni kény
telen és ugy Keletgaliciát, mint Bukovinát az 
oroszoknak engedi át. Hogy az osztrák-magyar 
haderő az orosz haderők nyomása alól teher-
mentesittessék, újonnan felállított seregtestek és 
a nyugati arcvonalról elvont csapatokkal meg-
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erősített német haderők az északi szárnyon 
Ivangorod és Varsó irányában támadást in
téznek. Az orosz hadvezetőség a háború ed
digi lefolyása alapján belátta, hogy haditerve, 
amely szerint az osztrálc-magyar haderőt 
tönkreteszi, csak ugy sikerülhet, ha a keleti 
arcvonalban harcoló német haderőt is meg
veri. Ennek folytán haditervét megváltoztatva, 
erejének nagy részét az északi szárnyra veti 
azzal a szándékkal, hogy főerejével Berlin 
felé nyomul elő. Mikor ez a hadmüvelet érez
hetővé váUk, az osztrák-magyar haderő vissza
vonulását beszünteti és újólag keleti irányban 
támadásba megy át. Ezek a hadmüveletek 
okt. közepétől dec. elejéig tartó számos ütkö
zetben és csatában jutnak kifejezésre, ame
lyek azonban egyik fél részére sem hozzák 
meg a végleges döntést. Mindkét fél hadereje 
elveszti ez idő alatt energiáját és 1914 decem
ber közepétől a keleti hadiszintéren is álló
háború veszi kezdetét. — A déli (Balkán) hadi-
szintéren az osztrák-magyar hadvezetőség 
aftnyi erőt vonultatott fel, hogy ennek főerejé
vel aug. 11. a Drinán és Száván átkelve, 
Szerbiába betörhetett és a szerb haderővel 
széniben tátnadólag léphetett fel, mig Monte
negro haderejével szemben Bosznia és Her
cegovina déii határát védte. Ε támadás si
kerrel is járt, azonban amikor az itt alkal
mazott osztrák-magyar haderőt az orosz fő-
hadszintérre vonta a hadvezetőség, a balkán 
hadszintéren maradt osztrák-magyar haderő 
aüg. 21-éig ismét a Drina és Száva mögé vo
nult vissza. Szeptemberben ugy a szerb, mint 
a montenegrói haderő haditervének megfelelő-
leg a Szerémségbe és Bosznia-Hercegovinába 
tört, de időleges eredmények után kénytelen 
volt a haíárok mögé vonulni. November ele
jén a megerősített osztrák-magyar haderő is
mét betör Szerbiába, véres ütközetben a szerb 
haderőt ugy az északi, mint a keleti szerb 
határról visszaveri és Szerbia egy részét el
foglalja. Dec. 10. a szerbek utolsó erejüket 
összeszedve, a támac'ás alatt kimerült osztrák
magyar haderő ellen sikeres ellentámadásba 
mennek át és azt dec. 19-ig Szerbia elhagyá
sára kényszeritik. 1914. vége felé 'mindkét 
hadviselő fél kimerülve áll egymással szem
ben, de nem állásokban, mint a nyugati 
harctéren, hanem folyók (Drina, Száva, Duna) 
és hegyek által elvá'asztva, egymást megfir 
gyeivé. — Törökországnak Anglia és Francia
ország november elején megüzeni a háborút 
és igy a déli hadiszinteren a központi hatal
mak mellé, mint uj egység a török haderő 
lép, amely feladatául Konstantinápolyig meg
védését és a szöv. tengeri hatalmaknak a 
Dardanellákon át való előnyomulása meg
akadályozását tűzi ki, tehát elsősorban Gal-
lipoli félszigetének védelmét készíti elő. — 
1914 végén a vi'ágháboru ötödik hónapja 
ulán az> összes európai hadiszintereken a 
számos csaták végeredményeképen egyik fél 
sem tudta a döntést kierőszakolni és a szépen 
kigondolt haditervek összeomlottak. Kimerülten, 
a háború végéig folyó hadmüveletek a kö

vetkező képet mutatják: A várharc alatt a 
központi hatalmak (ostromlottak) időnként egy-
egy arcvonal részére összpontosítva erejüket, a 
szövetséges hatalmak (ostromlók) arcvonalán 
réseket ütnek, amelyeken keresztül az ostromlott 
várterületet megnagyobbítani igyekeznek, mig 
a szövetséges hatalmak (ostromlók) ugyancsak 
időnként a központi hatalmak (ostromlottak) 
összefüggő állásait egy bizonyos területen át
törni igyekeznek, hogy ez államok belterüle
tébe behatolva, azok katonai ellenállását vég
leg megtörjék. "Az ezer cs ezer kilométer 
hosszúságban egymással szemben álló csa
patok »védő« állásaikban állandóan küzdenek 
egymás ellen a levegőben, a földön, s6t a 
föld alatt is. 

1915. Nyugati hadiszintér. Az egyesült an
gol-francia haderő a támadó fél, míg a német 
haderő az elfoglalt területek megtartására szo
rítkozik. Az első nagyobb áttörési kísérletet 
május 9-én indították meg Arras és La Bassé 
között az angolok és franciák. Az év legna
gyobb áttörési csatája szept. 25. kezdődött 
és okt. végéig tartott, a franciák 'a Charnpag-
neban, az újonnan felállított angol haderő 
(három millió ember) Artois környékén tá
madták azzal a célzattal, hogy a németeket 
a Rajnáig vessék vissza. Ε csaták nagyobb 
döntő eredményt nem értek el, kívülük szá
mos helyi csata volt és akkor is, ha »nyu-
ga'om« állott be, naponként emberben és 
anyagban nagy áldozatokat követelt ez a 
harcmód. 

Május 23-án mint uj hadviselő fél az 
o'asz hadsereg lép fel a szövetsége ι>»*<Λιια*. 
kötelékében a nyugati hadszintéren és igy ae 
osztrák-magyar haderő kénytelen ezen az arc
vonalon is felvenni a harcot. Az északi és 
déli hadiszintérről erre a hadiszintéire dobott 
osztrák-magyar csapatok általában a Monar
chia határain védőállást foglaltak a támadó 
olasz hadsereggel szemben, amely főerejével 
az Isonzón át Görz irányában, kisebb erők
kel Tirol felé támadott. Az 1915. év négy 
»Isonzó« csatájának azonban döntő eredmé
nyei nem voltak. — 1915. végén tehát a 
francia-angol csapatok nagyjában &z 1914. vé
gén elfoglalt vonalakon állottak a németekkel 
szemben, mig az olasz haderők a Monarchia 
határát védő osztrák-magyar haderő állásaival 
szemben küzdenek. — Keleti hadiszintér. Az E-i 
szárnyon a német haderő febr. 7—15. kö
zött az úgynevezett »mazuri 'teli csa'át« vivta 
az oroszokkal szemben; eredrhényeképen Kelet
poroszország ismét a németek birtokába ke
rült. — Az oroszok ebben az évb η eredeti 
haditervükhöz visszatérve, főerejükkel az oszt
rák-magyar liaderő állása ellen márc' 20-tól 
kezdődőleg nagyszabású támadást indították, 
amely azonban nagyobb eredményekre nem 
vezetett. — Ε harcok ha ása alatt a "központi 
hatalmak hadvezetősége elhatározta, hogy az 
orosz haderő ellen ismét tárna Jó lag lép fel. 
Május 2—12. vivták a háború egyik legna
gyobb jelentőségű csatáját Gorlico és Tarnow 
között, ahol az orosz vonalakat a központi 
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hatalmak hadereje áttöri és végeredményben a 
keleti halíszintéren eg/ időre ismét a mozgód 
háború indul meg. 

Az orosz hadsereg nemcsak Ga'i ia, Bukovina 
és Lengyelország feladására kényszerül, hánern 
Oroszország nyugati része is a központi' hataí-
mak birtokába jut. Azonban az aug. végéig 
tartó harcok sem képesek áz orosz haderőt 
végleg megtörni és igy a központi hatalmak 
— 'bár nagyobb területek elfoglalása után 
mint saját országaik összterülete — ismét äz 
íá'lásharcra« térnek át Riga, Dünáburg, Viln^, 
Baranowiczi, Pinsk, Rovno, Csernovic vona
lában. — Déli (Balkán) hadszíntér. Az egy
mással farkasszemet néző szerb-montenegr<Si 
és osztrák-magyar haderők október elejéig 
csak ki,ebb csatározásokat folytattak. Mikor a 
keleti hadszintéren a nagy előnyomulás a 
központi hatalmak részéről befejezést n/ert, 
az ott felesleges haderőt a központi hatalmak 
hadvKzetősége. erre a liádiszintéj-je. irányitoíta 
és mikor Bulgária részvétele a háborúban a 
központi hata'mak mellett bizonyossá vált, okt. 
6. támadó hadműveleteit megkezdte és a 
Száván, Dunái átkelve a szerb haderőt meg
támadta. Okt. 14. a bolgár haderő is táma,-
dásba megy át. Ε hadmüveletek alatt a 
szerb haderő ellenállása megtörik és egész 
Szerbia, később egész Montenegró, sőt Al
bánia északi része is a központi' hatalmak bir
tokába kerül. — A szövetséges hatalmak (egy
részt Ang'.ia-Franciaország, másrészt Oroszor
szág) között a közvetlen összeköttetés útja a 
Dardanellákon keresztül vezetvén, 1915. eleje 
óta e hatalmak nagy erőfeszítéseket tettek, 
hogy ezt a icngorcznrost birtokba vegyélt. 
Májusban tengeri haderők próbálják meg a 
Dardanellákba való behatolást és mikor ez a 
kísérlet sikertelen marad, augusztusban a Gal-
lipoli-félszigeten angol-francia haderők szállna^ 
partra, hogy szárazföldről vegyék birtokba 
ezt a félszigetet és azután Konstantinápolyt. 
Ε szándék a török hadsereg ellenállásán meg-
törik. Nehéz küzdelmek és kudarcok után 
dec. 19. a szövetséges hatalmak Gallipoli 
félszigetét elhagyják. — Amikor a szerb, 
montenegrói hadszintéren a szerbek helyzete 
vá'ságosra fordult, francia-angol támogatást kér
tek. A szövetséges hatalmak ekkor a még 
semleges Görögországban, Szalonikiben egy 
nagyoDb haderőt szállítottak partra, amely 
északi irányban a szerbek támogatására sie^ 
tett, de már a szerb haderő katasztrófáját 
megakadályozni nem tudta. Ezzel az erővel 
szemben német, osztrák-magyar és bolgár csa
patok vették fel a küzdelmet, amely küzdel-. 
mek végeredménye, hogy Szaíonikitőí északra 
egy uj állásháboruban álló arjvonil alakul k\ 
— Az 1915. év eseményei a döntést nem 
hozták meg, a központi hatalmaknak sike-
rült ugyan a körülsánco't vár területét meg
nagyobbítani, de az ostromlók gyűrűje meg
maradt 

1916. A szövetséges hatalmak a.?, eddigi ta
pasztalatokon okulva, ebben a', évben francia 
vezetés mellett egységesen intézték hadművele

teiket, de a központi hatalmak egyes· államai
nak katonai vezetése is mindinkább egységesebb 
képet mutat. — Nyugati hadiszintér. A kezde
ményező áttörési kísérlete: a nimetek inditjá'c 
meg Verdun irányában. Négy hónapon keresz
tül folyik e területen rendkívüli szívóssággal 
a harc, eredmény nélkül. Ugyanúgy eredmény 
nélkül végződnek az angolok és franciák 
részéről ju'.-ban. a Somme irányában, a fran
ciák részéről szept.-ben Combles irányában 
nagy áldozatokkal megindított áttörési kísér
letek. Ezen a hadiszintéren — Portugália 
márc. 9. a központi hatalmaknak hadat üzen
vén — portugál csapatok is harcolnak a szö
vetséges csapatok oldalán. — Az olaszok 
az 1915. évben megkezdett támadásaikat foly
tatják és márc.-ban az 5. isonzói csatában 
próbálják meg az osztrák-magyar arcvona'akon 
sikertelenül az áttörést. Május 15—30. az oszt
rák-magyar csapatok Tirolból kísérlik meg 
az o)asz vona)ak áttörését, a támadás eleinte 
sikerrel jár, de mivel az itt alkalmazott 
csapatokra ismét a keleti hadiszintéren volt 
szükség, döntő eredményt nem tudott elérni. 
Az olaszok aug. hótól havonként megismétlik 
az Isonzo-vona1 e'len támadásaikat, eredmény 
nélkül. — Keleti hadiszintér. Az 1915—16. te
lén újjászervezett orosz haderő a támadó 
fél. Már január hóban Csernovic területén 
próbálják meg az áttörést (az újévi csata 
Galíciában). Márc. 18—26. Vilna körül foly
nak a harcok. Junius hóban pedig négy ho-
narjon keresztül a Poléziától délre a világ
háború egyik legnagyobb emberáldozatokkal 
járó áttörési csatáját vívták (Brusszilov-táma
dás), amely Luck—Kővel, majd Baranoviczi, 
végül délre Stanislau irányában próbál hatást 
elérni. Bár a német és osztrák-magyar csapa
tok az 1915. elfoglalt területek egy részét 
elvesztik, az áttörés nem sikerült. Ennek 
hatása alatt az eddig semleges Románia a szö
vetséges hatalmak sorába áll be és aug. 
27. hadat üzen a központi hatalmaknak. A 
hadüzenettel egyidejűleg a román hadsereg 
a védtelen Erdélybe tör és szept. 20. a Ma
ros vonalát éri el. Ez idő alatt a központi 
hatalmak összes államaiból alakított haderők 
vonultak fel a román csapatokkal szemben és 
ellentámadásba mennek át ugy Erdélyben, mint 
Bulgáriából a Dunán átkelve. Számos harc 
után ezek a csapatok a román haderőt meg
verték és dec. 6. Bukarestet elfoglalva, 1917. 
jan. végéig a Pruth-Duna mentén uj »ál-
lás«-ok keletkeznek és igy a keleti hadiszin
tér arcvonala most már a Keleti-tengertől 
a Fekete-tengerig terjed, 1600 km hosszu-
ságban. — Déli hadiszintér. Az aránylagos 
nyugalmat a szövetséges hatalmaknak ok . és 
nov. megindított támadásai zavarják meg, ame
lyek a támadó félnek némi területnyeresége; 
eredményeztek. — 1916 is tehát katonai döntő 
eredmény nélkül végződik; a központi hatal
mak most már úgyszólván minden oldalról 
körülzárolva vívják küzdelmüket az ostrom
lókkal szemben. 

1917. Nyugati hadszíntér. A frania-aigo1 
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haderők 1916—1917. telén nagy előkészü-
leteket tettek, hogy Arras és Royes között 
végre a német vonalakat 1917. tavaszán áttör
hessék. Mikor a német hadvezetőség látta, 
hogy ezek az előkészületek befejezésük felé 
közelednek, a támadást be nem várva, márc. 
elején a csapatok eddigi állásait ezen a terü
leten elhagyva, egy hátrább fekvő, már előkészí
tett állásba vonultatta, ugy, hogy a szövetsége
sek nagy támadásukat nem indíthatták meg. 
— Ezen a hadiszintéren az egész év folyamán 
a szövetségesek a támadók, azonban az any-
nyira erőszakolt áttörés sehol sem sikerült. 
Ezek az áttörési kísérletek számos csatában 
jutnak kifejezésre. Arras irányában az ango
lok június végéig, Aisne és Champagne irá
nyában a franciák támadnak. Okt. Közepéig 
kilenc csatát vívtak az angolok Flandriában, 
hol a német tengeralattjárók támpontjait akar
ták birtokukba keríteni. Nov.-ben az angolok 
Cambray, a franciák Caronne, Bary au Bac 
irányában támadnak. — Az olaszok máj.-ban 
és szspt.-ben 60 km szélességben próbálják 
az osztrák-magyar állást Trieszt irányában át
törni, jun. elején pedig Tirol eilen támadnak. 
— Az olaszok ellen okt. a német és osztrák-
magyar seregtestek Flitsek-Tóiméin területéről 
Cividale irányában ellentámadást intéznek. Az 
okt. 24. megindított támadás sikerrel járt, 
ugy, hogy a központi hatalmak a Piaveig 
tudtak előnyomulni és igy nagy területeket 
nyertek, de döntést ez a csata sem hozott. 
— Apr. 6. történt meg az Egyesült Államok 
hadüzenete a központi hatalmak ellen, azonban 
ennek katonai hatása csak 1918 jun. mutatko
zott — Keleti hadiszintér. A keleti hadi-
szintér katonai eseményei az Oroszországban 
lezajlott politikai események hatása alatt ál
lanak. Oroszországban márc. 13. az első orosz 
forradalom által az októbristák jutnak ura
lomra. Ε forradalom lelke, Kerenszki, a há
ború erőteljes folytatását tűzte ki célul és 
jun. 3. az orosz seregek több helyen át
törési kísérleteket tesznek. Ezek e'.einte ered
ményesek ugyan, azonban jun. 19. a német, 
később az osztrák-magyar csapatok Zloczow 
irányából ellentámadásba mennek át és ezeknek 
sikerül az orosz vonalat áttörni és az oroszo
kat Galícia és Bukovina elhagyására kény
szeríteni. Ez a katonai esemény Oroszországban 
jul. 21. Kerenszki diktatúrájához, majd nov. 
6. a második orosz forradalomhoz vezet, amely 
végeredményben Lenin vezetése alatt Orosz
országot »tanácsköztársasággá« alakítja át a 
proletariátus diktatúrája a att. — Szept.-ben 
a románok Erdélyben intéznek nagyobb tá
madást, ugyanakkor a németek északon a 
Duna vonalát birtokba veszik és Riga-Tacob-
stadtot elfoglalják. Nov. e'ején a politikai 
események következtében ezen a hadiszintéren 
a harci tevékenység megszűnik, dec. 7-én 
az oroszokkal fegyvernyugvást, majd fegyver
szünetet kötöttek a központi hatalmak, mi
alatt az orosz tanácsköztársaság i's a köz
ponti hatalmak között Breszt-Litovszkban a bé
ketárgya ások megkezdődtek. — Déíi hadisziir-

tér. Az egész évben csak apró csatározások 
folytak. — 1917. végén a körülzárolt központi 
hatalmak nyugati és déli arcvonalán a kato
nai arcvonal nagyjában ugyanúgy áll, mint 
1916. év végén, a keleti hadiszintéren a 
katonai arcvonal legnagyobb része megszűnt 
ugyan és igy a központi hatalmak számos 
seregteste felszabadult, de a politikai viszo
nyok folytán a körülzárolás végleg itt sem 
fzünt meg. 

1918. Nyugati hadiszintér. Mivel a keleti 
hadiszintéren a nagyobb hadmüveletek az 
orosz birodalom uj politikai és társadalmi 
kialakulása folytán 1918. nem voltak valószí
nűek, ugy a német, mint az osztrák-magyar 
hadvezetőség számos seregtestet nyert, ame
lyet más arcvonalon alkalmazhatott. A német 
hadvezetőség szándéka az volt, hogy mielőtt 
Amerika uj hadiereje nagyobb számban a nyu
gati hadiszintéren beérkezik (1918 jun.), döntő 
csapást mér a szembenálló angol-francia erőkre. 
Ε szándék folytán jan. közepe óta a néme
tek nagy áttörési csatára készülnek, amely Ar
ras irányában 70 km szélességben volt végre
hajtandó. A támadás márc. 21. kezdődött 
és ápr. 4.-éig tartott, anélkül, hogy a várt 
eredményt meghozta volna. Ε támadást több 
kisebb támadási kísérlet követte, amely nagy 
véráldozatokat, sikertelenségük pedig niég na
gyobb erkölcsi veszteségeket okozott a né
meteknek, úgyhogy aug. elején ismét telje
sen a védelemre szorítkoztak. Ebben az álla
potban találta a német seregtesteket az egy
ségesen vezetett angolok és franciák táma
dása, amelyben most már néhány megérke
zett amerikai seregtest is vert részt. A tá
madások sorozata az aug. 8. Albert- Compiègne 
közötti téren kezdődött, amelyet aug. 21. 
Arras környékén főképen angol erőkkel vívott 
támadás követ, míg szept. elején az egész 
vonalon megindul a támadás. A támadások 
mindenhol sikerrel járnak, a német haderők 
csak addig tartják állásaikat, mig erőtelje
sebb támadás nem érvényesül ellenük, úgy
hogy aug. 8. óta a német haderő a szövet
séges csapatok nyomásának megfelelő lassú, 
de állandó visszavonulásban van a Rajra 
felé és számtalan harc után nov. 4. általában 
Antwerpen-Metz vonaláig vonul vissza. A né
met haderő meg van törve, ennek hatása 
a'att a német kormány okt. eleje óta béke-
ajánlatot tesz a szövetségeseknek, amely nov. 
12. a német birodalomnak köztársasággá való 
áta'aku.ása után fegyverszünetet eredményez. 
— Az osztrák-magyar haderő az olasz had
erővel szemben jun. 15. a Piave déli fo
lyása, a Brenta és Piave, valamint a Hét-
fensik területéről intézett támadást az ola-
fzok ellen; a támadás teljes kudarccal végző
dött és okt. 25. az ellenrelek várharc-áTás-
ban maradnak egymással szemben. Az angol
francia és németek között lejátszódó események 
hálása alatt okt. 25. az olaszok több helyen 
támadásba mennek át, a lámadás sikerül, az 
osztrák-magyar csapatok nagy része ellenállás 
nélkül vonul vissza az immár szétomlott volt 
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Monarchia határai felé, mig a nov. 4. meg
kötött fegyverszünet itt is véget vet a ka
tonai eseményeknek. — Keleti hadiszintér. Az 
év elején fennálló fegyverszünetet automati
kusan meghosszabbították a hosszura húzódó 
breszt-litovszki béketárgyalások alatt. Számos 
nehézség leküzdése után Breszt-Litovszkban febr. 
9. az időközben önállóvá vá't Ukrajnával, 
mára 3. pedig az orosz tanácsköztársasággal, 
végül Bukarestben márc. 5. a románokkal 
a központi hatalmak békét kötnek, azonban 
a béke dacára a katonai hadmüveletek nem 
szűnnek meg. A német és osztrák-magyar csa
patok »rendcsinálás« ürügye alatt feb. 18. 
Ukrajnába nyomulnak elő, amelyet ápr. köze
péig birtokukba vesznek, ugyancsak kisebb 
hadmüveletek keretét érték el azok az ese
mények, melyek fo'ytán Lengyelország, Kurland, 
Litvánia, Észtország és Finnország önálló álla
mokká váltak. — A központi hatalmak azon
kívül az orosz tanácsköztársaság határával 
szemben egy gyéren megszállt megfigyelő vo
nalat alakítottak, amely nov. elején szintén 
összeomlott. — Déli hadiszintér. Marc.-ig a 
szövetséges erők helyi és eredménytelen táma
dásai után igen csekély harci tevékenységet 
fejtett ki mindkét fél szept. elejéig. Ez idő
ponttól kezdve ez az arcvonal is megélénkül. 
Szept. 15. az entente csapatok általános tá
madásba mennek át, amellyel szemben a bol
gár csapatok egy része a védelmet feladja, 
úgyhogy már szep,t. 16. a bolgár hadsereg 
zömének feloszlása következett be, ennek foly
tán a központi hatalmak eddigi déli arcvonala 
összeomlott és igy az entente haderők Albá
nia, Bosznia, Szerbia és Bulgária belterülete 
felé nyomulnak elő. A német és osztrák
magyar hadvezetőség megkísérelte egy uj arc
vonalnak a mega'akitását először Szerbiában, 
majd a Duna—Száva-vonal mentén, azonban 
siker nélkül. Okt. végén az entente-csapatok 
élei a Duna vonalát érték el. Nov. 6. a 
déli haderők parancsnokával, Franchet d'Espe-
ráy tábornokkal a már önálló magyar állam 
nevében Károlyi Mihály miniszterelnök Belg
rádban fegyverszünetet köt, ami a hadiesemé
nyeknek ezen a területén is véget vet. 

A világháború katonai eseményei Európán 
itiviil. Európán kívül is számos harcterület 
alakult ki. Ε harcterületek két nagy cso
portra oszthatók és pedig: harcok a német 
gyarmatokért és harcok Törökország ázsiai 
területén. — Harcok a német gyarmatokért. 
Ε harcokban a szövetséges hatalmak a táma
dók azzal a céllal, hogy a német gyarmato
kat birtokukba kerítsék, mig a németek a 
gyarmatokat igyekeznek megvédeni. Mivel a 
tengeren a szövetségesek uralkodtak, képesek 
voltak a hadiszer és emberanyag pót'ásáról 
gondoskodni, mig a németek csak a már a 
gyarmatokon levő erőre támaszkodhattak. En
nélfogva hosszabb-rövidebb idő alatt a néme
tek ellenál'ása mindenütt megtört. Ezek a har
cok a következő területeken vívattak: 1. Kíná
ban Csingtau német telepet 1914 szept. ha
vában a japánok támadják meg és véres har

cok árán elfoglalják. 2. Az afrikai német 
gyarmatokat 1914 szept. angol és francia 
csapatok támadják meg. Ezek a harcok csak 
1917 máj. nyertek befejezést. — Harcok Török
ország ázsiai területén. Ezen a területen is 
a szövetségesek a támadók, a központi hatal
mak a védők. A földrajzi alakulásnak meg-
felelőleg a következő hadiszinterek alakulnak 
ki: Palesztina (Szíriával), Arábia, Mezopotá
mia, Örményország (később Kaukázus). — 
Események a palesztinai részeken. Mihelyt Tö
rökország a szövetséges hatalmakkal háborús 
viszojnyba került, a Szíriában levő török csám
pátok előnyomulásukat a Szuezi-csatoma .fjeié 
megkezdték és 1915 máj.-ig a csatorna keieti 
partja közelébe jutottak. Velük szemben an
gol csapatok vették fel a küzdelmet és a 
Suezi-csatornán átkelve, lassan előnyomultak Pa
lesztina felé, maguk mögött a sivatagon ke
resztül vasutakat építve. Ezen harcok ered
ményeképen 1917 ápr.-tói Palesztina déli ha
tárán az európai hadiszinterekhez hasonló ál
lásharcok kezdődnek, amelyekben a központi 
hatalmak részéről német és osztrák-magyar 
segéderők is vesznek részt. 1917 nov. elején 
az angolok támadásba mennek át és a köz
ponti hatalmak erejét Palesztinába Jericho kör
nyékéig visszaszorítják. Hosszabb hadműveleti 
szünet után az angolok 1918 közepén ismét 
támadnak és ismét nagyobb területeket nyer
nek, mig a szept. 18. megindított támadás 
ezen az arcvonalon a török-német haderő 
összeomlását idézi elő, úgyhogy 1918 okt. 1. 
az angolok Damaskust és a franciák Beirutot 
szállhatják meg. — Események Arábiában. Az 
angoloknak sikerült az arab törzseket a tö
rökök ellen fellázitani. — Események Mezopo
támiában. A törökök a háború kezdetén Bag
dad körül á'litják fel a haderejüket, ellenük 
1914 végén délről angol éî indiai csapatok 
támadó hadmüveleteket kezdenek. Számos harc 
után 1915 nov. a törökök az ellenséges 
haderőt Kut el Amaránál körülzárolják és 
1916 ápr. 28. megadásra kényszeritik. 1917 
elején az angolok uj haderőt állítanak fel, 
újból kezdődnek a harcok, amelyekben az 
angoloknak sikerül Bagdadot birtokukba ke-
riteniök. Ezután hosszabb harcszünet áll be 
és csak 1918 szept. indul meg egy uj ango! 
támadás, amely az itt harcoló török had
sereg felbomlását idézi elő. — Ee menyek a 
Kaukázusban. 1914 okt. egy orosz sereg be
tör Örményországba és Erzerumig ér el. 
Nov. 10. a törökök ellentámadásba mennek át 
és az oroszokat ismét a határon túlra vissza
verik. Batumnál a két arcvonal megállapodik 
és 1916 febr. csak kisebb ütközeteket vivnak. 
Ebben az időpontban a kaukázusi orosz had
sereg felett a parancsnokságot az eddigi 
orosz főparancsnok, Miklós nagyherceg veszi 
át, kinek rendeletérc az oroszok támadásba 
mennek át és jun. végéig egész Örményor
szágot ismét elfoglalják. Itt egy uj arcvonal 
a'akul ki, mely Trapezunttól kb. 100 km-re 
K-re a Fekete-tenger D-i partjától ejész a 
perzsa határig húzódott. Ily helyzetben éri ezt 
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.a hadiszinteret az 1917 dec. 17. az oroszok 
liés a központi hatalmak között megkötött fegy-
jverszürieti szerződés. A b reszt-litovszki bike 
az oroszokat arra kötelezi, hogy a törököknek 
nemcsak a világháborúban elfoglalt területeket, 
hanem az 1878. évi háború után átadottakat 
js visszaadja. Az orosz politikai kialakulás 

Solytán azonban az ezen területeken kialakult 
tj államokkal (Örményország, Georgia), szem

ben 1918. a törökök még számos véres har
cot vivtak, mig a nekik kiutalt területeket 
birtokukba vették. — Világháború a tengeren. 
Az angol flotta föladata a V.-ban kettős volt: 
i . az ellenséget leszorítani a tengerről és 
2. minden a tengeren át megközelíthető 
frontra szükség esetén csapatokat szállítani. 
Ε föladatát az angol flotta a tengeralatti 
harc dacára is teljesítette. A V. kitörésekor 
az idegen vizeken levő német cirkálók (köztük 
Spree gróf flottája a Falkland-szigeteknél, 
dec. 3.) még 1914. megsemmisültek. A tenger
alatti harc ugyan érzékeny károkat okozott 
az entsnte-nek, de másrészt talán döntően 
siettette Amerika beavatkozását. Legfontosalbb 
esemény a skagerraki ütközet volt (1916 máj. 

Világ hét csodája. Az ókorban ezeket tar
tották a V.-nak: 1. az egyiptomi gúlákat. 
2. Semiramis íüggőkertjét. 3. Az efezusi 
Artemis-templomot. 4. Zeus szobrát Pheidias-
tól. 5. A halikarnassusi mauzóleumot. 6. A 
rhodusi kolosszust és 7. a fároszi világító
tornyot. 

Világi papok, a szerzetesrendekbe nem tar
tozó papok. 

Világítás, fehér fény, amely különböző szinü 
fénysugarak sorából van összetéve (színkép: 
vöröstől ibolyáig), amelyek mp-kénti rezgés
száma 400 billiótól 750 billióig terjed. Ezek 
a látható fénysugarak, mig a kisebb (vörösön 
inneni) és nagyobb (ibolyántúli) rezgésszámu 
fénysugarak nem láthatók. Az éghető v. izzó 
testek a hősugárzással egyidejűleg fénysugarakat 
bocsátanak ki s ezek szolgálnak világításra. 
A legtöbb világító anyagnál (petróleum, spiri
tusz, világi tógáz, acetilén stb.), közvetlenül 
hőenergiát indítunk meg, mig az elektromos 
világitásnál a villamos energia alakul át hő-
és fényenergiává az izzó drótbán v. szén
pálcákban (i. Elektromos lámpa, Izzólámpa). 
Mennél magasabb a hőfok, annál több a 
fénvsugár. A ma használatos V. minden faj
tájánál a fényhatás izzáson alapszik, vagyis 
izzó lestek bocsátják ki a .fénysugarakat; pl. 
a petroleum- és gáz világításnál az el nem 
égett szénrészecskék, az Auer-világitásnál a 
ritka földfémek oxidjai (1. Izzóharisnya) izza
nak. Maradandó törekvés az elektromos ener
giának hőhatás nélkül, közvetlenül »hideg fény-
nyé« való átalakítása. (L. Higanylámpa.) 

Világitógáz, jóminőségü kőszén száraz desz-
tiilálása utjai nyert gáz. A hevitő retortákból 
kikerülő nyers V. még sok alkalmatlan anya
got tartalmaz, amelyek részben a lehűtéskor 
mint kátrány (1. o.) kiválnak, részben (mint 

16.), amikor az egész német flotta egy angol 
cirkálórajt támadott meg, amely addig tartotta 
magát, amig az angol flotta meg nem érkezett, 
amire a nemet flotta visszavonult. Ettől fogva 
a német flotta tétlen maradt 1918 okt.-ig, 
amikor kísérlet történt egy végső, kétségbe
esett próbára, hogy az angol flottával meg
ütközzék, azonban a legénység e biztos pusz
tulásba küldés ellen föllázadt (nov. 3.), ami 
á német kormány bukását eredményezte. 

Bár még pontos adatok nincsenek, az ed
dig rendelkezésünkre á!Ió statisztikák szerint 
ebben a küzdelemben legalább 40 millió em
ber vett részt fegyverrel a kezében, a tech
nika minden eszközét a földön, föld alatt, 
levegőben, vízen és víz alatt pusztításra hasz
nálva. Ez a küzdelem végeredményében meg
rendítette v. megdöntötte az egész, a háború 
kitörése előtt fennálló világ minden emberi 
berendezkedését és utóhatásaiban még sokáig 
fogja az emberiség és ezen belül minden 
egyén érezni. (L. még: Háborús veszteségeik, 
tov. az egyes országok történetét, a szerep
lők életrajzát az ill. címszavak alatt.) 

1. a ként, ammóniát stb.) vegyileg kell 
előle eltávolítani. A V. többféle gáznak az 

elegye: legfontosabb alkatrészek a szabad hid
rogén (45%), metán (35%), szénoxid (8 0/0), 
szabad nitrogén (5%), széndioxid (2— 3%). 
V.-okat előállítanak még turfából, barnaszén
ből, olajokból és szilárd zsírokból is. A V.-t 
már 1682. előállította a német Joachim Becker, 
majd 1727. az angol Stephen Hales és Clay
ton 1739. é3 mások, de az első uccai gáz-
világitást csak 1814. csinálták meg Londonban. 

Világítótorony, a tengeri közlekedés cél
jaira szolgáló, felső részében fényforrással el
látott torony,, amelyet kikötőkben a partnak 
a közlekedésre veszélyes helyein alkalmaznak, 
hogy a tengeri hajók éjjel jelt kapjanak. 
Maga a fényforrás üvegburkolattal v. reflek
torral (fényszóróval) lehet ellátva, amely sugár
kévét bocsát ki. 

Világkiállítások: 1851 London, 1855 Párizs, 
1862 London, 1867 Párizs, 1873 Bécs, 1876 
Philadelphia, 1878 Párizs, 1879 Sidney, 1888 
Melbourne, 1889 Párizs, 1893 Chicago, 1894 
Antwerpen, 1897 Bruxelles, 1900 Párizs, 1904 
Saint Louis, 1906 Milano, 1910 Brüsszel, 
1913 Gand, 1915 San Francisco. 

Világnézet, az emberi élet értelmére és a 
világ dolgainak összefüggésére vonatkozó egy
séges felfogás. Három főfaja: 1. az idealiz
mus (Platon, Kant), amely a természetet a 
szellemből vezeti le; 2. a naturalizmus (Dc-
mokritos, Hobbes, Spinoza, Häckel), amely 
a fősúlyt a természetre, az anyagra veti; 
3. az organikus-dinamikus (Aristoteles, Leib
niz), amely szerint a világ örök fejlődés
nek alávetett formák, célok, viszonyok rend
szere. 

Világnyelv, 1. Nemzetközi nyelv. 
Világos, község, ' Arad vm.-ben, 7500 1. 
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VILAGPOSTA-EGYLET VILONYA 

184g aug. 13. Görgey itt tette le a fegyvert 
az oroszok előtt. Trianon óta Romániáé Siria 
néven. 

Világposta-egylet (egyetemes postaegyesület), 
az állami posták nemzetközi szervezete az in
ternacionális postaszolgálat tökéletesítésére. Bern
ben 1874. keletkezett: ma már az egész vi
lágra kiterjed. 

Vilajet (arab; a. m. tartomány. 
Vildrac, Charles (Messager), * 1882, fran

cia költó. Egyik vezére a forma kultuszával 
szemben világnézeti irányban törekvő uj hu
manista (szocialista) költői iskolaiak. Ujab
ban jelent meg Chants du désespéré c. kötele. 

Villa (lat.) a. m. nyári lakóház. 
Villach, osztrák város Karinthiában, 22.000 1. 
Villafranca, olasz városka, a Po mellett, 

Verona közelében, 11.000 1. 1859. előzetes 
osztrák-francia béke. 

Villám, két ellentétes elektromosságu zivatar
felhő közötti, v. felhő és föld közötti kisülés, 
amely átugró villamos szikra alakjában tör-
ténik. Ez a kisülés a mp parányi tört ré
sze alatt több száz v. ezer m-nyi utat tesz 
meg a levegőben és ezért látjuk elnyujtott-
nak, olykor elágazónak. A kisülésnél fel
lépő nagy hő kiterjeszti a levegőt, majd ez 
megint összehúzódik és ez okozza a menny
dörgést. A V. ellen villámhárítóval védeke
zünk. 

Villámhárító, 1. Franklin-féle V. épület te
tejére szerelt vasrúd (végén rozsdásodás ellen 
arannyal boritva), amely vezetődróttal a föld
del v. vízzel van összekötve, hogy a becsapó 
villámot odavezesse. — 2. Faraday-féle V. : 
a megvédendő épület vezetékhálóval van be
borítva. Lőszer- és robbanóanyagraktárak meg
védésére használják. 

Villány kisk., Baranya vm., baranyavári j . , 
2328 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Villányi Andor, * 1889, író. Müvei : Mária 
(regény), Királynőm — meghalod érted, Attak, 
Argirus (színmüvek) stb. 

Villánykövesd kisk., Baranya vm., siklósi 
j . , 522 1., vasút, ut. és up. Villány. 

ViÜard de Honnecourt, 1. Honnecourt. 
Viliiers de l'lsle Adam, Auguste (1838— 

:89), francia szimbolista regényíró, csupa har
cias idealizmus s katolikus miszticizmus. Fő-
müvei: Axel, L'Eve Future, Contes Cruels 
stb. 

Villon, François (de Montcorbier, 1431— 
89?), francia költő. Kalandos életet élt, ember
ölés miatt Párizsból száműzték, tolvajlás miatt 
akasztófára ítélték, de ettől Les pendus balla
dájának sikere megmentette; élete utolsó szaka 
ismeretlen. V. az »esprit gaulois« egyik fő
képviselője. Költeményei: Le petit testament, 
Le grand testament. 

Vilma, holland királynő, * 1880, 1890 óta 
Hollandia királynője. 1901. Henrik Mecklen
burg-Schwerin herceghez ment férjhez. 

Vilmány kisk., Abauj-Torna vm., gönci j . , 
857 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Vilmánykisfalu kisk., Abauj-Torna vm., gönci 
]., 214 1., ut. és up. Vilmány. 

Vilmos, angol királyok. — 1. V. (1027—j 
87, a Hóditó), 1066 szept. hatvanezer ember*' 
rel Normandiából átkelt Angliába. Hastings^ 
nál legyőzte Harald királyt és magát koronáz!-
tattá angol királlyá, az angolszászokat el
nyomta, meghonosította a hübérrendszert telek
könyvvel (Domesday-book). I. Fülöp francia 
királlyal vivott háborújában esett el. — 2. 
III. V. (1688—1702), orániai herceg, német
alföldi helytartó volt, mikor 1688. az angolok 
II. Jakabbal, apósával szemben behívták, 
trónra ültették, de ki kellett adnia a Dec
laration of Rights c. szabadságlevelet; II. 
Jakab invázióit vissza verte és a vele szövetsé
ges franciákkal kétizben is viselt háborút. 
Belügyekben alkotmányosan kormányzott. 

Vilmos, németalföldi királyok. — 1. 1. V. 
0533—84), nassaui gróf, orániai herceg, Né
metalföld felszabaditója. II. Fülöp kinevezte 
németalföldi kormányzóvá, 1561 óta résztvett 
a Fülöp kormánya ellen· kialakuló szabadságr 
harcban és hosszú háborúskodás után létre
hozta a spanyolokkal szemből a bollanài 
államok utrechti unióját, 1579; 1583 óta Hol
landia grófja. 1584. orgyilkos golyótól esett 
eL - 2. III. V., II. V. fia, németalföldi 
örökös helytartó, angol király. 

Vilmce, német császárok. I. V. (1797—1888), 
1849. leverte a badeni forradalmat, azonban 
liberális politikára tért át és 1858. mint ré
gens, liberális minisztériumot nevezett ki. A 
győzelmes porosz hadsereg átszervezése az ő 
müve. Bismarck politikai vezetésének telje
sen alávetette magát; igy lett azután a né
met birodalom megteremtése után 1871. csá
szár. — II. V., Németország volt császára, 
Poroszország volt királya, * 1859. 1888 jun. 
15. lépett trónra. Nagy tervekkel és ambíciók
kal volt eltelve. Újjászervezte a tisztikart, 
szaporította a hadsereget, fejlesztette a flot
tát. Mint autokratikus hajlamú uralkodó, nem 
férhetett meg Bismarckkal, ezért elbocsátotta 
(1890) s ettől fogva csak közepes embereket 
nevezett ki a kancellári méltóságra. A há
ború alatt nagyrészt a főhadiszálláson tar
tózkodott. Badeni Miksa kancellár 1918 nov. 
9. proklamálta II. V. lemondását. Hollandiába 
menekült, nov. 28. Amerongenben minden jo
gairól lemondott és 1920 máj. Doornba köl
tözött, 1921. f neJe» Auguszta császárné, 1922 
nov. 5. másodszor nősült, feleségül vette Reuss 
Hermina hercegnőt. 

Vilmc· császár-csatorna. Európa legnagyobb 
csatornája, az Északi-tengert köti össie a 
Keleti-tengerrel Cuxhaven és Kiel közt. 1887— 
95. épült, 981/2 km hosszú, 11 m mély, 44 m 
fenék- és 102 m felszíni szélesscg. A versail
les-i szerződés nemzetközivé tette. 

Vilna, város, a Vilia (a Niémen mellék
folyója) mellett, 138.000 I. Gyap'ru-, bőr-, 
fa- és fémipar. 1322—95 Litvánia fővárosa, 
1919-ben is maguknak követelték a litvánok, 
de lengyel isapatok megszállták és utólag 
a Népszövetség is Lengyelországnak Ítélte oda. 

Vilonya kisk., Veszprém vm., veszprémi ]., 
458 1., vasút, ut. és up. Tapkeszi. 
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VILY VÎSKI 

Vily kisk., Zemplén vm., sátoraljaújhelyi 
Λ 508 1., ut. Pálháza, up. Mikóháza. 

Winár kisk., Veszprém vm., pápai j . , 170 1., 
vaput ut. Mezőlak, posta. 

yince, szent, paulai (1576—1660), a missziós 
papok vagy lazaristák és az irgalmas nénikék 
(Sít. V. leányai) alapitója. 

yíncennes, Párizs egyik K-i elővárosa, 42.000 
1. Középkori várkastély. Tüzérségi i;k., 9 km2 

területű parkírozott erdő. 
Vinci, I. Leonardo. 
Vincze Zsigmond, * 1874, zeneszerző, a Víg

színház karmestere. Operája: Az erősebb, 
operettjei: Cigánygrófn', Hamburgi menyasz-
szöny, A gárdista, An.ia-bál stb. 

Vindikálni (lat.) a. m. visszakövetelni, köve
telni, igényelni. 

Vindornyafok kisk., Za'a vm., keszthelyi ]'., 
387 1., ut. Hévizszentandrás, up. Karmacs. 

Vindorny.ilak kisk., Zala vm., keszthelyi j . , 
329 1., ut. Zalaszentlászíó, up. Zalaszántó. 

Vindornyaszöílös kisk., Za'a vm., sümegi j \ , 
692 1., ut. Zalaszentlászíó, up. Kísgőrbő. 

Vinkler János, * 1886, a pécsi egyet, a 
magy. polg. törvénykezési jog n/ . r. tanára; 
müvei: Peregyezség, Az igazság a polgári 
perben stb. 

Vinkovci, község Jugoszláviában, Szerem vm,-
ben, 10.000 1. Faipar. 

Vinku'álás (lat.) a. m. lekötés. 
Vinku'u.n (lat.) a. m. kötbér. 
Viola (ol.) a. m. mélyhegedű (brácsaj. 

Valamivel nagyobb, mint a rendes hegedű, 
szintén négy hurra', c, g, d, a hangolással. 

Violencia (lat.) a. m. erőszakosság. 
Violet-Le-Duc, Eugéne-Émmanuel (1814—70), 

francia iró és építész, kiváló archeológiai mii-
vek szerzője. 

Violett (franc.) a. m. ibolyaszínű. 
Violoncello, 1. Cselló. 
Viperák« hazánk egyedüli mérges kígyói. 

Felismerhetők háromszögletes fejükről és a 
hátukon végighúzódó zegzugos csíkról. Hara
pásuk mérges, de nem okvetlen halálos, Ná
lunk élnek a keresztes, a homoki, a rákos! és 
a· nagyszemü V. 

Virág, a magasabbrend α növények szaporo
dási szerve. Átalakult levelekből áll. A külső 
u. n. csészelevelek rendesen zöldek és véde
lemre valók. A szirmok színesek és illatosak, 
hogy a megtermékenyítést végző rovarokat 
oda ;salogassák, ahol a beporzást a szél v. 
víz végzi, ott a szirmok nem feltűnő szinüek. 
A V.-ban legbelül varnak elhelyezve a tulaj-
donképeni ivarszervek: a termő (magház, bibe
szál és bibe) és a porzók (porzószál, porzó
tok). Egyik v. másik V.-rész hiányozhatik is. 

Virág 1. Benedek (1754—1830), pálosrendí 
barát, majd világi pap. Antik formában irt 
ódáival és egyéb költeményeivel a 18. sz. 
korai klasszikus törekvéséinek népszerű költőié. 
Mintaképe Horatius, akinek összes müveit le
fordította. — 2. Ferenc» "* 1869, pécsi püspök, 
felsőházi tag. — 3. József (1870—1901), mér
nök és szabadalmi bíró, a Pollák—Virág-féle 

gyorstávíró egyik föltalá'ója (L. Pollák Antal 
és Táviró.). 

Virágének, szerelmi dal. (a regi magy. költé
szetben). Főképviselője Balassa Bálim. 

Virágos kisk., Baranya vm., Baranyavári j . , 
438 1., ut. és up. Villány. 

Virágpor, a virágok him szaporodási sejtjei/ 
amelyek a porzóban termelődmefc s a nőnemű 
ivarszervre: a bibére kerülve, azt megtermé
kenyítik. 

Virágvasárnap, a húsvétot megelőző vasár
nap. Jézus Jeruzsá'embc va'ó bevonulásának 
ünnepe. Azért V., mert virágokat szórtak 
eléje az útra. 

Virágzat, közös nyélen v. tartón szabá'y-
szerüen elhelyezett virágok csoportja. 

Virchow, Rudolf (1821—1902), német an'ro-
jio'ógus, patológus, a modern sejtpatológia 
mega'apitója, alapvető közegészsegta 11 munkás
ságot fejtett ki. Koponyátan iái stb. fogl. 

Virement (fran.) a m. hitelátruhá ÁS. Az 
állami költségvetésben valame'y célra meg
szavazott hiteinek más célra való felhasz1-' 
ná ása. 

Virginal, 1. Spinít. 
Virginia, egyike az Egyes. AH. 13 eredeti ál

lamának, az Alleghany-hegység és az Aía.iti-
óceá 1 között. 110.000 km1*, 2t/2 millij 1. 
C/3-a néger). Mezőgazdasági és ipara fejlett. 
Gabona, dohány, pamut; sertés és szarvas
marha; szén és vasérc; textil- és bőripar. Fő
városa és legnagyobb városa Ri ;hmon 1. 

Virgo ('at.) a. m. szűz; virgiiiitas a. m: 
szüzesség. 

Viribus u litis ('at.) a. m. egyesült erővel: 
Ferenc Józset jelmondata. 

Virilista (lat.), az, aki a törvényhatósági bi
zottságnak azon a címen tagja, hog/ a leg* 
több adót fizetők közé tartozik. 

Virtuális (lat.) a. m. lehető, várható. 
Virtuóz (lat.) a. m. a művészi technika 

mestere. 
Virtus (lat.) a. m. vitézség, erény. 
Virulens (lat.) a. m. fertőző, mérgező. 
Virus (lat.) a. m. méreg, bakteriológiában 

a baktériumok által termelt méreg. 
Vis-a-vis (franc.) a. m. átellenben. 
Vischer, 1. Friedrich Theodor (1807-1887), 

esztétikus és belletrista. Tübingeni, zürichi, stutt
garti professzor. — 2. Petjr (1455—1529), nürn
bergi szobrász. Számos csúcsíves és renesszártsz 
alkotása közül legnevesebb Szt. Sebaldus sír
emléke Nürnbergben. 

Viscount (ang.), 1. Vicomte. 
Visegrád nagyk., Pest vm., pomázi ]*., a 

Duna jobbpartján, 1544 1., hajóáll., vasút, táv
iró, telefon, posta. Nyaraló és kirándulóhely. 
Középkori vára Magyarország egyik legbecse
sebb történelmi em'éke. 

Vis in:rtiae (lat.) a. m. tehetetlenségi erő. 
Visio ('at.) a. m. látomás. 
Viski Károly * 1883, nemzeti múzeumi őf 

a Néprajzi Tárban. Magyar nyelvtudományi 
(nyelvjárás) és néprajzi (népművészeti) dolgo
zatokat irt. 
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VIS MAJOR VITÉZI SZÉK 

Vis major (lat.) a. m. nagyobb erő, t. i. 
amellyel szemben az ember tehetetlen. 

Visnu, hindu isten, aki Bramával és Sivával 
a háromságot alkotja. 

Visnya Ernő, * 1897, bankigazg., a pécsi 
Keresk. és Iparkamara elnöke, felsőházi tag. 

Visnyovszky Lajos * 1890, szobrász; emlék-
plakettek (Sziny'ei-Merse Pál, Stróbl, Man-
ninger). 

Visnye kisk., Somogy vm., kaposvári j . , 1063 
]., ut. Hencse-Hedrehely, up. Hedrehely. 

Visonta kisk., Heves vm., gyöngyösi j . , 1539 
1., ut. Abasár, posta. 

Visontai Soma (1854—1925),. ügyvéd, függet
lenségi politikus, publicista. 

Viss nagyk., Szabolcs vm., dadái felső j . , 
1083 1., vasút, telefon, posta. 

Visszacsatolás, a rádiókészülékekben használt 
gyakori kapcsolás. Lényege: a vevőkészülékben 
használt elektróncső (audionlámpa) kapcsolása 
olyan, hogv nemcsak hallhatóvá teszi és erő
siti az érkező elektromos hullámokat, hanem 
maga is kibocsát olyanokat, tehát mint adó
állomás is szerepel. (Meksner-elv.) Az általa 
kibocsátott és az érkező rezgések egyező hul
lámhossz mellett összegeződnek és igy han-
gosabb vételt kapunk, de már kis hullám
hosszkülönbség mellett interferencia jelenségek 
lépnek fel, a készülék sivítani, fütyülni kezd, 
ami ugy használója, mint a környéken lakó 
rádióamatőrök számára megnehezíti, sőt le
hetetlenné teszi a véte't. Több országban ezért 
tilos a V.-os rádiókészülék. 

Visszhang, a hanghul'ámok visszaverődése va
lamely felületről, melynek a hangforrástól leg
alább 17 m-nyirc kell lennie, hogy akkor hall
hassuk, mikor az eredeti hang már elhangzott. 
Két visszaverő felület többszörös V.-ot is hoz
hat létre. Nevezetes ilyen visszaverő felület van 
Tihanyban a Balaton mellett. 

Visszkereset, a váltó kibocsátója Yagy for
gatója ellen indított váltókereset. 

Visszkszámolás, a már leszámítolt váltónak 
más intézetnél va'ó leszámítolása. 

Visum repertum (rat.) a. m. látlelet (I. o.). 
Viszkozitás (gör.) a. m. nyulósság, főleg 

kenőolajoknál. 
Visz kisk., Somogy vm.. lengyeltóti j . , 301 

1., ut. Karád, up. Látrány. 
Viszák kisk., Vas vm., könnend-németuj vári 

]•> 543 1-, ut. Pankasz, posta. 
Viszló kisk., Borsod vm., edelényi j . , 338 1., 

ut. Krasznokvajda, up. Rakaca. 
Visznek nagyk., Heves vm., gyöngyösi j . , 

2324 1., telefon, posta. 
Viszontbiztosítás, ha egy biztosító int. óva

tosságból nem akarja vállalni a teljes koc
kázatot, akkor egy másik intézettel V.-i ügy
letet köt. 

Viszontkereset, az alperes által a felperes 
ellen indított per. 

Viszonvád, becsületsértés vagy testi sértés 
esetén a vádlott által a vádló ellen emelt vád. 

Viszota Gyula, * 1871, ny. tankerületi főigaz
gató, irodalomtörténész, főleg Széchenyivel fogl. 

Visz'.ula, folyam a Kárpátok külső oldalán 
ered és Danzignál deltával ömlik a Keleti-
tengerbe, loco km. 

Vita (lat.) a. m. élet. 
Vitális (lat.) a. m. életi, életbevágó. .. 
Vitaiizmus, az a 18. sz.-i tanítás, hogy AZ 

életjelenségck nem vezethetők vissza tisztán ve-
gyi-iizikai folyamatokra, hanem az élő lények
ben működnie kell egy különleges· energia
fajtának, az életerőnek (vis vitális), amely az 
élet fogalmával kapcsolatos jelenségeket létre
hozza. A régi természetbúvárokat az vezette 
erre a fölfogásra, hogy az élő lények igen 
sok olyan anyagot hoznak létre, amilyenek 
az élettelen (ásványi) világban nincsenek: zsí
rok, fehérjék stb. Ezek előállítására tételezték 
fel a különleges életerőt. Am az egész fel
fogást megdöntötte Wöhler (1. ο.). Α szak
tudósok túlnyomó része ma a mechanisztikus 
felfogás hive, hogy t. i. a legbonyolultabb 
él et jelenségek is fizikai-vegyi tüneményekre ve
zethetők vissza. (L. még Ke&vitalízmus.) 

Vitám et sanguinem (lat.) a. m. életünket 
és vérünket. (Az 1741. országgyűlésen a ma
gyar nemesség állítólag igy ajánlotta föl 
védelmét Mária Teréziának.) 

Vitamin (uj-lat.), fehérjeféle, de vegyileg 
még sok tekintetben ismeretlen anyag. A V.-ok 
az egészség, az élet fenntartásához nélkülözhe!-
tetlen anyagok. Szerepük, jelentőségük csak az 
utóbbi időben, V.-ban szegény, egyoldalú (pl. 
konzerv stb.) táplálkozás okozta betegségiek 
tanulmányozása által vált ismeretessé. Ilyen 
betegségek a skorbut, a beri-berí, a pel
lagra, va'ószinüleg az angolkór stb., amelye
ket a táplálék V.-szegénysége vagy hiánya 
okoz. V.-okat tartalmaz a nyers gyümölcs, a 
nyers főzelék, a forralatlan tej, a friss 
hus stb. 

Vitány kisk., Zemplén vm., sátoraljaújhelyi 
j . , 452 1., ut. Pálhaza, up. Mikóháza. 

Vitenyédszentpál kisk., Zala vm., zalaeger
szegi j . , 371 1., ut. Zalaegerszeg, up. Alsó-
bagod. 

Viíerbo, város Rómától É-ra, 36.000 1. 
lombard falak és tornyok. Kénes források!. 

Vitéz 1. Jánoe (1408—72), államférfi. A Hu
nyadi-fiuk nevelője volt. 1445. váradi püspök s 
mint ilyen tevékeny részt vett Mátyás király-
lyáválasztásában. 1465. esztergomi érsek. Ö 
alapította a pozsonyi főiskolát. Később össze
tűzött Mátyás királlyal és az ellene szőtt 
összeesküvés feje lett. Az összeesküvés kudar
cot vallott és V. fogságba került, ahol meg 
is halt. — 2. Miklós, * 1888, színműíró, a 
Színpadi Szerzők Egyesületének főtitkára. 

Vitézi Szék, A vitézi intézmény célja. meg
jutalmazni azokat a katonákat, akik a világ
háborúban vitézségükkel kitűntek. Minden vi
téz vitézi telket kap, amely el nem idege
níthető, meg nem terhelhető és csak egy 
utódra szállhat. A telkes vitézek járásonként, 
vármegyénként meg vannak szervezve. Több 
vármegye a törzsszéket alkotja, élén a törzs
kapitánnyal. A törzskapitányok alkotják az 
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VITEZKÖTÉS VIZFESTÊS 

Clrszágos Vilézi Széket, amelynek elnöke s 
egyúttal a vitézek főkapitánya Horthy Miklós 
kirmányzó. 

Vitézikötés, magyar zsinórdisz a huszárok 
nadrágján. 

altira kisk., Szatmár ym., mátészalkai ) . , 
l6|.i 1., vasul, távíró, posta. 

Vitkovics Miliály (177S—1820). pesti ügyvéd, 
kötő. Lírai verseket, íaniíóköíteményeker, epi
grammákat irt. Szerb népdalokat fordított raa-
gyiirra 

Vitnyéd nagyk., Sopron vm., kapuvári i., 
17À6 1., vasút, ut. Kapuvár, posta. 

yitnyédi Német István, * 1894, győri kat. 
pap, lírikus. 

, Vitorlarepülés, mótornélküli repülőgéppel való 
repülés·, amelyet csak az ellenszél felhajtó 
eteje hajt; indulás csak magaslatról történ
hetik. 

Vitorlázís, egykor a világforgalom legjelen
tősebb tényezője, mert a tengeri forgalom 
kizárólag vitorláshajók segítségével bonyoló
dott le. A gőzgép, a nyersolajmótorok mind
jobban kiszorítják. Ma főleg mint sport ked
veit, nálunk a Balatonon űzik. 

Vitrin (franc.) a. m. üvegszekrény. 
Vitriol, 1. Kénsav. 
Vitruviue» Pollio, római épi tesz- hadimérnök 

és technikai szakíró Caesar és Augustus ide
jében. Az építészetről irt tiz könyve való
ságos enciklopédiája az antik művészi tu
dásnak. 

Vitustánc» rángatódzásban mutatkozó idegbe
tegség, kül. gyermekeknél és terhes nőknél. 

Vivace (ο!.), zenei műszó a. m. élénken. 
Vivarium ('at.) a. m. tartály, ketrec, amely

ben eleven álatokat tartanak. 
Vivat (lat.) a. m. éljent , 
Viviani, René (1863—1925), francia politi

kus, 1893. szocialista képviselő, közmunka
ügyi, közoktatásügyi miniszter, 1914 jun.-tól 
1915 okt.-ig miniszterelnök, 1915—17. igazság
ügyi miniszter. 

Vívíszekció (lat.) a. m. élveboncolás, kísér
letezés élő ál'a!okon, pl. szervek eltávolítása 
v. csonkítása, hogy szerepüket megállapítsák; 
vegyi anyagok, szérumok kipróbálása állatokon. 
A V. a biológiai és· orvostudományi kutatás 
legfontosabb és nélkülözhetetlen eszköze. 

Vivos voco, mort nos plango, iulgura frango 
(lat.) a. m. az élőket hivom, a holtakat el
siratom, a villámokat megtöröm (harangfelirat). 

Vivör (franc: viveur) a. m. az élet örö
meit finoman élvező ember. 

Víz, az élő és élettelen természetnek egy
aránt egyik legfontosabb anyaga. Az élet 
viz nélkül elképzelhetetlen. Vegyi összetétele: 
H3O, 0/0-os súlyarányban: 11.20/n hidrogén 
és 88.80/0 oxigén. A Föld területén ál'andóan 
jelen van mind a három (gőz, folyadék 
és szilárd) ha'mazállapotában. Mint folyadék 
a Föld felületének i/n részéi borítja (óceánok). 
A tengerek állandóan párolognak, a párák 
(felhők) csapadék alakjában a szárazföldre, 
onnan megint a tengerbe kerülnek. A földi 

vizekben mindig idegen anyagok vannak oldva; 
lia sok az oldott szilárd anyag, akkor a viz 
kemény (kútvíz, tengervíz), ellenkező esetben 
lágy (esővíz, folyóvíz). Vegytiszta vizet csak 
desztillálással (1. o.) kaphatunk, emuk -χτ. oídó-
képessége sokkal nagyobb, mint a rendes vize, 
de ivásra nem alkalmas, jó ivóvíz az, amely 
lilerenkint 300 mg-nál nem tartalmaz több 
szi/árd anyagot, ellenben oldva van benne 
némi szénsav és hőmérséklete 7· —10 C°. — 
Λ viz azt a fizikailag paradox viselkedést 
mutatja, hogy -f-4 C-nál a legsűrűbb, akár 
emelkedik, akár csökken a hőmérséklete, mind 
ritkább és könnyebb lesz, ezért us;.ik a 
jég a viz felszínen. (L. még: Fagypont 
s Forráspont.) A viznek a Földfelszín kiala
kulásában óriási ' szerepe volt a geológiai 
korok folyamán, amennyiben a hegységek tö
megeit lehordva, a folyók a Földfelszín ki
egyenlítésén dolgoznak s ugyanilyen szerepet 
játszik a viz oldó (vegyi) munkája is. 

Viza, 5—9 m hosszura is megnövő, a tok
félék csa'ádjába tartozó hal, a Kaspi- és 
Fekete-tengerben és a beömlő folyókban él. 

Vizahólyag, a viza és egyéb halak uszó-
hólyagából, meleg vízben oldódik, hidegen 
megkocsonyásodik. Az angol flastrom ragasztó
szerre, bor és más folyadék derítésére és 
appreturára használják. 

Vízakna (Ocna Sibiului), városka Alsó-Fehér 
vm.-ben, 4000 1. Sóbánya, sós fürdő. Tria
non óta Romániáé. 

Vizelet, a w.ék vá'adéka, amellyel, a sejtek-
beh anyagcsere káros és felesleges bomláster
mékeinek legnagyobb része s a testbe jutott 
különböző idegen anyagok hagyják e! a szer
vezetet. Voltakép hig, vizes oldat, amely kb. 
10/0 konyhas-ót s a fehérjékből származó 2 % 
hugyanyagot, festékanyagokat, 0.23% foszfor
savat, 0.050/0 hugysavat, 0.130/0 kénsavat, krea-
tinint, xanthinr, hippursavat stb. stb. tartal
maz. A V. napi mennyisége átlag H/2 liter. 

Vízfejűség, az agyfölület és koponyafal közt 
v. az agyvelőüvegekben savós nedvek kóros fel
gyülemlése. Lehet akut v. krónikus, szerzett v. 
öröklött. 

Vizfestés, aquarellfestes, amelynél »> festék 
oldó anyaga a víz. 

vízszint 

Vizikerék 
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VÎZGÀ2 VLADIVOSZTOK 

Vizgáz, szénoxidból és hidrogénből álló vl-
lágitógáz, amelyet ugy állítanak elő, hogy 
izzó szénparázson vízgőzt vezetnek át. 

Vízi betegség (vbkórság), a test szöveted
ben v. üregeiben korszerűen fölgyülemlő sav'>s 
folyadékok. A V. krónikus vese-, sziv- v. 
májbántalom jele. 

Vizierö, a vízfolyás munkaképessége. A víz
folyás energiáját már évezredek előtt fel
használták vizkerekekkel öntözőmüvjk és mal
mok hajtására. Ma a V. kihasználása turbi
nákkal (1. o.) történik, a vízturbinák által 
termelt elektromosság nagy távolságra elvezet
hető. A V. aránylag olcsó energiaforrás, s 
ezért igyekeznek mindinkább kihasználni (fe
hér szén). Magyarországon a V.-kből kb. 
másfélmillió lóerő lett volna nyerhető, de 
csak kb. 100.000 lóerő volt kihasználva. A 
trianoni béke a V.-k legnagyobb részét e'sza-
kitotta. 

Víziló, a párosujju patások rendjébe tartozó 
emlős í l a \ . A mlus\ V. csupaszbőíü, oimót-
lan testű, 4.5 m hosszú, növényevő, Afrika 

Vizi'ó 

belsejében él, a Nílusban ma már igen 
ritka. Bőrét és fogait (ugy mint az elefánt
csontot) felhasználják. 

Viziő (lat.) a. m. látomás. 
Vízipóló) vizi labdajáték, amelyet 5—5 v. 

7—7 játékosból á ló két csapat játszik. A 
játék sokban hasoü'it a kézilabda- és futba1.!-
jáiékhoz. 

Víziszony, 1. Veszettség. 
Vízjegy, egyes finomabb papirokon csak a 

világosság felé tartva látható minta, rajz 
v. iras, ami ugy jön létre, hogy a papir 
ezeken a helyeken vékonyabb. A V. célja v. a 
gyári eredet feltüntetése, v. pl. bankjegy-
papirnál a hamisítás megnehezítése. 

Vizjog, a vizekre vonatkozó közigazgatási és 
magánjogi szabályok összessége. Alaptörvéuye : 
az 1885: XXIII. t. c. Ε szerint kétféle víz 
van, magántulajdonban álló és hatósági ren

delkezés a'att álló vizek. Az utóbbiak felett a 
hatóság rendelkezik. 

Vizkelety Béla (1825—64), festő; történeti 
képek (Kinizsi kenyérmezei diadala, Bornem
issza Anna stb.). 

Vízkereszt, ja:i. 6. Jézus megjelenésének és 
a 3. sz.-tól kezdve Jézus megkeresztelkedésé-
nek az ünnepe. 

Vízkiszorítás (franc: déplacement), a hajó 
teste által kiszorított víz súlya, amely Archi
medes törvénye alapján egyenlő a hajó sú
lyával. 

Víznyomás, 1. Vízjegy. 
Vízóra, állítólag Platóntól feltalált és Ktesi-

biostól tökéletesített ókori időmerő. Üvegedény, 
amelybe felülről egyenletesen folyt a viz, 
olda'ái pedig rovátkák jelölték az órákat; 
a viz magassága mutatta: hány óra. 

Vízpróba, az istenitéletnek az a formája, 
amikor a vádlottat megkötözve a vizbe dob
ták; ha alámerült, bűnös volt. A forrd-V.-
nál akkor volt bűnös, ha forró vizbe már
tott kezét megégett 3. 

Vizsgálati fogság, a vizsgálat ala't álló ter
helt fogságban tartása. A vizsgálóbíró, a vád-
tanács v. a bíróság rendeli el, ha a terhelt 
szökésétől v. attól lehet tartani, hogy ujabb 
bűncselekményt követ el. Tartama legfeljebb 
3 hó, de havonkint meghosszabbítható. A 
vizsgálati foglyot az elitéltektől elkülönítve 
kell elzárni. 

Vizsla, o'yan vadászkutya, anely szimatjával 
a vadat felkeresi. 

Vizslás kisk., Nógrád vm., salgótarjáni j . , 
921 1., vasút, ut. Kisterenye, up. Kazár. 

Vizsoly kisk., Abaujtorna vm., abaujszántói 
]., 1083 1., vasút, távíró, posta. 

Vizszabályozáe, á ló- v. folyóvizeken közegész
ségi v. közgazdasági okokból végzett munká
latok (pl. mocsár lecsapolása, folyómeder sza
bályozása) . 

Viz.im, idegen állampolgároknak adott en
gedély valamely országba való beutalásra. 

Vízum repertu.n (lat.) a. m. látlelet. 
Vizüveg, homok és hamuzsir összeolvasz

tása á tal nyert üvegszerü tömeg, amely me
leg vizben oldódik. Gyúlékony v. romlékony 
tárgyak bevonására, tojás konzerválására és 
ragasztóanyagul használják. 

Vízválasztó, a folyók csapadékgyüjtő terüle
teit egymástól elválasztó vonal. 

Vízvár kisk., Somogy vm., nagyatádi j . , 
1480 1., vasút, távíró, posta. 

Vizvíri Gyula (1841—1908), színész. 1873. 
került a Nemzeti Színházhoz, amelynek ké
sőbb rendezője, 1893. a Zeneakadémia ta
nára lett. — Leánya V. Mariska, * 1879, a 
Nemzeti Színház örökös tagja. 

Vladika (szláv) a. m. püspök. 
Vladikavkaz, város a Kaukázus É-i oldalán, 

78.000 lakossal. 
Vladivosztok, Szibéria legdélibb kikötője, a 

Szibéria-vasút végállomáa, a Japán-tenger 
partján, 107.000 1. 
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VLAHUTA VONHAZ 

. Vlahuta, Alexandra (1859—1919), román költő, 
novellista és regényíró. 

wläm nyelv, 1. Flamand nyelv. 
IVIUsingen» hadi- és kereskedelmi kiköl^ Hol

landiában, a Scheide torkolatánál, 23.000 1. 
Vogelfrei (ném) a. m. törvényen kívüli 

erftber; akit a törvény nem véd. 
Vogézek, 1. Vosges. 
Vogt, Karl (1817—95), svájci természettudós. 

Foglalkozóit élettannal, összehasonlító bonctan
nal, geológiával stb. A szélső materializmus 
egyik előharcosa volt. 

Vogulok, ural-altáji néptörzs az Ë-i Ural 
két oldalán, európai Oroszország és Szibéria 
halárán; számuk 5000. Nomád állattenyésztők. 

Vogüé, Eugène Melchior, vicomte de (1848 
—1910), francia diplomata és iró. Színes úti
rajzok, keleti elbeszélések, szép tanulmány: 
Le roman russe (magy. is) és regények. 

Voilà (franc.) a. m. ime. 
Voínovich Géza, * 1875, "A a Kisfaludy 

Társaság főtitkára, a Budapesti Szemle szerk., 
kiaidta Shakespeare, Eötvös munkáit, megírta 
Eötvös életrajzát és drámákat is irt (Mohács, 
Rákóczi). 

Vojnkh Oszkár (1864—1914), magyar utazó, 
többször körülutazta a Földet és a Csendes
óceán szigeteiről adott útleírásokat. 

Vojnits 1. Ferenc, * 1879, Baja város pol
gármestere. — 2. Miklós báró, * 1895, ügy
véd, országgy. képv. — 3. Sándor, * 1865, 
földbirtokos, felsőházi tag. 

Vojnovic, Ivo (1857—1929), horvát iró, 1907 
—14. a zágrábi nemz. színház dramaturgja. 
Legnagyobb sikereket drámáival érte el, Napra
forgó címen egyiket Bp.-ert is előadták. 

Vojtina Mátyás, a 40-es években élt fűzfa
poéta, Bemát Gáspár iró inasa, akit Arany 
J. tett halhatatlanná. 

Vojvoda (szláv) a. m. vajda, vezér. 
Vojvodina (szerb) a. m. Vajdaság, a Jugo

szláviának jutott Bácska, Bánság és Baranya. 
Vokány kisk., Baranya vm., siklósi j . , 1685 

1., vasút távíró, posta. 
Voks (lat.) a. m. szavazat. 
Vol. (a lat. volumen rövidítése) a. m. 

kötet. 
Volán (franc: volant) a. m. az autó kor

mánykereke. 
Volapük, a nemzetközi nyelv (1. o.) egyik 

fajtája, amelyet 1880. Schleyer prelátus dolgo
zott ki. 

Volenti non fit injuria (lat.) a. m. aki 
maga akar va'amit, avval nem történik jog
talanság. 

Volf György (1843—97), a gyakorló főgim
názium igazgatója, magyar nyelvész. 

Volga, Európa leghosszabb folyója. A Val
dai magaslaton ered és 120 km széles deltá
val Asztrakán alatt ömlik a Kaspi-tóba. 3400 
km-nyi hosszából kb. 3000 km hajózható. 

Volkmann, 1. Artúr, * 1851, német szobrász. 
Nagyerejii munkái között legkiválóbb : az Ifjú 
bikával és az 1905. alkotott, erősen-klasszi
cizáló Ülő férfi. - 2. Róbert ( I 8 I £ - I 8 8 S ) , 
német származású zeneszerző. 1875-től ha'áláig 
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a bp.-i Zeneakadémia tanára volt. Szimfónia-
Icát, nyitányokat, kisebb hangszeres és ének
darabokat irt. 

Volonter (franc: volontaire) a. m. önként, 
fizetés nélkül dolgozó. 

Volszkok, ó-itáliai nép, Latiumban laklak és 
sokat harcoltak a rómaiakkal. 

Vonós négyes, két hegedű, brácsa és cselló 
együttese. 

Voit (v.), az elektromos áram feszültségé
nek mértékegysége. 

Volta, Alessandro, gróf (1745—1827), olasz 
fizikus, comoi, majd paviai egy. tanár. A mai 
elektromosságtan megteremtője, amennyibén Gal-
vani elemi kísérleteit (1780—90) tovább foly
tatta, feltalálta a róla elnevezett elekromos 
oszlopot, továbbá az elektrotechnika néhány 
kezdetleges, de alapvető segédszközét (elektro-
for, elektroszkop, kondenzátor). 

Voltaire, François Marie Arouet de (1694— 
1778), a francia felvilágosodás irodalmának 
vezére. 1726. egy főnemessel való viszálya 
miatt száműzetésbe Angliába megy; megírta 
Lettres philosophiques-jét, amelyet 1734. hóhér 
éget el Rouen-ban. Zaire tragédiája (1732) 
nagy sikert arat. Ezután irja a hírhedt 
Pucelle d'Orléans-t, Alzire, Mérope, César, 
Mahomet c. tragédiáit. 1750. enged II. Fri
gyes porosz király meghívásának s három 
évig a sanssouci-i kastélyban lakik, megírja 
Siècle de Louis XIV. korrajzát, végül Svájc 
határán telepedik meg s mint Tournay és 
Ferney dúsgazdag ura éli húsz utolsó évét. 
A »ferney-i pátriárka« világhírre tesz szert, 
mint az igazság és vallásszabadság rettent
hetetlen bajnoka (Calas-, Sirven-pörök stb.), 
mint az Encyclopédie (1. ο.) főmunkatársa, 
mint kulturbölcselő (Essai sur les moeurs et 
l'esprit des nations), szatirikus elbeszélő (Can
dide, Micromégas, Zadig, L'ingénu stb.). 1778. 
mégegyszer Párizsba megy, ahol hallatlanul 
ünneplik, de az izgalom miatt megbetegszik s 
meghal. 1791. hamvait a Pantheonba viszik. 
A legsokoldalúbb, óriási tudású s hatalmas-
tol'u iró. A babona ellen való harca sokszor 
méfyebb vallásos érzelmeket is sért. Mint 
szatirikus, elbeszélő polemikus, mint magas 
emberiességi eszmények lanora, ma is klasz-
szikus. 

Voltaiv, az áramkör megszakításánál kelet
kező világító iv. 

Volta-oszlop, cink- és rézlapok sorozatá
ból áll, amelyek közé kénsavas posztódarabokat 
helyeznek : az igy keletkezett elektromosság 
állandó feszültségű. 

Voltméter, a villamos áram feszültségének 
mérésére szolgáló műszer. 

Volturno, délolasz folyó, 156 km, a Föld
közi-tengerbe ömlik. 

Volumen (lat.) a. m. térfogat. 
Voluntarizmus, 1. az a lélektani nézet, hogy 

az akaratfolyamatok tipikusak a lelki élet fel
fogására nézve; 2. az a metafizikai felfogás, 
hogy a világ lényege az akarat. 

Vonház István, a közgazd. egyet, a francia 
nyelv ny. r. tanára. 
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VONYARCVASHEGY VRIES / 

PMTfiM l-ETHUXvi ΤΠΛΤΓία» MÁTJÁMHAU. 
t 8 í J. 

Vörösmarty Mihály: 
Zalán futása első kiadásának címlapja 

sőbb betegen Pestre költözik családjával. A 
Zalán futása mellett több nagyobb epikus 
müvet adott ki (Két szomszédvár stb.). 1831-
től számos drámát (tragédiákat: Vérnász, Ma
rót bán, Áldozat; mesejátékot: Csongor és 
Tünde stb.). 

Vörösmarty-afcadémia, a Nyugat vezető Írói
nak (Móricz, Babits stb.) ösztönzésére alakult 
1918 őszén. 1925. újra akcióba lépett. 

Vörössípkáeok, igy hívták az 1848—49-i sza
badságharcban a 3. (szegedi) és a 9. (kassai) 
honvédzászlóaljak katonáit, akik vörös sipkát 
hordtak. 

Vörösréz» a vegytiszta, nem ötvözött réz. 
VörÖstó kisk., Veszprém vm., veszprémi j . , 

291 1., ut. és up. Nagyvázsony. 
Vörru kisk., Zala vm., pacsai j . , 270 1., 

ut. Pacsa, up. Szentpéterur. 
Vörs kisk., Somogy vm., marcali j . , 980 1., 

ut. Balatonszentgyörgy, posta. 
Vrchlicky, Jaroslav (ered. Emil Frida, 1853— 

1912), cseh iró; prágai professzor. Drámá
kat, novellákat és verses müveket irt. 

Vri«ft Hugo de, * 1848, holland bota
nikus, aki niresse lett mutációs-elméletével, 
amely szerint uj fajok nemcsak a darwini 
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VUCSANG WALDBOTT 

fdkozatos átalakulással, hanem hirtelen ug-
r * o k révén is állhatnak elő. 
IVucsang, kinai város a Jangcekiang és Han-

kilng összefolyásánál, 400.000 1. Kereskedelem. 
Vuk Mihály, * 1875, a müegyet. az élelmi-

szfrvegytan ny. r. tanára. 
Vu'kovics Sebő (1811—72), szerb származású 

magyar politikus. 1848—49-i szabadságharcban 
a délvidék kormánybiztosa. A detronizáció után 
igazságügymin. Világos után külföldre mene
kült és Londonban élt. A kiegyezés után 
képviselő. Érdekesek emlékiratai. 

Vulcanu, Josip (1840—1907), nagyváradi ro
mán iró, a Família c. szépirod. folyóirat 
9zerk. 

Vulcanus, 1. Hephaistos. 
Vulgáris (lat.) a. m. közönséges. 
Vulgata, Szent Jeromos latin bibliafordítása 

(382—4), amelyet 1546. a kat. egyház hivata
los, az eredetivel egyenrangú bibliaszövegnek 
jelentett ki. 

Vulgo (lat.) a. m. közönségesen; közönsé
ges (csuf-jnéven. 

Vulkán (lat.; a. m. tűzhányó. 
Vulkanizálás, a nyers kaucsuk rugalmasabbá 

tétele azáltal, hogy bizonyos mennyiségű kén
nel keverik és kb. 100 fokon hevítik. 

Vulkanizmus (lat.), a Föld belső melegével 
kapcsolatos jelenségek gyűjtőneve (tűzhányók, 
földrengések, gájzirok stb.). 

Vufki (orosz: vodka) a. m. pálinka. 
V. v., a ,Iat. vice versa, a. m. megfordítva 

rövidítése. 
Vyx, * 1872, francia ezredes. 1918, ki

nevezték a Kelet-Európában működő ántánt-
haderő vezérkari főnökévé é< 1918 nov. Buda
pestre érkezett. 1919 márc. 20. tudtára adta 
a Károlyi-kormánynak, hogy az ántánt ujabb 
demarkációs vonalat rendelt el és a romá
nok, jugoszlávok és csehek beljebb nyomul
hatnak az országba. Erre a Berinkey-kor-
mány lemondott, aminek következménye a 
proletárdiktatúra kikiáltása volt. V. 1919 márc. 
29-én hagyta el Budapestet. 1921 óta a 
francia gyarmati hadsereg vezérkari főnöke 
Párizsban. 

"W 
Waadt (Vaud), Svájc legfranciább kantonja 

a Genfi-tó Ë-i partján, 3213 km2, 323.000 fran
cia 1. Gabona, bor, gyümölcs, dohány, óra, 
csokoládé, tejkonzerv. Klimatikus üdülő és 
fürdőhelyek. Fővárosa: Lausanne 

Waals, Dietri:h van der (1837—1923) hol
land fizikus, amsterdami egy. tanár. Főleg 
a gázok és gőzök elméletévé' fog!. 1910. 
fizikai Nobel-dij. 

Wachau, Alsóausztriának természeti szépsé
gekben gazdag vidéke a Duna balpartján 
Spitz és Krems közt. 

Wacht am Rhein, német nemzeti dal, szö
vegét 1840. Max Schneckenburger irta. Ze
néjét Karl Wilhelm szerzetté. 

Wachtler István, * 1883. országgy. képv. 
Wagner, 1. Adolf (1835—1917), n'met köz

gazdász, egy. tan., pénzügyi, statisztikai és szo
ciálpolitikai téren kutatott. A közgazdaságtant 
szociális alapon tárgyalja és ar, u. n. etikai 
iskola egyik vezére. — 2. Géza, * 1879, festő 
és grafikus; kiválóak városrészletei (Egyetemi 
templom, Ház-sor) és balatoni hangulatai. — 
3. Otto (1841 —1918), osztrá'í építész; Bécs 
modern arculatát neki köszönheti (Dianabad, 
Länderbank, Postsparkasse stb.) — 4. Richard 
(1813—1883), német zeneszerző, a zenedrámai 
stilus megtere ntője. 1849. részeve ;z a drezdai 
forradalomban, utána S'ámüzik. Az emigrá ió 
éveit Zürichben tölti, 1861. Párizsba megy. 
1864—65 Ií. Lajos bajor kirá'y meghívására 
a müncheni operát vezeti. 1872-től Bayreuthban 
él, a halál Velencében éri. Igen sok irodalmi 

müvet, szépirodalmi és zeneelméleti könyvet irt. 
Főművei zenedrámák: a Bolygó hollandi, Tann
häuser, Lohengrin, Rajna kincse, Walkür, Sieg
fried, Trisztán és Izolda, Nürnbergi mester
dalnokok, Istenek alkonya, Parsifal. Zene-
drámáinak ünnepi e'őadására 1873—75. Bay-
reuthban külön színházat építtetett, amelyben 
nyaranként azóta is ünnepi Wagner-előadásokat 
tartanak. — 5. Sándor (1838—1919), festő, a 
müncheni akad. tanára; történeti, genre-képek 
(Izabella búcsúja, Dugovics Titusz, Római ko
csiverseny, Konstantin diadalmenete stb.) — 
6. Siegfried, * 18Ê9, karmester és zeneszerző, 
Rich. W. fia. Apja modorában irt operáival 
nagyon kevés sikere volt. Dirigensnek sem ki
váló, 1894 óta a bayreuthi játékok vezetője. 

Wag"am, osztrák falu Bécstől ÉK-re, 1809. 
Napoleon győzelme az osztrákokon. 

Wahrmann Mór (1832—1892), közgazda, poli
tikus, az első magyar zsidó képviselő (186)), 
keresk. és iparkamarai elnök. 

Wakefield, yorkshire-i angol város, 53,000 1., 
textilipar. 

Waldapíel János, * i865, pedagógus, tanár
képző intéze.i tanár; a középiskolai tanterv 
és módszer kérdéseivé' foglalkozott. 

Waldbauer Imre, * 1892, hegedűművész, 
1910. Kerpely Jenővel együtt megalakította 
a róluk elnevezett, külföldön Magyar vonós
négyes néven ismert kamarazene-társaságot. 

Waldbott Kelemen báró, * 1882, földbirtokos, 
felsőházi tag. 
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WALDECK 

Waldeck, volt szabadállam Németorez. ËNy-i 
részében, 1055 km3, 56.000 1., fővárosa Arolseű. 
1929 óta Poroszországba van kebelezve. 

Waldeck-Rousse; U, Pierre Marie (1846—1904), 
francia liberális politikus, 1881—2. és 1883—4. 
belügymin., 1899—1902. min. elnök a Dreyfue-
pör idején. 

WaldmüHer, Ferdinand (1793—1865), osztrák 
festő, a bécsi akad. tanára. 

Wales, Anglia Ny-i tartománya, 20.000 km2, 
2.2 millió 1. Felszínét a Cambrian hegység 
borítja. Lakosai angolul beszélő kelták, csak 
egyharmaduk beszéli a walesi kelta nyelvet is. 
Marhatenyésztés, szc'n- és vasbányászat, vasipar. 

Walesi herceg (Prince of Wales), 1284 óta 
az angol trónörökös cime. (1910 óta Edvárd 
Albert, * 1894.) 

Walfísh-öbö', DNy-afrikai kikötő, 1000 I. 
Walhalla, ι. a skandináv mitológiában az el

esett hősök csarnoka. —- 2. Regensburg kö
zelében emelt hatalmas csarnok. I. Lajos 
bajjor király építtette a német nemzeti di
csőség megörökítésére 1842. 

Walkö Lajos, * 1880, politikus, 1919. pénz
ügyi államtitkár, 1921. mint követ ő 'ár-
gyalt külföldi tényezőkkel az államadós: ágok 
rendezése ügyében. 1922 j'un.—1926 okt. ke
reskedelmi, 1925 márc.-tól kuli gyminiszter. 

Walkover (ang. a. m. körüljárás), olyan 
verseny, amelynél csak egy benevezett áll 
starthoz. 

Walkürök, a germán mitológia amazonjai, 
akik a csatában elhaltakat a Walhallába ki
sérik. 

Wallace, 1. Lewis (1827—1905), amerikai író, 
híres regénje a Krisztuskorabeli Ben Hur 
(magy. is). — 2. Rüssel Alfred (1823—1913) 
angol természetbúvár. A malá] szigetcsoporton 
végzett állatföldrajzi kutatásai közben, Dar
winéval csaknem azonos fajkeletkezési elméletet 
állított föl Nagy agitációt fejtett ki irodalmilog 
is a föld államosításáért. 

Wallenstein v. Waldstein, Albrecht (1583— 
1634), csász. tábornok, aki vezérszerepet ját
szott a 30 éves háborúban. Sa át költscgén 
50.000 főből ál'ó hadsereget állítva föl, meg
verte a dánokat. Bethlen Gábort békére kény
szeritette, azután elfoglalta E.-Németország je
lentékeny részét és IV. Keresztélyt a lübe ki 
békére szorította (1629). II. Ferdinánd Fried
land és Mecklenburg hercegévé nevezte ki, de 
haderejét Richelieu intrikájára el kellett bo
csátania, ő maga visszavonult fejedelmi bir
tokaira. Gusztáv Adolf megjelenésekor csak 
jóformán szuverén jogok kikötése mellett vál
lalkozott újra a hadvezetésre, nagy küzdelme 
Gusztáv Adolffal utóbbinak ha'álával végződött 
(Lützen 1632), további nagy sikerei eilenére a 
császár elleni összeesküvés gyanúja miatt Éger
ben, ahová a svédekkel való szövetkezés 
miatt ment, csász. tisztek meggyilkolták 1634. 
(Schiller W.-trilógiája.) 

Walleshausen Zsigmond, * 1888, festő. Első 
gyűjteményes kiállitá át 1920-ban rendezte. Fes
tői iránya expresszionizmus felé hajló dekorativ 
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művészet. 1926. Senkiember János c. regénye 
jelent meg. 

Wallesz Jenő, * 1871, író és hírlapíró. Mü
vei: Ború (versek), A párt asszonya (regény), 
Egy hadimilliomosnő keservei (szatírák) stb. 

Wallis (Le Valais), Svájc legmagasabb fek
vésű kantonja a Berni és Penrini Alpok (Monte 
Rosa 4638 m.) közt az olasz és francia határon. 
5224 km2, 133.000 1. kétharmada francia, 
egyharmada német. Alpesi állattenyésztés, klima
tikus üdülő helyek. Fővárosa Sión (Sitten), 
1815 ó'.a kanton. 

Wall Street, ucta New York déli részén, ahol 
a legnagyobb bankok palotai vannak. 

Walpole, High Seymour, * 1884, angol re
gényíró, az ujabb iskola egyik legolvasottabb 
irója. Müvei: Mr. Perrin and Mr. Traill, The 
Duchess of Wrese stb. 

Wa'purgl·, szent, a kereszténység terjesztője 
Németországban a 8. sz.-b: η. Α német néphit 
szerint a W. napja, máj. ι. előtti kilenc 
nap kül. alkalmas a varázslatja. 

Walras, Léon (1834—1910), svájci francia 
közgazdasági iró, a lausanne-i egyet, tan., 
a matematikai közgazdaságtan kiváló müvelője. 

Waiter, 1. Brumo, * 1876, a legkiválóbb élő 
német karmesterek egyike. 1901—1* a bécsi 
operaház, 1914—22. a müncheni, 1922-től a 
newyorki Metropo.itan Operahouse karmestere. 
— 2. Gyula, * 1892, kolozsvári újságíró, taiár, 
a Pásztortűz c. szépirod. lap szerk. Verskötetei: 
A vágyaim, Izenet a világnak. — 3. Gyula, 
* 1835, nagyprépost, felsőházi tag. 

Watter von der Vogelweide (1170—1230), a 
leghíresebb középkori német lírikus. Az osztrák 
hercegek, majd a türingiai jfróf s II. Frigyes 
császár udvarában élt. 

Wanyerka (Komjáti) Gyula, * 1894, festő s 
grafikus; az átélt háború élményeinek kivá
lóan megkapó ábrázolója. 

Ward, 1. James (1,69-1859), aftgol festő; 
állat-, genre-, csata-képek (Waterlooi csata). 
— 2. Edward Matthew (1816—1879), angol 
festő; genre-, történeti képek (Charlotte Cor-
day, II. Károly halála). 

Warga 1. Kálmán, * 1881, onitológusk 
a Mauártani Intézet tisztviselője; tudományos 
és népszerűsítő madártani és madárvédelmi 
do'gozatok. — 2. László» * 1878, a müegyet. 
a városrendezés ny. r. tanára. 

Warnemünde, német Keleti-ter.geri fürdő 
Mecklenburg-Schwerinben, 5000 1. Gőzkomp 
a dán szigetek (Kopen' ága) felé. 

Warrant (ang.) a. m. közraktári jegy. A 
közraktár a nála letett áruról állítja ki. 

Wartburg, vár Közép-Németországban, Eise
nach mellett 394 m. magasságban. 1100 épült. 
1521—22. Luther itt fordította le az uj Testa
mentumot. 

iVartburgí datnokverseny, 1. Minresärgcr. 
Wartha Vince (1844—1914), vegyész, a ké

miai technológia müegyet. tan. Kiváló müvelője 
volt a kerámiának, igy a középkori olasz majo-
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likkk ólommázát, amelyei a Zsolnay-gyár al
kalmaz, ő állította újból elő. 

Washington» i. az Egyei. Ali. fővárosa a 
Potoma>.foIyó torkolata fölött, 540.000 1. Pom
pás középületek (Capitoüum, Fehér Ház) egye
tem, tudományos intézetek. — 2. Az Egyes. 
Ali. leg-ÉNy-ibb állama a Nagy-ó· cári partján, 
179.000 km', 11/2 millió 1. Gabona és gyü
mölcs ; din erdők ; gazdag állata lomány, mező
gazdasági ipar, ha'ászaí. Fővárosa Olympia. 

Washington« George (1732—99), az e'ső ame
rikai köztársasági elnök. Gazdag ültetvénye? 
volt Mount Vernoíi-011, Virgi ;ia államban, ami
kor 1775. as Ang'ia e'len har.:oló sereg vezé
révé vá'asztották. 1789. először választoltak 
elnökké. 1793. másodszor, harmadszor n««n 
fogadta el az elnökséget. W. bátorságával, ki
tartása a', bölcsességével és önzetlenségével mai 
napig is mint az amerikai köztársasági hagyo
mány megtestesítője szerepel. 

Wasmani?» Erich, * 1859, jezsuita termé
szettudós, hangyakutaíó. A fejlődéstannak any-
nyiban hive, hogy as emberi testne't az á lati 
származását elfogadja, a. lélekre nézve az a 
felfogása, hogy azt Isten természetfölötti mó
don teremtette. 

Wassermann, 1. August von (1866—1925), a 
Kaiser Wilhelm-Institut für experimentelle 
Therapie igazgatója, a W.-féle reakció felfe
dezője. — 2. Jakab» * 1873, német regényíró. 
Regényei: Der Moloch, Kaspar Hauser, Das 
Gänsemännchen, Der Fall Mauritius stb.; no
vellák: Der Wendekreis stb. 

Waesermann-féle reakció» a vérbaj (szifilisz, 
luesz) kimutatására szolgál olyan esetekben, 
amikor e bajnak külső tünatei nincsenek. W.-t 
a vérsavón és az agy-gerincagyi folyadékon 
végzik. 

Water closet (angol, rövidítve W. C.) a. m. 
vízöblítéses árnyékszék. 

Waterloo» belga falu Brüsszeltől D-re. 1815. 
Napo'eon végleges Ieverétése. 

Watling-Si'g-te, egyik kis Bahama-sziget, 700 
1., itt lépett először amerikai földre Kolumbusz 
Kristót 1492 okt. 12 és a szigetet San Salva
dornak nevezte. 

Waterproof (ang.) a. m. vizáüó. 
Watt» az elektromos e'fektus (másodpercen

kénti munka) mértékegysége, a feszültség és 
áramerősség szorzata, 100 W. = hektowatt 
(1. o.), 1000 W. — kilowatt, 1 lóerő (75 
méterkgm.) = 736 W. 

Wat', James (1736—1819), angol technikus, 
a régi Newcomen-fé'e gőzgíp átalakitá iával 
megteremtette a mai gőzgíp alapját. 

Watteau, Antobe (1684—1721), francia festő; 
a rokokó életnek finom ecsetelője; szerelmi 
pásztor jelenetek, vidéki szórakozások biztos rajzú 
szellemes előadásban, amelyeknek e'even paj-
zánsága ma is üdítően hat (Embarquement 
pour Cythére, Szerelmi oktatás, Zavar íalan 
szere'em stb.). 

Wattóra, az elektromos munka egysége, 1 
wattóra = 1 watt χ ι óra. Áramfogyasz
tásunkat is wattóra, illetve ennek százszorosa, a 

hektówattóra szerint számlázzi a villamos köz
pont. Nagyobb elektromos munkát kilowatt
órával (1000 wattóra) mérnek, (1 hektowattóra 
= 100 wattos lámpa 1 órai fogyasztáával). 

Watte, George Frederick (1817—1904), angol 
festő és szobrász; (Irgalmas szamaritánus, 
Chester gróf Jovasszobra stb.) 

Watt Tyler, az 1381-1 angoi parasztlázadá; 
vezére. 

Wälder Gyula, * 1884, építész, a miiegyet. 
az ókori épitéstan. ny. r. tanára, a Magy. 
Képzőmüv. Egyesületének elnöke. 

Webb, Sidney, * 1859, angol szocialista iró 
és po'itikus, aki nejével (Beatrice Potter, * 
1858) eg/ütt irta a szakszervezetekről és az 
angol közigazgitás történetéről szóló klasszikus 
munkáit. 1924. a munkáspárti kormányba 1 ke
reskedelmi miniszter volt. 

Weber 1. Henrik (1818—iQ65), festő; törté
neti (Má.yás bevonu'ása Budára, Salamon kir. 
a börtönben), vállá soi (Tézus a gyermekek 
között), genre-és népvi e'eti képek. — 2. János, 
* 1876, fö'dbirtokos, felsőházi tag. — 3. Kari 
Maria von (1786—1826), német zeneszerző, a 
német roman'.ikus iskola egyik legnagrobb 
a'akja és a wagneri zene irama előfutára. 
Operái: Preziosa, Freischütz, Oberon. W. nvnt 
zongoraművész is kivált. Zonjoraszerzeményei 
számottevők. Irt még fúvó darabokat, ze.ekari 
müveket, egyházi zenét és dalokat. Min; kri
tikus és szakíró is m'iködött. — 4. Max 
(1864—1920), német egyet, tan., nemzetgaz-
dász és szociológus; főbb müvei: Wirtschafts
geschichte, Wissenschaft als Beruf stb. 

Wechselmann Ignác (1828—1903), Porosz-Szi-
léziában született. Építész, Bécsben dolgozott, 
1856. Pesten a dohány uccai izraelita templom 
építését vezette és utána Pesten maradt. Vég
rendeletében két mi lió koronát hagyományozott 
farciídi n/ugdijsegélyezéíekre és 1,400.000 k)ro-
nát vakok intézete alapítására. Az intézet 
igeő nyi't meg 

Wedekind, Frank (1864—1918), sziiész, költő 
nove'lista és drámaíró. A nőiek és a szexuá
lis erőknek speciális beállításává' erősen boly
gatja a mai élet erkölcsi rendjét. Müvei: 
Frühlingserwachen, Erdgeist, Hidalla, Bismarck, 
Franziska, Simson stb. 

Wedgwood, 1. G. Jjslah C'emïnt, * 1872, 
angol munkáspárti politikus. A világháborút 
ezredesként szolgá'ta végig. Magyarországon a 
munkáspárttól kiküldött bizottság élén (1920 
nyarán) járt és jelentésébei a munkísmozga-
lomnak az ellenforradalomban va'ó helyzetét 
ecsete'te. Az alsóházban többizben fölszólalt 
Magyarország érdekében. — 2. J>sia'i (1730— 
1795), ango' agyagedénygyáros, 1768. a róla 
elnevezett agya^áru felti'a'ója. 

Wcenix, 1. Jan (1640—1719), hollandi festő; 
arc-, táj- és főleg csendéletképek. Több képe 
Szépm. Muz.-unkban. — 2. Jan Ba,)fst (1621? 
—1660), ho'landi festő; csendélet-, kikötő-, táj-, 
genre-, o'asz tájképek. 

Wegener, 1. Alfred, * 1880, geofizikus, 
hamburgi egyet. tan. Főmüvében azt fejtegeti, 
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hogy a ' szárazföldek eredetileg összefüggőitek 
('s repedéfek következtében lassan szétúsztak 
egymástól. (Die. Entstehung der Kontinente u. 
Ozeane.) — 2. Paul, * 1884, nt'met színész, 
filmszínész és rendező. A színpadon legna
gyobb sikerét a Gólem 1 imszerepében éne el. 
Ujabban filmmel is foglalkozik. Filmjei közül 
legnevezetesebbek: a Gólem (két feldolgozás
ban), a Hamelni patkánfogó, Monna Vanna. 

Weicher Miklós, * 1867, esp.-plébános, or-
szággy. képv. 

Weigand, Gustav, * 1S60, nemet romai :hta 
nyelvész, lipcsei egyet, tanár, balkáni tanulmá
nyokat folytatott, a román, bolgár és albán 
nyelvvel fogl. 

WeigI József (1766—1846), zeneszerző, kar
mester Bécsben, 16 éws korában irta első 
operáját és azután még harmincat irt. Die 
schweizer F'amilie c. Pes;ea is adták. 

Weimar, az u] Thüringen német álam fő
városa az. Ilm mellett, 46.000 I., a német 
irod, klasszikus korának számos emlékével 
(Goethe és Schiller-múzeum); 1919. német 
nemze:gyülés. 

Weimari nemzetgyűlés, Vilmos csás;ár le
mondása után ült össze 191 9 febr. 6. Össze
tétele ez volt: 163 többségi szoiia'ista, 89 
centrumpárti, 74 demokiata, 42 német nemzeti, 
22 német néppárti, 22 független szocialista. 

Weinberger Antal, * 1879, szobrász, resicai 
születésű, Bécsben működik, főleg érmeket és 
plaketteket alkotva. 

Weiner Leó, * 1885, magyar zeneszerző, 
1907 óta a Zeneművészeti Főisk. tanára. Fő-
müvei: Szerenád, Farsang, kamarazenék, zon
goradarabok és kísérőzene a Csengor és Tün
déhez, Concertino zongorára és zenekarra. 

Weingartner, Felix, * 1863, zeneszerző és 
karmester, az uj nemei zene egyik legjelenté
kenyebb a'akja. Sok operát és egyéb zene
miivet irt. 

Weininger, Otto (1880—1903), bécsi iró; 
öngyilkos lett. Nem és jellem c. munkájában 
fölállítja az emberi biszexuíalitás (kettős nemü-
ség) tanát. 

Weis István, * 1889, népjóléti min. tan., 
több közigazgatási és szociálpolitikai mii szer
zője, legújabb müve: A magyar társadalom 
(1930).' 

Weiser István, * 1873, állatorvos, főisk. ny. 
rk. és egyet. m. tanár, a m. kir. á'bté'ettani 
állomás igazgatója. Elelmiszerkémiai és takar
mányozási kutatások. 

Weismanr, August (1834—1914), természettu
dós, freiburgi egyetemi tanár, tagadta a szer
zett tulajdonságok öröklődését. 

Weiss 1. Manfréd báró (1858—1922), nagy
iparos. Fivérével Bertholdt'al (1845—1915) i r e g" 
alapította a csepeli lőszer- és hadianyaggyárat, 
amely a világháború alatt 15—20.000 munkást 
foglalkoztatott. A modern magyar gyáripar 
egyik legkiemelkedőbb jelensége. Mint ember
barát, két kórház alapításával örökitet;e meg 
nevét. — 2. Mihály (1569—1612), Brassó bírája, 
történetíró, 1594. Brassó követe, Bocekay, Rá
kóczi Zsigmond, Báthory diplomáciai kikülde-

1583 

YVÜLLMAJNN , 

tésekre használták; mikor Báthory Zsigmond 
a szászok kiváltságait meg akarta semmisíteni 
és Brassót meg akarta szállni, W. mint 
brassói biró ellenállt, de az Olt melletti csa-
lában elesett. 

Weis?. 1. Fülöp, * 18591, a P. M. Kereske
delmi Bank vezérigazgató-elnöke, felsőházi tag. 
— 2. Johann Bapt. (1820—1899), német tör
ténetíró. A gráci egyet, tanára. Főműve egy 
katolikus szellemű világtörténet, amely- magy. 
is megjelent. — 3. József, * 1864, magyar 
zeneszerző és zongoraművész. Zongoradarabokat 
dalokat, hegedű- és cteliószonátákat szerzett. — 
4. Julián, * 1858, iró, a Pester Lloyd főszer
kesztője. Humoros német könyveket irt, melyek 
részben magyarul is megj. — 5. iMrksa.', * 1872, 
bp.-i rabbi, szemináriumi tanár, hittud. iró. 

Wdzmann, Cha im, * 1874, a cionista világ
szervezet intézőbizottságának elnöke. Lengyel
országi származású, fiatalon Angliába került, 
hol a manchesteri egyet, a kémia tanára. 

Weizsäcker Kan Heinrich (1822—iSçç), német 
ev. teo'ógus, az őskereszténység történetét ku
tatta történeti módszerrel. 

Wekerle 1. László (1840—1918), filozóüai iró. 
Máramaros várm. tanf. 0 szerkesztette a G 
betűtől kezdve a Magyar lexikont és a Kis 
Lexikont. — 2. Sándor (1848—1921), politikus, 
volt miniszterelnök, 1886-tól képviselő. 1889. 
pénzügyminiszter Tisza Kálmán kabinetjében, 
1892. miniszterelnök és pénzügyminiszter, mint 
ilyen megalkotta a valutareformot és beter
jesztette az egyházpo'itikai javaslatokat. 1897— 
1906. a közigazgatási bíróság elnöke, 1906— 
1910. a koalíciós kabinet elnöke, 1917. aug. 
az Esterházy kormány bukása után harmadszor 
miniszterelnök. Közvetlen az összeomlás előtt 
mondott le és visszavonult a politikai élettől. 
— 3. Sándor, * 1878, a közgazd. egyet, a 
pénzügyi jog ny. tb. tanára, felsőházi tag, 
1928 szept. óta pénzügyminiszter. 

Wetf, német fejedelmi család, amely Hanno-
verban és 1713-tól Angliában uralkodott és ma 
is uralkodik. Amikor i865. a har.noveri k i r á ^ 
ságot Poroszország beolvasztotta, egy W.-párt 
a'akult a birodalmi gyűlésben, amely helyre 
akarta állítani a W. dinasztia uralmát. 

Wellhausen, Julius (1844—1918), német ev. 
teológus, orientalista. Sokat foglalkozott ószö
vetségi kritikai kérdésekkel. 

Wellington, Arthur Wellesley, W. és 
Waterloo hercege (1769-1852), angol hadvezér 
és politikus. 1808. Portugáliából kiszorította 
a franciákat, átlépett Spanyolországba és 1812. 
aug. 12. bevonult Madridba, Souít visszaszorí
totta ugyan, de 1813. újra kezd:β az offenzívát, 
Vittofiánál döntő győzelmet aratott és Francia
országba hatolt. A bécsi kongresszuson Angliát 
képviselte. 1815. a koalíciós hadak fővezére, 
Waterloonál döntőleg és vég'eg verte meg 
Napóleont Blücher segítségével. Politikailag) a 
tory párt feje és 1828—30. kincstári első 
lord volt. 

Wellingtor, New Zealand fővárosa, 130.000 1., 
élénk kikötői forgalommal és gyáriparral. 

Weílmann 1. Oszkár, * 1876, állatorvosi főnk. 
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tanár, kül. az állatok táplálkozásával fogl. — 2. 
Róbert, * 1866, festő. Gondos rajz, finom szin-
reflexek, Rómában cl. 

Wells, Herbert George, * 1Γ6 >, angol iró 
munkáspárti po'itikus. Szociális és kulturpro-
b'émákat tárgyaló elméleti niüvei nagyobbrészt 
magyarul, is megjelentek. ( Uj világ a régi he
lyén, A civiüzá ió megmentése, A világtörténet 
alapvonalai stb.). Bellesztrikai munkai több
nyire fantasztikus regények, társadalmi ntóp'ák. 
Rendszerint valamilyen uj fölfedezésből, vagy 
a mai életviszonyok konzekveas továbbfejlesz
téséből kiindulva világit rá szokásaink, élet
berendezkedésünk hibáira és uj lehetőségekre 
(Viágok harca, Az időgép, Istenekhez hasonló 
emberek, Az á'om). Nagy irodalmi sikere volt 
politikai vonatkozásokkai átszőtt szerelmi re
gényeinek is. (Uj Macchiavelli. Szenvedélyes 
barátok.) 

Weltner /akab * 1873, szocialista politikus. 
Az asztalos mesterséget tanulta, résztvett a 
famunkások szervezésében. 1899—1908. a szoc. 
párt központi titkára, majd 1908-tól a Népszava 
szerk. 1919—24. Bécsben emigrációban volt. 

Wenckheim 1. Bêla báró (1811—1879), po
litikus, 1848. békési főispán, 1867—69. belügy
miniszter, 1871. a király személye körüli mi
niszter, 1875. rövid ideig miniszterelnök. — 2. 
Dénes gróf * 1861, felsőházi tag. — 3. László 
gróf * 1880, felsőházi tag. 

Wenczel Tivadar * 1868. orvos, a bp.-i 
egyet, a szülészet patológiája, kül. tek. a 
szűk medencék tanára és terápiájára c. tárgy
kör c. rk. tanára, a Rókus-kórház főorvosa. 

Wenhardt János * 1869, orvos, a pécsi egyet. 
a belső betegségek kór- és gyógytanának c. 
ny. rk. tanára, a szfőv. közkórházainak köz
ponti igazgatója. 

Wenzel Gusztáv (1812—91), jogtudós, tör
ténetíró, a bp.-i egyet. tanára. Főművei: 
A magyar és erdélyi magánjog rendszere. 
Egyetemes európai jogtörténet stb. 

Werbőczy, 1. Verbőczy. 
Werfel, Franz * 1890. Prágai születésű költő, 

1917 óta Bécsben él. Versei a régi költészet
ből nőttek ki, de szociális kitágulásukkal uj 
törekvésekbe kapcsolódnak. (Wir sind, Der 
Gerichtstag, Beschwörungen.) Szintúgy ujszán-
déku drámái (Spiegelmensch, Bocksgesang, 
Schweiger). Irt regényt is (Nicht der Mörder, 
der Ermordete ist schuldig). 

Werndl, Josef (1831—89), fegyverkovács, a 
róla elnevezett W.-puska föltalálója, amelyet 
l888-ig haszn. az osztr.-magy. hadseregben. W. 
vetette meg alapját szülővárosa, Sieyr (Felső-
Ausztria) fegyvergyáriparának. 

Werner 1. Adolf Vilmos, * 1867, a cisztercita
rend főnöke, zirci apát, felsőházi tag. — 2. 
Gyula (1862—1926), politikus és iró. Ismer

tebb müvei: Megvirrad még valaha, Besztercei 
diákok. 

Wertheimer Ede * 1848, történetíró, nyűg. 
tanár, a Tud. Akad. r. tagja. Főművei Gróf 
Andrássy Gyula élete, Ausztria és Magyarország 
története a 19. sz. elején. 

Weser, Németország egyik főfolyója. A 

Werra és Fulda egyesüléséből ered és végig 
hajózható. Bremerhaven alatt ömlik az Észaiki-
tengerbe. 700 km. 

Wesselényi 1. Ferenc gr. ^ (1605—67), a nagy
szombati jezsuiták iskolájában tért katolikus 
vallásra, katonai pályára lépett, résztvett a 
török-svéd háborúkban és harcolt Rákóczi 
György ellen, 1664. bevette Murányvárt és 
asszonyát, Széchy Máriát nőül vette. Gróf, 1655. 
nádor lett, a vasvári béke után az udvar el
nyomó törekvéseivel szemben alakult össze
esküvés élére állt, de még felfedezése előtt 
meghalt. — 2. Miklós br. id. (1750—1800), 
politikus, az 1791—1809 közti erdélyi országgyűlé
sek legjobb szónoka. Lelkes irodalom- és mü-
vészelpártoló ember volt. Erőszakos, vasfejű 
magatartása miatt sok baja volt a kormány
nyal. — 3. Miklós br. ifj. (1796—1850), Szé
chenyi Istvánnal együtt járták be Angol- és 
Franciaországot. Visszatérve a főrendi ellen
zék egyik vezére lett. Az 1834. országgyűlés 
után Erdélyben pörbe fogják az országgyűlési 
tárgyalások lenyomatása, Magyarországon az 
örökváltság ügyeben Szatinár várnjegyc köz
gyűlésén tartott beszéde miatt 3 évi börtönre 
ilélték, a pesti árviz alkalmával szerzett ér
demei, Kölcsey és Deák védelme ellenére. 
Fogságát Budán és szembaja miatt Gräfen-
bergben töltötte. Nemsokára meg is vakult, 
1848. hazajött és nagy szerepet játszott az 
Unió ügyében. 

Wesímghouse-gyorsféfe, George Westinghouse 
(1846—1914), amerikai mérnök találmánya, 1867., 
a legelterjedtebb vasúti fékezőrendszer, amely 
az egyes kocsikon elhelyezett fékeket a moz
donyról szabályozott légnyomással hozza mű
ködésbe. 

Westminster, London belvárosának (City) Ny-i 
része. W. apátság III. Henrik alatt, a 13. s«.-
ban épült angol pantheon. W.-palota London 
egyik legpompásabb épülete a Temze partján, 
gót stílusban, 275 m. hosszú, a parlament 
székhelye. 

Westminster Gazette, 1892 óta megj. angol 
liberális napilap. 

Westphalen, 1. Vesztfália. 
West Virginia, az Egyes. Ali. egyik D-i 

állama, 63.000 km2, 11/, millió 1. Szén, pet
roleum, só, kukorica, búza, dohány. Fővá
rosa Charlton. 

Weszelsziky Gyula * 1872, a bp-i egyet, az 
anorganikus kémia m. tanára, az egyet, rádium-
intézetének igazg. Főművei: A radioaktivitás, 
A rádium és atomelmélet. 

Weszely Ödön * 1867, a pécsi egyet, a 
pedagógia ny. r. tanára. 

Weszprémi István (1723—99), debreceni or
vos, négykötetes latin munkában irta meg a 
magyar orvostudomány történetét. 

Wesztermayer Vidor * 1864, kúriai tanács
elnök. 

Wetterhorn, ^γο8 τα magas csúcs a Berner 
Oberland hegységben. 

Weyprecht, Kari (1838—81), osztrák sark
utazó, Payerrel együtt vezették az 1872—4. 

1585 1586 



WHEATSTONE WILSON 

expedíciót, amely a Ferenc József-földet fe
dezte föl. 

Wheatstone, Charles (1802—1875), angol fizi
kus, a londoni Kings College tanára. Neve
zetesek az elektromosság körüli kutatásai, igy 
az általa 1845. feltalált W.-hid, elektromo3 
ellenállás mérésére szolgáló készülék. A dinamó-
elektromos elvet Jedlik Ányostól és Siemens
től függetlenül ő is felfedezte. 

Whig, az angol liberálisok népszerű elneve
zése, eredetileg gúnyneve a II. Károly idején 
fellázadt skótoknak. Később elnevezése lett a 
liberá'is, radikális, demokrata pártoknak. 

Whisky (ang.) a. m. gabonapálinka. 
Whist (ang.), francia kárt; ával játszott 

kártyajáték. 
Whistler, James Mc Neiü (1834—1903), ame

rikai festő s grafikus; Párizsban cs London
ban működött, színharmóniákat és szinszim-
fóniákat festve, az impresszionizmust megelőzve. 

Whitechapel, London K-i része, szegény
negyed. 

Whríleyizmus (ang.), munkaközösség munká
sok és munkáltatók közt. Ezt a rendszert az 
első ily bizottság elnökének nevéről nevezték 
el W.-nak, 

Whiímann, Walt (1819-1892), a modern 
Amerika demokrata költője. Robusztus egyéni
sége az összes európai uj irodalmakat is be
folyásolja. Széles és ritmikus menetű szabad-
verseiben az egészséges, korláttalan életnyil-
vánulások lírikusa. Müvei: Leaves of grats, 
Democratic vistas, Autobiography stb. 

Wiclif, John (1324—1384), angol reformátor, 
akinek a gondolatai kül. a huszitizmusban 
folytatódtak. Tana biblikus, elveti a külső
ségekel. 

Wiczmándy Jenő, * 1883, szlovenszkói regény
es novellaíró; regényei: Vörös Ördög szabad
ságon, Fellegvár. 

Widemann, Elias, 17. századi augsburgi réz
metsző, aki Magyarországon is sokat dolgozott; 
egyik magyar arcképsorozata Iconcs Illustr. 
I'eroum Hungáriáé cimen Bécsben jelent meg 
1652. 

Wied, 1. Gustav (1858—1914), dán író. Jó-
humoru szatirikus regényeket irt. Az emberek 
gyermekei, Az élet gonoszsága stb. — 2. 
Wilhelm hg. * 1876, 1914 febr. Albánia fe
jedelmévé választották, márc. 7. bevonult Du-
razzoba. A nyugalmat nem tudta helyreállí
tani és 1914 szept. 3. eltávozott Albániából. 

Wieland, Christoph Martin (1733—1813), né
met költő, erfurti egyetemi tanár, később a 
weimari udvarba került. Több nagyhatású la
pot szerkesztett. Főbb müvei: Oberon c. ro
mantikus eposza, Agathon, Die Abderiten c. 
regényei stb. 

Wieland, a német hősregék kovácsa. 
Wien, 1. Bécs. 
Wiene, Robert * 1884, német filmrendező, 

aki darabjaiban, elsősorban a Caligari és Ge-
nuina cimüekben igen érdekes expresszionista 
eredményeket ért el. 

Wiener Bankverein, Bécs. Alakult iS6t>. 
Fiókintézetei és fiókjai behálózták a volt mo

narchiát. Magyarországi fióktelepe Budapes
ten működik 3 váltóüzlettel. 

Wienerneustad', 1. Bécsújhely. 
Wiener Wald, alacsony alsóausztiiai hegység, 

amely Bé< snél a Kahlenbergben végződik. 
Wiesbaden, német város Poroszország Hessen-

Nassau tartományában. 103.000 1. Hévforrások. 
Előkelő fürdőhely. 

Wieser, Friedrich, báró (1851—19:6), oezták 
közgazdász, az osztrák közg. iskola egyik 
kiváló tagja, kül. az értékelmélettel fogl. 

Wigand Ede, 1. Thorockai-Wigand Ede. 
Wight, angol sziget a La Manche csatorná

ban, 378 km2, 100.000 1. Éghajlata igen enyhe. 
Klimatikus üdülőhely. Fővárosa és kikötője 
Newport. 

Wigwam, az amerikai indiánok sátrácak neve. 
Wilamowitz-Möllendorf, Ulrich von * 1849. 

német klassz, filol. egyet. tan. Berlinben, kü
lönösen a görög irodalommal foglalk. 

Wilde, Oscar (1856—1900), ir-angol iró, a 
l'art pour l'art esztétikai stilustőrekvéseível. 
Tragikus élete és pöre irányozta a közfigyel
met müveire (The picture of Dorian Gray, reg., 
The happy prince stb. The house of pome
granates, elb., Poems; Lady Windermere's fan, 
A woman of no importance, An ideal husband, 
Bnnbury szatirikus színmüvek; Salome trag.; 
megindító fegyenc-müvei Ballad of Reading 
gaol, De profundis.) Munkái magy. is több
rendbeli fordításban, nagyon elterjedtek. 

Wildenbruch, Ernst (1845—1909), német költő. 
Verseket, novellákat, regényeket, tört. drámá
kat, vígjátékokat irt. 

Wildner Ödön * 1874. nyűg. főv. tanácsnok, 
iró é3 műfordító, 1898—1921. a székesfőváros 
szolgálatában, különösen kulturális és szociális 
ügykörben működött. Szerk. Bárczy Istvánnal 
a Népművelést. Tanulmányai a világirodalom, 
filozófia és szociálpolitika körébe vágnak. Ön
álló müvei: Nietzsche romantikus korszaka, 
Goethe-brevaruim, Társadalmi gazdaságtan. 

Wilhelmshaven, Németország legnagyobb hadi 
kikötője az Északi-tengerre néző Jade-öbölben, 
25.0C0 1. 

Wiikes-föid, az Antarktisz K-i részének 
egy darabja. 

Willy, eredeti nevén Henri Gautier Villars, 
* 1859, francia regényíró. Feleségével, Co» 
lette-tel irt regényei, a Claudine-sorozat, me
részségével és obszcenitásaival hangos botrá
nyok közt nagy sikert értek el. 

Wilmington, város az Egyes. All. Delaware 
államában. 111.000 1., vas-, bőr- és gyapju-
ipar. 

Wilson, Woodrow Thomas (1856—1924), az 
Egyes. Ali. volt elnöke, a Princeton Egyetem 
elnöke, azután 1910. New Jersey állam kor
mányzója. 1912. és 1916. mint a demokrata 
párt jelöltjét az Egyes. Ali. elnökévé válasz
tották. A világháború kezdetén arra törekedett, 
hogy megóvja az Unió semlegességét. A kor
látlan tengeralattjáróharc proklamálása után az 
Egyes. AH. kormánya a világbéke biztosításá
nak jelszavával belépett a hadviselő felek 
közé. A W.-féle 14 pont (1. alább) és a 
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Nemzetek Szövetsége alapjai lehettek volna a 
tartós békének, de W.-nak nem volt ereje arra, 
hogy eszméit a ^párizsi békekonferencián meg
valósítsa. A békekonferenciáról elkeseredve és 
betegen távozott. Az 1920. választáson W. tel
jes vereséget szenvedett, s a-̂ óta visszavonulva 
élt. 1919· megkapta a Nobel békedijat. 

Wilson 14 pontja: 1. csak nyilvános béke
szerződések, 2. a tengerek szabadsága, 3. ke
reskedelmi szabadság, 4. az összes nemzetek 
leszerelése, 5. a gyarmati igények kiegyenlí
tése, 6—13. területi kérdések elintézése a had
viselő európai áramok közt, 14. Nemzetek 
Szövetsége. 

Wimmer Fülöp * 1854, a szegedi Kercsk. 
és Iparkamara elnöke. 

Wimpffen Szigfrid gróf, * 1865, nagybirt., 
felsőházi tag. 

Winckelmann, Johann (1717—1768), n&mct 
archeológus és ókor; műtörténész. 

Windelhand, Wilhelm (1848—1915), heilel-
bergi egy. tanár, filozófus. Bizonyos teológ:ai 
Jcriti izmus képviselője, amely a filozófiát ér-
téktudománynak fogja fel. Erdeme a törté
net- (szellemi) és természettudományok szoros 
megkülönböztetése is. 

Windhoek, a volt Német DNy-Afrika fő
városa, 17.000 1. 

Windisch-Graet , 1. Alfred, herceg (1787— 
1862), osztrák tábornagy. 1848. jun. leverte 
a prágai felkelést, majd okt. a bécsi forra
dalmat, 1848. dec. ő lett a Magyarország 
elleni hadjárat fővezére, 1849 ]'πη· bevonult 
Pestre. A honvédség áprilisi győzelmei után 
visszahívták a fővezérségtől. — 2. Alfred, 
herceg (1851—1927), konzervatív osztrák po
litikus, 1893—5. min.-e'nök, 1897-től az urak-
házának elnöke. 

Windischgrätz Lajos herceg, * 1882, poli
tikus. 1910. országgy. képv. 1918 máj. 3. 
közélelmezési miniszter a Wekerle-kabinetben. 
1920. nemzetgy. képv. »Küzdelmeim« címen 
megírta emlékiratait. 1925 de:, az akkor ki
pattant frankhamisitási ügyben letartóztatták 
és 1926. négyévi börtönre ítélték el. Kiszaba
dulása óta visszavonultan él. 

Windsor, 1. angol városka a Temze part
ján, 20.000 1. 14. sz.-beli királyi kastély. — 
2. 1917 óta az angol uralkodó család neve. 

Winkler Lajos, * 1863, vegyész, a bp.-i 
egyet, a kémia ny. r. tanára. Főleg gyógy
szer-vegytannal és ásványvíz-elemzésekkel fogl. 

Winnipeg, 1. Manitoba kanadai tartomány 
fővárosa és legnagyobb gabonapiaca, 192.000 
1. Egyetem. — 2. Tó Manitoba kanadai tar
tományban, 22.000 km2. Belé ömlik a Sas-
katchevan. 

Winternitz Arnold, * 1872, orvos, a bp.-i 
egyet, a sebészeti kórtan és diagnosztika c. 
rk. tanára. 

Winterthur, svájci város Zürich kantonban, 
53.000 1., textil- és fémipar. 

Wirth, Joseph, * 1879, centrumpárti né
met politikus, 1920—1922 febr.-ig birodalmi 
pénzügyminiszter, 1921 máj.—1922 nov.-ig bi

rodalmi kancellár és egyben külügyminiszter, 
1929 ápr. óta a megszállott terüle'ek minisz
tere. A szocia'istákka1 kötött koalíció híve. 

Wisby, Gottland svéd sziget fővárosa, 10.000 
1. Régi hanzaváros, műemlékekkel. 

Wisconsin, az Egyes. AH. egyik középső 
Ny-i állama, a Michigan- és Felső-tó, meg 
a Mississippi között, 145.030 km2, 3 millió 1. 
Nagy gabona-, burgonya -, cukorrépa- és do
hánytermelés, kertészet; gazdag marha- és 
sertésállomány; cink- és vasérc-bányászat; me
zőgazdasági, fa- és vasipar. Fővárosa Madison. 

Wismar, város Mecklenburg-Schwerinben, 
26.000 1. Élénk kikötői forgalom. 

Wissmann, Hermám von (1853—1905), né
met felfedező utazó, majd Német-K.-Afrika 
kormányzója. 

Witte, Szergej Julievi s, gróf (1849—1915), 
orosz államférfi, 1893. pénzügymin., 1903 -6. 
miniszterelnök; ő kötötte meg a békét a 
japánokkal Portsmouthban. 

Wittelsbach-család, sok ágra oszlott német 
fejedelmi család, anelyből a ba'or kir. csa'ál 
is származik, nevét Wittelsbach váráról kapta. 
Öse Luitpo'd Bajorország őrgrófja megh. 907. 
Bajorország ura'kodó hercegeit, választófejeiel
meit, 1806 óta királyait adta. III. Lajost az 
1918 nov. forradalem űzte el, azóta Rup-
precht trónörökös a ház feje. 

Wittenberg, városka Poroszország szász tar
tományában, 23.000 1. 1502. alapított egyete
mét, amelyen Luther tanított, 1817-ben be
olvasztották a hallei egyetembe. Vártemplo
mának kapujára szegezte ki Luther 1517 okt. 
31. tételeit. Luther-múzeum. 

Wittmann Ferenc, * i860, matematikus és 
fizikus, a müegyet. a technikai-fizika n/ . r. 
tanára, leül. az elektrote klinikában végzett ku
tatásaival és újításaival tűnt ki. 

Wlaesics, 1. Adorján, * 1893, graliais, fe
hér a fehéren rendszerű rajzolás. — 2. Gyula 
bár<5, * 1852, politikus és jogtudós1, a felsóliáz 
elnöke; 1891. a bp.-i egyet, a büntetőjog ta
nára, 1892. országgy. képv., 1895—1903. köz
oktatásügyi minkzter. 1906 óta a közigazga
tási bíróság elnöke. A régi főrendiház utolsó 
elnöke. — 3. Gyula ifi. báró, * 1884, 1920— 
25. az állami színházak főigazgatója. Munkái: 
Füst, Medúza (színmüvek). — 4. Tibor báró, 
* 1883, író, ny. földmiv. min. tanácsos. Sok 
hírlapi cikke jelent meç. önálló kötetei: 
Meglátások, Világok tusáján stb. 

Wodan (Odin), a germánok legfőbb i tene, 
hadisten. 

Wodetzky József, * 1872, csillagász és fi
zikus, a debreceni egyet, a fizika ny. r. ta
nára. Főbb müvei a kissármási gázkitöréssel, 
a reiativitástannal és a három test problémá
jával fog'. 

Wodianer, 1. kapriórai báró W. csalái a 
19. sz. derekán mint neves bankárház mű
ködött, amelynek az ország gazdasági fel
lendítésében nagy szerepe volt. — 2. Fülöp 
(1822—99), nyomdász és könyvkiadó, a 48-as 
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korm. nyomdásza. Cége (Lampel-W.) a 
Franklin-Társulatba olvadt be. 

Wohlgemuth, Michael (1434—1519), német 
festő és grafikus, műhelyében Dürer is ta
nult; vallásos képek és fametszetek. 

Wolf» Hugo (i860—1903), osztrák zeneszerző, 
kiváló dalköltő. Irt operákat is. 

Wolff, 1. Christian (1679—-1754), haliéi 
egyet, tanár, megteremti a nemet tudomá
nyos műszavakat, a raciona'izmus előharcosa 
és népszerűsítője. — 2. Károly, * 1874, a 
főudvarnagyi birúság és az Orsz. Birói és 
Ügyészi Egyesület elnöke. A forradalmak után 
megszervezte az Egyesült Keresztény Ligát, 
1920. megválasztották a Keresztény Községi 
Párt elnökévé, 1922 óta nemzetgy., illetve 
országgy. képv. — 3. Pierre, * 1865, fran
cia drámaíró. Legismertebb darabja: A titok 
(Le secret de Polichinelle). 

Wolf-Ferrari, Ermanno, * 1876, olasz-né
met származású zeneszerző. Szimfóniákat, zon
goramüveket, kamarazenét, kórusokat szerzett. 
Operái: Cenerentola, La donna curiosa, Su
sanne titka. 

Wolffsches Telegraphenbureau, a félhivata
los jellegű német távirati iroda, amely 1849. 
alakult. 

Wolfner József, * 1856/ könyvkiadó. Eg>e-
temi tanulmányainak elvégzése után Singer 
Sándorral és id. W. Józseffel megalapította 
a Singer és Wolfner könyvkiadó és könyv
kereskedő céget, amelynek elnöke és vezér
igazgatója. 

Wolfram, szürkés színű, kemény, törékeny 
és igen nehezen olvadó fémes elem, mely 
csak ércekben fordul elő. Villamos izzólám
pák fémszálait készítik belőle és vassal öt
vözik (W.-acél). 

Wolframacé!, a wolfram-elemmel ötvözött, 
igen kemény acél. 

Wolfram von Eschenbach (1170-1220 kör.), 
német költő, dalokat irt, eposzokat (Titurel, 
Willehalm); főmunkája a Parsival c. eposz. 

Wolkenberg Alajos, * 1871, kat. pap, bp.-i 
egyet, az erkölcstudomány ny. r. tanára, 
felsőházi tag. Jeles hitszónok. 

Wolsey, Thomas (1471—1530), angol állam
férfiú, yorki bíboros érsek, VIII. Henrik 
teljhatalmú kancellárja. Szapolyai Jánost pénz
zel segítette I. Ferdinánd ellen. 

Wolverhampton, angol gyárváros, 108.000 1. 
Wolzcgen, 1. Ernst von, * 1855, német 

novellista (Gloria-Hose), regényíró (Kinder der 
Exzellenz) ós dramatikus (Lumpengesincle), 
1901. megalapította a berlini Überbretti-nevü 
kabarét. — 2. Hans von, * 1848, német 
zeneesztétikus, Richard Wagner barátja és 
művészetének előharcosa. Zenei, esztétikai, ze
netörténeti munkákat irt. 

Woolwich, London egyik DK-i külvárosa, 
140.000 I. Tengerészeti és tüzérségi arzenál. 

Worcester, 1. angol város a Severn-folyó 
mellett, 50.000 1. Kesztyű- és porcelláv:gyár-
tás. — 2. Város Massachusetts államban, 

180.000 1. Egyetem. Gyapjúszövés, bőr- és 
vasipar. 

Wordsworth, William (1770—1850), angol 
költő, »poéta laureatus«, a »Tavas iskolái
nak (Lakists) vezére. 

Worms, námet város Hessen államban, a 
Rajna balpartján, 47.000 1. Élelmi-ipar. 1122. 
a W.-i konkordátum vetett véget az in-
vestitura-harcnak. Az 1521-i birodalmi gyűlés 
átok a'á vetette Luthert. 

Wosinszky Mór (1854—1907), apátplél.ános, 
archeológus. Ásatásokat végzett. 1895. részt
vett gr. Zichy Jenő középázsiai expedíció
jában, 1895. megalapította a szekszárdi mu
zeumot. 

Wotan, 1. Wodan. 
Wouwerman, 1. Philips (1619—1668), hol

landi festő; lovas- és csataképek. — 2. 
Pieter (1623—1682), hollandi festő; lovas-, 
csata-, vadászati-, táj-, városképek. 

Wöhler» Friedrich (1800—1882), német ve
gyész. Ö állított elő elsőnek szerves ve
gyületet (a karbamidot) mesterségesen, ami
vel a biológiában addig uralkodott vitaiiz
must (1. o.) is megdöntötte. 

Wölfflin, Heinrich, * 1864, svájci német 
szárm. művészettörténész, a müncheni, majd 
a baseli egyet, tanára. Főművei: Die klas
sische Kunst; Kunstgeschichtlicl.e Grundbe
griffe; A. Dürer stb. 

Wörishofen, német falu, DNy-i Bajorország 
Schwaben tartományában, 4000 I. Kneipp plé
bános alapította vizgyógyintézet. 

Wörthi-t6, Karintia legnagyobb tava, 19 
km2. 

Wrangel, 1. Karl Gustav, gróf (1613—76), 
svéd tábornok. A harmincéves háborúban a 
németországi protestáns-sereg vezére. 1664. a 
svéd hajóhad vezére, X. Károly hadjárataiban 
a friderLai és kroneborgi győzelmeket vivta 
ki. — 2. Peter Nikolajevfcs, báró (1878— 
1928), résztvett a világháborúban és 1920-ban 
ő állott a déloroszországi ellenforradalmi moz
galom élére. 1920 nov. a bo'sevisták meg
verték és csapatainak maradványaival Török
országba menekült. 

Wren, Sir Christopher (1632—1723), angol 
épitész és fizikus. Az oxfordi egyet, a mate-
matika tanára volt, de mint épitész lett híres. 
Főbb alkotásai: az oxfordi Sheldon Theater, 
a cambridge-i Trinity College, a green
wichi csillagvizsgáló, a londoni ' vámház és 
legnagyobb alkotása, a Szt. Pál-templom, amely 
35 év a'att készült el az ő vezetésével. 

Wright, Wilbur (1867—1912) és Orville, 
* 1871, amerikai aviatikusok, akiknek előszötr 
sikerült 1901. motoros aeroplánon, repülniök. 

Wulfila, 1. Ulfilas. 
Wundt, Wilhelm (1832—1920), filozófus, mint 

a filozófia tanára és a kísérleti lélektan első 
laboratóriumának felállitója (1879) lett a lip 
csei egyetem világhírű dísze. Pszichológiai dol
gozataival fejtett ki úttörő munkásságot s 
kivált a külön lelki okság, a teremtő szin-
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tézis, az aktualitás, az akarati működés elő
térbe helyezése (voluntarizmus) stb. azok a 
tanok, melyek különösei mély hatást gyako
roltak. Hatalmas kötetekben dolgozta ki a 
néplélektant. Becses 3 kötetes logikája is, 
melyben az egyes tudományok módszertanát 
óriási részlettudással dolgozta föl. 

Württemberg, német szabadállam, 20,000 km2, 
21/2 millió 1. Felszíne változatos, csak ma
gas hegység nincs rajta. Terményei zab, 
árpa, búza, rozs, burgonya, takarmány. Mar
hatenyésztése jelentékeny. Hasznos ásványa a 
són kívül alig van. Ipara igen fejlett; a 
Schwarzwald órái, Stuttgart műszerei és gép-

X, mint római szám — 10; a materna» 
tikában ismeretlen szám jele. 

Xanrof, igazi neve Léon Fourneau, * 1Í67, 
író, a Chat noir-ban előadott legjobb ka
barédalok szerzője. Regényeket és színdara
bokat is irt. 

Xantippe, Sokrates állítólag házsártos fele
sége. A modern nyelvhasználatban a vesze
kedő feleség. 

Xantus János (1825—1894), utazó, etnográ
fus. A 49-es forradalom miatt külföldre me
nekülvén, a Smithsonian Institution megbízat-
sából néprajzi tanulmányokat tett Ny-on, kül. 
Kaliforniában. Természetrajzi és etnográfia,' 
.gyűjteményéből sokat hozott haza és megve
tette a Néprajzi Múzeum (1. o.) alapjait. 

Xaver Ferenc (1506—1552), a jezsuita-rend 
megalapítói közé tartozik. 1541-től Keletindá
ban és Japánban téritett, 1552. e munkája 
közben gyilkolták meg. 1623. szentté avatták. 

Xéniák (gör.) a. m. vendégeknek való 
ajándékok. így nevezte Martialis epigrammát 
13 könyvét, majd utána Goethe és Schiller 
irodalmi ellenségeiket csipkedő epigrammáikat. 

Xenon« a levegőben nagyon kis mennyi
ségben előforduló nemes gáz. 

Xenophanes» görög filozófus (Kr. e. 560— 
480 körül), az eleai iskola megalapítója. 
Müve: Peri physeos. 

Yacht, kéjutazásokra v. sportcélokra szol
gáló kisebb hajó; van vitorlás, gőzgépes és 
motoros Y. 

Yale University, 1700. alapított amerikai egye
tem, New Havenben. 

Yamagata, Aritomo, herceg (1838—1919), ja· 
pán hadvezér és politikus. 1898—9. min. elnök, 

kocsijai európai hirüék; Lakosai svábok; 2 / 3" a 

ev., 1/3-a kat. ; igen müve'.tek. 
Würzburg, Bajorország Unteríranken kerü

letének fővárosa a Majna mellett, 90.000 1. 
Középkori és renesszánsz műemlékek. Egye-
tem 1582 ó:a. Gyorssajtóipar. 

Wyoming* az Egyes. Ali. egyik Ny-i ál
lama a Sziklás hegységben, a legnéptelenebb: 
254.000 km2, 240.000 1. Csapadéka kevés. 
Földmüvelése és ipara csekély. Juli- és 
marhaállománya jelentékeny. Ásványos kincsei: 
szén, petroleum, réz, arany, ezüst, vas, pla
tina. Fővárosa Cheyen, e. ÉNy-i sarkában van 
a Yellowstone Nemzeti Park. 

Xenophon (Kr. e. 434—355), athéni hadve
zér és történetíró, Sokrates tanítványa. Gö
rög zsoldossereg élen résztvett az Artaxerxes 
elleni hadjáratban, Kyros eleste után pá
ratlanul ügyes taktikával vonult vissza 10.000 
zsoldosával a Fekete-tengerig. Ezt a világ
híres vállalkozását Anabasis c. müvében irta 
meg. 

Xenopo', Alecsandru Dumitru, * 1847, ro
mán történetíró. 

Xeres de la Frontéra, város D-Spanyol-
országban (Andalúzia), 63.000 I. Mór műem
lékek. Sherry bor. 711 Kr. u. a Gibraltár
nál átkelt arabok itt verték le a Ny-i gó
tokat. 

Xerxes» Dareios fia, perzsa kirá'y (Kr. e. 
486—465). Kr. e. 480. óriási sereggel indult Gö
rögország meghódítására, de a salamisi, pla-
taiai s mykalei vereségek mán végleg le
mondott tervéről. Fényes palotát építtetett 
Persepolisban, expedíciót küldött Afrika körül
hajózására. 

Xilofon (gör.), eredetileg a. m. szalma
hangszer, ujabban fa-hasábokból összeállított 
hangszer. 

Xilográfia (gör.) a. m. fametszés. 
X-SUgarak, a Röntgen-sugarak (1. o.) más 

neve. 

1904—6. a ja^án vezérkar főnöke, a japán 
hadsereg újjászervezője. 

Yangcekiang I. Jangcekiang. 
Yankee, az amerikaiak tréfás neve. Y. 

Doodle, az amerikaiak nemzeti da'a, 1755. ke
letkezett. 

Yard, angol hosszmérték — 91.4 cm. 

X 

Y 
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Yarmouth, Grea':-, angol kikötőváros az 
Északi-tenger partján, 58.000 1. Tengeri 
fürdő, halászat. 

Ybl 1. Ervin * 1890, művészeti iró; szá
mos cikke a Müvészetbejn s a Budapesti Hír
lapban. Önálló müve: A gótikus szobrászat 
Olaszországban. — 2. Mikié· (1814—1891), 
építész; gazdag tudású, termékeny művész, aki 
román, csúcsíves, de főleg renesszánsz archi
tektúrájával Budapest arculatának európai szint 
adott. (Nemzeti Lovarda, Károlyi-, Festetics
palota, a régi országház, ferencvárosi, lipót
városi templom, Vámház, Operaház, budai kir. 
várpalota) ; munkássága a vidékre is kiterjedt 
(fóti templom, radványi Károlyi-kastély, kecs
keméti templom). 

Yeats, William Butler * 1865, ir költő, az 
ir nemzeti hagyományokat igyekszik újjáélesz
teni verseivel, a színpadon pedig számos drá
májával. Szimbolista. 1923. Nobeldij. 

Yellowstone, folyó a Sziklás hegységben, 
Wyoming államban ered és a Missouri-ba öm
lik. Ezer km. hosszú. Felső folyásának mellé
kén van a Y. nemzeti park. 

Yellowstone National Park, a legrégibb (1872) 
és legnagyobb nemzeti park, az Egyes. Ail. 
Wyoming államának ÊNy-i sarkában a Y. 
folyó völgyében, 8650 km2. Gejzírek, hőforrá
sok, iszap-vulkánok, megkövesedett erdők, 
kanyon. 

Yen, japán pénznem, értéke 2.85 pengő. 
Yeoman (ang.), ered. szabad paraszt kis 

földtulajdonnal, most a. m. földbérlő. 
Yoghurt, 1. Joghurt. 
Yoíland Artúr, * 1874, az angol nyelv és 

irodalom tanára a bp.-i egyetemen. Irt angol 
irodalomtörténeti cikkeket és angol-magyar szó
tárt. 

Yonkers, város New York államban, 100.000 
1., szőnyeg- selyem-, nemez- és enyvipar. 

York, 1. Anglia legnagyobb grófsága, város 
É-Angliában, 15.000 km2 4 millió 1. — 2. Y. 
grófság fővárosa, 84.000 1. Római maradvá
nyok. Vasipar. 

Yorki herceg, angol királyi hercegi cim. A 
királynak a walesi herceg után legközelebbi 
vérrokona. 

Yosemite völgy, világhírű szépségű völgy Ka
liforniában; magas sziklák; igen magas vízesé
sek; óriás fákból álló ligetek. 1890 óta nem
zeti park, 3000 km2. 

Yoshihito, 1. Josihito. 
Young, Brigham (1801—77), 1844-től a mor

mon vallás vezetője, 1850. Utah kormány
zója lett. 

Young-egyezmény, a békeszerződésből folyó 
jogi és pénzügyi kötelezettségek rendezése, 
amelyet a Young amerikai ezredes elnök
lete alatt álló bizottság 1929. telén Párizs
ban kidolgozott. Ezt a tervezeíet az ugyanez 
év június— a;g isztusi első és 1930 januári 
második hágai konfjeren ia megfelelő módo
sításokkal elfogadta és igy e terv alap
ján történik a békeszerződés nemzetközi jogi 
végrehajtása. Ε tervezet alapjá'i 1930 jun. 
30-ig ^ az entente csapatai kiürítik a Rajna
vidékét. 

Younghusband, Sir Francis Edward, * 1P63. 
angol katonatiszt és utazó; utazásai leginkább 
a nagy ázsiai fensikok kikutatására irányultak. 
Legismertebb 1903—4. kinai expedíciója pooo 
indiai katonával, akikkel 1904. elérte Tibet
ben Lhasszát. 

Yprea vagy Ypern, város Belgiumban, Ny-
Flandriában, 20.000 1. 1914—17. több csatá
ban a németek ágyútüze földig lerombolta, de 
végig az ántánt kezén maradt. 

Ypres : a Tuchhalle 

Ypsilanti, Demetrios, herceg (1792—1832), gö
rög szabadsághős, Konstantin moldvai fejedelem 
fia. 

Ysaye, Eugène * 1858, belga hegedűművész 
és zeneszerző. Hegedű-darabokat és 6 hegedű-
koncertet szerzett. 

Yukatan, a Mexikói Egyesült-Államok egyike 
Y. félszigeten. 40.000 km2, 350.000 1. Fővá
rosa Merida. ősrégi, magas indián műveltség 
(Maya-kultura) számos emléke. 

Yukon, folyó Kanadában és Alaszkában, mint
egy 3500 km. hosszú. 

Ζ 
Zab, a pázsitfélékhez tartozó gazdasági nö- vait lótakarmányul használják, lisztjéből a sze-

vény. Virágzata buga, a szemeket pelyva gény nép kenyeret is süt. 
takarja. Zordabb éghajlat alatt, hegyes vi- Zabar kisk., Nógrád vm., salgótarjáni j . , 
déken is tenyésztik. Sok faja ismeretes. Mag- 668 1., ut. Pétervására, posta. 
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ZABORSZKY ZALABOLDOGFA 

Záborszky Nándor, * 1883, Budafok pol
gármestere. 

ZacconI, Ermete, * 1857, olasz színművész. 
Az o'asz színpadokon először ő játszotta Ib
sen darabjait. A legkiválóbb olasz karak
terszínésznek tartják. Többizben szerepelt 
Bpesten is. 

Zách (Záh) Felicián, előkelő nemes vo'.t, 
akit a király előkelő tisztségeitől valamiért 
1330. megfosztott. Z. ezért gyilkos szándék
ból megtámadta a kir. családot, a királyt 
és királynét megsebesítette; őt magát, két 
leányát kivégezték és családját is harmad
íziglen fej- és jószágvesztésre ítélték. Ezt a 
politikai gyilkosságot később kitalált roman
tikával vették körül (Z. K'ára és Kázmér 
herceg). 

Zachár Gyu'a, * 1875, ügyvéd, a bp.-i 
egyet, a magy. magánjog c. rk. tanára. 

Zádor kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 
588 i., vasút, ut. Kastélyosdombó, posta. 

Zádar i. István, * 1882, festő és gra
fikus; csendélet, intérieur. — 2. Jenő, * 1894, 
zeneszerző. Irt da'okat, zengoradarabokat, 
szimfóniát és egy Diana c. operát. 

Zádorfalva kisk., Gömör és Kishont vm., 
putnoki ) . , 790 1., ut. Ragály, up. Kelemér. 

Zádor-Stettner Tamás, * 1882, iró és hír
lapíró, a 8 Örai Újság munkatársa; több 
színdarabot és regényt (Szent milliárdos, Tá
vol az istenektől) irt. 

Zadravecz István, * 1884, felszentelt püs
pök; Kapisztrán c. színmüvet irt. A frark-
hamisitási ügyben részességgel vádolták, de a 
bíróság felmentette. 

Zadruga (szerb) a. m. házközösség, az a 
kiveszőben levő délszláv szokás, hogy a há
zas fiuk és unokák együtt maradnak a csa
ládfőjel az osztatlan birtokon. Az ily módoti 
együttélő nagy családot nevezik a szűkebb 
családdal ellentétben Z.-nak. 

•Zagh'u', pasa, (1850—1927), egyiptomi po
litikus, a nacionalisták vezére, 1924—25. min-
elnök. 

Zágon (Zagon), nagyk, Háromszék vm., 
orbai j . , 5000 1. Mikes Kelemen szülőhelye. 

Zágráb (Zagreb), Horvátország fővárosa a 
Száva mellett, 100.000 1. Egyetem, uj mü-
egyet., tudományos intézetek. Bőr-, papiros-
és élelmiipar. Terménypiac. 

Zagorje, természeti szépségekben gazdag 
horvát vidék Várasd vm.-ben, fürdőhelyekkel!. 

Zagrosz-hegység, a török-perzsa határon, 
4000 m. magasra emelkedik. 

Zagyva, a Tiszának a Mátrában eredő 
jobboldali mellékfolyója, 167 km2, Szolnoknál 
ömlik a Tiszába. 

•Zagyvapáifalva kisk., Nógrád vm., salgó
tarjáni j . , 3447 1., vasút, távíró, telefon, 
posta. 

Zagyvarékás nagyk., Pest vm., abonyi j . , 
5173 1., vasút, telefon, posta. 

Zagyvaróna kisk., Nógrád vm., salgótarjáni 
j . , 1985 1., ut. Salgótarján, posta. 

Zagyvaszántó kisk., Nógrád vm., sziráki j . , 
!3°7 1·) vasút, ut. Apc, posta. 
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Zagyvaszentjakab és Szurdokpüspöki kisk., 
Szurdokpüspöki néven nagyk.-gé egyesültek. 

Zahn, Theodor, * 1838, ev. teológus, v. er
langem egyet, tanár, az »erlangeni« (konzer
vatív) iskola feje. Harnackkal együtt az ősker. 
irodalomtörténet müvelője. 

Zágráb: a Set. Márkus-templom 

Zágráb vm., 7200 km**, félmillió 1. 
Záhony kisk., Szabolcs és Ung egyes. vm. 

tiszai j . , 1171 I., vasút, telefon, posta. 
Zaitschek Artúr, * 1872, az áll. állatélet

tani iskola igazgatója. Mezőgazd. kémiával fogl. 
Zajk kisk., Zala vm., letenyei j . , 508 1., 

ut. és up. Letenye. 
Zajta kisk., Szatmár vm., csengeri j . , 611 

1., vasút, távíró, posta. 
Zákány kisk., Somogy vm., csurgói j . , 2178 

1., vasút, távíró, posta. 
Zakó (ol.), rövid kabát. 
Zakopane, lengyel község a Magas Tátra 

É-i lejtőjén, 8000 I., vas- és papíripar, láto
gatott fürdőhely. 

Zala György, * 1858, szobrász; számos 
genre-, portré mellett kiváló emlékszobrokat 
alkotott, mint az Aradi vértanuk emléke, a 
budai Honvéd-szobor, Andrássy pesti lovas-
.szobra, a városligeti ezredéves emlékmű, több
változatú Erzsébet-emlék stb. 

Zala kisk., Somogy vm., tabi j . , 590 1., 
ut. és up. Tab. 

Zalaapáti nagyk., (Za'ahosszufaluval egyesült), 
Zala vm., pacsai j . , 1983 1., vasút, távíró, 
telefon, posta. 

Zalabaksa kisk., Za'a vm., alsólendvai j . , 
1166 1., távíró, posta. 

Zalabér kisk., Zala vm., zalaszentgróti j , , 
1384 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Zalabesenyő kisk., Zala vm., zalaegerszegi 
j . , 820 1., ut. és up. Zalaegerszeg. 

Zalaboldogfa kisk., Zala vm., zalaegerszegi 
j„ 592 1„ ut, Zalaegerszeg, up. Alsóbagod. 
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ZALACSANY ZAMA 

Zalacsány kisk., Zala vm., zalaszcntgróti ]., 
978 1., vasút, távíró, posta. 

Zalacséb kisk., Zala vm., zalaegerszegi j . , 
491 1., vasút, távíró, up. Salomvár. 

Zalaegerszeg, r. t. város, Zala vm. szék
helye, a Zala-íolyó mellet t , 13.239 1., áll. 
reálgimn. és fiu felsőkeresk. isk.; vasút, 
távíró, telefon, posta. 

Zalaerdöd kisk., Zala vm., sümegi ]., 791 1., 
1., u t . Ötvös, posta. 

Zalagalsa kisk., Zala vm., sümegi ]., 474 
!., ut . Tüskevár , posta. 

Zalagyömörö kisk., Zala vm., sümegi j . , 980 
1., u t . és up . Gógánfa. 

Zalahaláp kisk., Zala vm., tapolcai j . , 900 
1., ut . és up. Tapolca. 

Zalaháshágy kisk., Zala vm., zalaegerszegi 
j . , 617 1., vasút, távíró, up. Szőce—Rimány-
inajor. 

Zalahosszufalu és Zalaapáti kisk., Zalaapáti 
néven nagyk.-gé egyesültek (!. o. l . 

Zalai Béla (1883—1915), tanár , filozófiai író. 
F ó b b munká i : A reali tás-fogalom típusairól, 
Et ikai rendszerezés. 

Zalaigricc kisk., Zala vm., pacsai j . , 384 
1., ut . Pacsa, up. Szentpéterur. 

Zalahfvánd kisk., Zala vm., zalaegerszegi 
j . , 800 1., ut. és u p . Szepetk. 

Zalakaros kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 
864 1., ut . és up . Kiskomárom. 

Zalakoppány kisk., Zala vm., zalaszentgróti 
] . , 127S 1., ut. Zalaszentgrót, posta. 

Zalaköszvényes kisk., Zala vm., keszthelyi 
j . , 123 1., ut . és up . Hévizszentandrás. 

Zalaköveskut kisk., Zala vm,, keszthelyi j . , 
142 1., u t . Kehida—Kustány, up . Hévizszent
andrás . 

Zalalövő nagyk. (Zalamindszent, Pusztaszent
péter és Zalapataka beolvadtak), Zala vm., 
zalaegerszegi j . , 3061 1., vasút, távíró, telefon, 
posta. 

Zalameggyes kisk., Zala vm., sümegi ]'., 187 
I., ut. Nemeskcresztur , up . Ukk . 

Zalamerenye kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 
721 1., ut . Kiskomárom, up . Garabonc. 

Zalamindszent, Pusztaszentpéter , Zalalövő és 
Zalapataka kisk. Zalalövő néven nagyk.-gé 
egyesültek (1. o.) . 

Zalán, a krónikák szerint a Tisza mellé
kén elterülő bolgár fejedelemség ura , akit Ár
pád a honfoglalásnál körülkerí tet t és Alpárnál 
döntő csapást mérve rá, országát elfoglalta. 

Zalanémetfalu kisk., Zala vm'., zalaszentgróti 
j . , 385 1., u t . és üp . Zalacsány. 

Zalán!'y Aladár. * 1887, a Zcnemüv. Főisk. 
tanára, orgonaművész. Megjelentek orgona- és 
karénekmüvei . 

Zalapataka, Pusztaszentpcter, Za'alövő és Za
lamindszem kisk. Zalalövő néven nagyk.-gé 
egyesültek (I. o . ) . 

Zalapetend kisk., Zala vm., tapolcai j . , 454 
1., ut . Nagyvázsony, up . Kapolcs. 

Zalasárszeg kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 
161 1., ut . Zalaszentjakab, up . Nagyrccse. 

Zalaszabar nagyk., Za 'a vm., pacsai j . , 1339 
1., u t . Zalaapáti, posta. 

Zalaszántó kisk., Zala vm., keszthelyi j . , 
2220 1., ut. Sümeg, posta. 

Zalaszegvár kisk., Zala vm., sümegi j . , 503 
I., ut . Nemeskeresztur, up . Jánosháza. 

Zalaszentbalázs kisk., Zala vm., nagykanizsai 
j . , 149b 1., u t . Gelse, posta. 

Zalaszentgrót nagyk., Zala vm., zalaszent
grót i j . , 2168 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Zalaszentgyörgy kisk., Zala vm., zalaegerszegi 
]., 528 1., vasút, ut. Salomvár, posta. 

Zalaszentiván kisk., Zala vm., zalaegerszegi 
j . , 904 1., vasút, távíró, telefon, posta. 

Zalaszentjakab kisk., Za 'a vm., nagykanizsai 
j . , 558 1., vasút, távíró, up. Miháld. 

Zalaszentlászló kisk., Zala vm., zalaszentgróti 
j . , 1054 1., vasút, távíró, posta. 

Zalaszentlörinc kisk., Zala vm., zalaegerszegi 
j . , 483 1., u t . és up . Zalaszentiván. 

Zalaszentmárton kisk., Zala vm., pacsai ]., 
280 1., ut . Pacsa, up . Dióská1 . 

Zalaszentmihály kisk., Zala vm., pacsai j . , 
1431 1., vasút, táviró, telefon, posta. 

Zaiaszenttnihályfa kisk., Zala vm., zalaeger
szegi j . , 165 1., u t . és up . Zalaegerszeg. 

Zalaszombatfa kisk., Zala vm., alsólcndvai 
j . , 259 1., ut . és up . Rédics. 

Zaláta kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 
768 1., vasút, táviró, posta. 

Zala tárnok kisk., Zala vm., novai j . , 434 
1., ut. Nova, posta. 

Zalaudvarnok kisk., Za 'a vm., zalaszentgróti 
j . , 1082 1., ut . és up . Zalaszentgrót. 

Zalaujlak kisk., Zala vm., nagykanizsai j . , 
478 1., ut . Kiskomárom, up . Nagybakónak. 

Zalavár nagyk., Za 'a vm., keszthelyi j . , 1390 
1., ut . Sármellék, posta. 

Zala vm., 5995 km 2 , 466.000 1. Szék
helye Za 'aegerszeg. Trjanon óta DNy-i szög
lete Jugoszláviáé. A m e g m a r a d t rész 4882 
km 2 , 347.000 1. 

Zalavég kisk., Zala vm., zalaszentgróti j . , 
1189 1., vasút, ut. és up . Zalabér. 

Zalkod kisk., Szabolcs vm., dadái felső j . , 
703 1., u t . Viss, posta. 

Zálog, az a dolog, amelyet az adós a hi
telező követelésének biztosítására á tad (kézi 
Z.) v. leköt (ingatlan, jel-Z.) . 

Zálogházak, a kézizálog-üzletekkel foglakozó 
intézmények; nálunk ujabban a postatakarék
pénztár kezelésében. 

Zálogjegy (warrant ) , a közraktárjegynek az a 
része, amellyel a közraktárjegy tulajdonosa az 
áru zá 'ogiegye fölött rendelkezik. 

Záloglevél, olyan névre v. bemuta tóra szóló 
értékpapír , melynek kibocsátója, az adós, nem
csak a kölcsön visszafizetésére kötelezi magát , 
hanem a r r a is, hogy a kibocsátáskor olyan 
jelzálogbiztositékot szerez, amelyből a Z . tu
lajdonosa a Z . névér téke erejéig igényeit ki-
elégithati. 

Zama, karthágói város É-Afrikában, ahol 
Scipio döntően megver te Hannibál t Kr . e. 
202. 
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ZAMÄRDI ZELL AM SEE 

Zamárdi kisk., Somogy vm., tabi j . , 1192 
1., vasút, telefon, posta. 

Zamat» élelmiszereknek, boroknak, gyümöl
csöknek pontosan meg nem határozható tulaj
donsága, amely részb(en. a szaglási, részben az 
izlelő érzékre hat. 

Zambezi, D-Afrika legnagyobb folyója. A 
Loanda-fensikon ered, és Portugál K-Afriká-
ban ömlik a Mozambik-csatornába. 2700 km. 
Számos vízesése közül legnagyobb a Victoria. 

Zambra Alajos, * 1886, a bp.-i egyet, az 
olasz nyelv és irodalom ny. r. tanára, a 
régi olasz-magyar kölcsönhatásokra vonatkozó 
kutatásokat végzett. 

Zamenhof, Lázár Lajos (1859—1917), varsói 
oarvos, az eszperantó nyelv alkotója. A világ
irodalom nagy iróit fordította eszperantóra, 
β fordítások nyelvét tekintik a legklassziku
sabb eszperantónak. 

Zámoly nagyk., Fejér vm., székesfehérvári j . , 
2093 1., ut, Székesfehérvár, posta. 

Zanat kisk., Vas vm., szombathelyi ]'., 432 
1., ut. és up. Szombathely. „ 

Zander, jonae Gustav (1835—1920), stockholmi 
orvos·, a gyógy tornászat úttörője, 1865. nyitotta 
meg ilyen intézetét. 

Zangwill, Israel (1864—1926), angol-zsidó el
beszélő és drámaíró. Cionista. A zsidóélet 
rajzolója. Müvei: Children of the Ghetto, 
The King of the Shnorrers, The War God, 
Mary Ann stb. 

Zánka kisk., Zala vm., ba'atonfüredi j . , 457 
1., vasút, táviró, posta. 

Zante, egyik jóni sziget, 418 km2, 37.000 1. 
Főv. Ζ., ιι.οοο 1. 

Zanzibar, korall-sziget az Indiai-óceánban, 
Közép-Afrika K-i partja előtt. 1660 km3, 
130.000 1. A tőle Ê-ra fekvő félakkora Pemba-
szigetet (1000 km2, 90.000 I.) is hozzászámít
ják a Z.-i szultánsághoz. Fővárosa Z., 3ς.000 
1. A volt Német K-Afrika kereskedelmét közve
títi India és Európa felé. A Z.-i szultán 1885. 
német védelem a'á helyezte magát. Németor
szág átadta Z.-t Angliának cserébe Helgo-
landért. 

Zapolska, Gabriella (i860—1921), lengyel 
írónő. Naturalista regényeket és drámákat irt. 
(A pokol tornáca, Amiről nem beszélnek, 
regények; Zabusia, Malka Szwarcenkopf drá
mák.) 

Zápolya, 1. Szapolyai. 
Zára, Dalmácia fővárosa és egyetlen városa. 

amely Trianon után Olaszországnak jutott, az 
Adria partján, 19.000 1. ö-velencei építészeti 
emlékek. Olaj, viasz, likőrök. Vasútja nincs. 

Zarándok, a szent helyekre vonuló idegen.. 
Zaránk nagyk., Heves vm., hevesi j . , 1365 ]., 

ut. és up. Tárnáméra. 
Zarathustra, a perzsa vallás alapitója. Re

formja a többistenhit dualizmusig való le
egyszerűsítésében és erkölcsi szabályok felállítá
sában állott. Nietzsche saját bölcseletének pré
dikátorává tette. 

Zarfcaháza kisk., Vas vm., szombathelyi j . , 
609 1., ut. és up. Szentkirály. 

Záróizmok, a testnek valamely nyilasa körül 
elhelyezett, a nyilas tágítását v. szűkítését 
végző izmok, pl. a végbél-Z. 

Zárszámadás, az állami háztartás elszámo
lása az országgyűlés előtt. A Z.-t az állami 
számvevőszék készíti el. 

Zártkutatvány, olyan terület, amelyet valaki 
bányajogilag lefoglal, hogy az ott taláható 
bányatermékre való előjogát biztosítsa. 

Zászlós urak, igy nevezték régen azokat a 
főnemeseket, akik a kapott birtok fejében 
a saját zászlójuk alatt csapatokat kiállítani 
tartoztak. Később az országos és udvari fő
méltóságok viselőit nevezték igy. 

Zavaros Aladár, * 1882, Székesfehérvár pol
gármestere. 

Závod kisk., Tolna vm., völgységi j . , 848 I., 
ut. Tevel, up. Kisvejke. 

Závodszky Levente, * 1882, a bp.-i egyet, 
a 16—18. 3z. magy. művelődéstörténet rn. 
tanára. 

Zawadowski Alfréd, * 1862, a Legfőbb Ali. 
Számvevőszék elnöke. 

Zboró, község, Sáros vm., a lengyel határ 
közelében, 2200 1. Rákóczi-vár. Trianon óta 
Csehszlovákiáé Zborov néven. 

Zebecke kisk., Zala vm., novai j . , 364 1., 
ut. és up. Páka. 
, Zebegény ki9k., Hont vm., szobi j . , 929 1., 
vasút, táviró, telefon, posta; szünidei gyer
mektelep. 

Zebra, szamárnagyságu lófaj. Sörénye rövid 
és tömött, testét sötét csikók teszik élénken 
tarkává. Délafrikában él vad állapotban, nem 
szelídíthető. 

Zebu, púpos szarvasmarha K-Indiában és 
K-Afrikában. 

Zecchino, változó értékű régi olasz arany
pénz. 

Zech, Paul, * 1881, modern német költő 
(Golgotha, Der Wald stb.), elbeszélő (Das 
Grab der Welt) és drámaíró (Verbrüderung). 

Zechmeister László, * 1889, pécsi egyet, a 
kémia ny. r. tanára, vegyészmérnök, a berlini 
Kajser Wilhelm Institut für Chemie-ben tanár
segéd, majd a Chinoin-gyár laboratóriumá
nak főnöke. 

Zeeman, Píeter, * 1865, az amsterdami egyet, 
a fizika tanára. — Z.-féíe jelenség (Z.-effektus), 
a színképvonalak széthasadása mágneses tér
ben. A Z.-jelenség az elektronelmélet (1. o,) 
egyik legfőbb bizonyítéka. 

Zefír, 1. Zephir. 
Zeiss, Kari (1816—88), német mechanikus, 

aki 1846. alapította a róla nevezett világ
hírű jénai optikai intézetet. 1875. társul vette 
Abbé-t (1. o.). 1889. szövetkezeti alakban 
a munkások és tisztviselők tulajdonába ment 
át a gyár, amelynek jövedelmi fölöslegeit a' 
jenai egyetem kapja. 

Zelenka-Zelenskí. Róbert gróf, * 1850, kon
zervatív politikus, felsőházi tag. Sokáig volt 
országgy. képv., vezető szerepe volt az OMGE-
ben és élénk publicisztikai működést fejtett ki. 

Zell am See, üdülőhely Salzburgban, 2000,1. 
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Zelóta (gör.) a. m. vakbuzgó. 
Zelovich Kornél, * 1869, a müegyet. a 

közlekedésügy és vasútépítés ny. r. tanára, a 
Tud. Akad. r. tagja. Szakirodalmi tevékeny
ségén belül főleg technikatörténettel foglal
kozik. 

Zemplén 1. Géza, * 1883, vegyész, a mü
egyet. a szerves kémia ny. r. tanára, főként a 
szénhidrátokkal fogl. — 2. Győző (1879—1916), 
fizikus, a müegyet. a fizika tanára volt, főleg 
a gázok belső súrlódásával foglalkozott, utóbb 
pedig radioaktív kutatásokkal. A harctéren 
esett el. 

Zemplénagárd kisk., Zemplén vm., bodrog
közi j . , 1703 1., vasút, telefon, posta. 

Zempléni Árpád (1865—1919), költő és no
vellista, a turáni mozgalom megalapítója. Szá
mos kötete jelent meg. 

Zemplén vm., 6282 km2, 343.000 I.; Trianon 
óta túlnyomó része Csehszlovákiáé. A meg
maradt rész 1175 km2, 136.000 I. Székhelye 
Sátoraljaújhely. 

Zemplényi 1. Klára, * 1894, iró. Müvei: 
Szerelem hat változatban (novellák), Egy elké
sett ember évei (regény), Fogság után (szín
mű). Bécsben él. — 2. Tivadar (1864—1917), 
festő, a Képzőmüv. Akad. tanára; Űrnapja, 
Templom előtt, Keresztről levétel c. kepei 
gazdag müvészlélek őszinte eredményei. 

Zemsztvo, autonom helyi közigazgatási szerv 
volt a forradalom előtt Oroszországban, i860 
óta. A nemesség, a parasztság és a városi 
lakosság választotta és hatáskörébe közmüvelé-
dési, népjóléti, adó- és utügyek tartoztak. 

Zend-Aveszta, I. Aveszta. 
Zend nyelv, a legrégibb iráni nyelvet 

óbaktriainak, avesztának vagy zendnek neve
zik. Ez a Ζ end-Avesztának, az óperzsa val
lás szent iratainak nyelve. 

Zeneakadémia, Országos m. kir., 187;. ala
kult. Igazgatója Erkel Ferenc volt, 1887. a 
szinésziskolával egyesitették és vezetője Miha-
lovics Ödön lett, aki 1918-ig vezette, 1893. 
újra önálló lett, 1908. a Liszt Ferenc téri 
épületbe költözött, 1919 óta Hubay Jenő áll az 
élén. Ugyancsak azóta nevét Zeneművészeti 
Főiskolára változtattak. 

Zenekar, sok hangszer együttese zenemüvek 
előadására, összetétele a zenetörténet folyamán 
rendkívül sokat változott. Kezdetben (17. sz.) 
kevésszámú hangszert foglal magában, később 
szaporodik a hangszerek száma. Kis Z. a 
vonósokon kivül két-két fuvola, oboa, klarinét, 
fagott, kürt, trombita és üstdob, néha puzo-
nok. Az átlagos nagy Z.-ban megerősített 
vonósok s kis fuvola, angolkürt, basszus
klarinét, kontrafagott, négy kürt, tuba, dobok; 
egyéb ütőhangszerek és hárfa vannak együtt. 

Zeneművészeti Tanács, tanácsadó szerv a 
közoktatásügyi miniszter mellett. Elnöke: Hubay 
Jenő, 

Zenetörténet. A zene története egyidoâ az 
emberbéggel. A zene őskorának a ritmus az 
uralkodó eleme. A mai, kőkorszaki állapotban 
élő népeknél 13 csak a ritmust találjuk meg 
és a melódia csak egy magasabb kultur-
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fokon jelentkezik. (Pl. a mai primitív népek 
között az afrikai négereknél és az északameri
kai indiánoknál.) Az egyiptomi és mezopotámiai 
zenéről csak a fenmaradt hangszerek beszélnek, 
melódiáikat nem ismerjük. Aránylag többet tu-
(iunk a görögök zenéjéről, akik már kezdetleges 
hangjegyirást is használtak. Az ókori és keleti 
népek zenéje tisztara homofon, egyszerű har
móniákkal. A kínaiak már 2000 évvel Kr. e. 
ismertek skálákat; voltak dallamaik, azonban 
zenéjük, mindvégig, egyéb kulturnivójukhoz ké
pest, meglepő fejletlenséget mutatott. Sokkal 
magasabbra fejlődött a zene Indiában és az 
araboknál. Az európai zenét a kereszténnyé 
lett germán-szláv törzsek fejlesztik tovább. 
Görög elmélet lesz a hangrendszer alap'ja s a 
görög nomoszok (népies dalok) az első him
nuszok mintái. Viszont részben zsidó dalla
mok élnek tovább a zsoltárokban. Ezek mellett 
felbukkant ugy a keleti, mint a nyugati ke
resztény egyházban az antifona, amely két 
kórusnak, vagy a papnak és a kórusnak 
felelgetéseiből állott. A keresztény éneklési 
mód első megszervezője a milanói Ambrosius 
volt, a 4. sz. végén. 200 évvel később I. 
Gregorius pápa összeválogatta a használatos 
énekek javát és ezt egy gyűjteménybe foglalta. 
Ezért nevezik ma is a kath. egyház recitáló 
stüusu hivatalos énekeit gregoriánnak. Még az 
első ezer év vége felé bukkant fel két 
nagyon fontos mozzanat az európai zene 
fejlődésében; az egyik a primitiv neumákból 
tökéletesedő hangjegyírás, a másik pedig a po
lifónia, mely a középkori vokális müvekben 
(a capella; mind mesterkéltebbé válik. Misék, 
motetták, madrigálok, chansonok, táncok a 
14—16. sz. müformái s a könyvnyomtatást 
nemsokára követi a kótasokszorositás alkalma
zása (Petrucci). A középkori világ zenefejlő-
dése eredményében és jelentőségében messze 
alatta marad az egyházi zenének. Különböző 
hangszerekkel kisért dalköltészet és előadás 
volt a lényege. Az újkor zenei eredményeit 
a kromatika, a basso continuo föllépése s a 
recitáló stílus kialakulása jelzi. A renesszánsz-
tól kezdve fejlődik ki az opera, indul el 
fejlődési útjára a mai szimfonikus zenekar, 
érik el virágzásukat uj formák, mint a kontra-
punktikát legteljesebben megvalósító fuga, az 
összetett dalformákból megszülető szonáta és 
ennek zenekari formája, a szimfónia. Ugyancsak 
az újkorban fejlődik ki és válik döntő je
lentőségűvé", mint magánhangszer, a hegedű 
és zongora. A hangszeres zenének és az uj 
formáknak legnagyobb mesterei a 18. sz. ele
jén Handel, Bach és Haydn, akiknek eredmé
nyeit a század végén Mozart, a 19. sz. 
elején Beethoven foglalják össze. A drámai 
zene nagy alakjai a 16. sz. végén Monte
verdi, a köv. sz.-ban Lully, majd utánuk 
Rameau, Grétry és Gluck, akiknek munkáját 
Weber és Wagner tetézik be a 19. sz.-ban. 
Fejlődése egybeesik az opera (1. o.) fejlő
désével. A 19. sz. zenéje a klasszikus for
mákkal szemben folyton fokozódó ellazulást 
mutat. A régi operaformát, amelyet főként 
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az olaszok és franciák képviselnek, Wagner 
zenei értelemben szabaddá tett zenedráma for
mája fejleszti tovább. A szimfónia mellett 
pedig a szabad szimfonikus költemény és az 
u. n. programzene egyéb laza formái szület
nek meg. A 19. sz. utolsó évtizedeit és a 
legújabb időket a szabad formák kultuszain 
kivül, a disszonanciának szélesebb lehetőségei, 
a merész harmóniai, sokszor kakofónikus hatá
sokra es raffinait hangszerszinekre való törek
vés s a teljes szabadság forszirozása jellemzik. 
A legutolsó évek zenei törekvése ezzel a 
szinességgel és szabadsággal szemben újra 
egyszerűségre, tisztaságra és zártabb formák 
keresésére való törekvést mutat. 

Zengg (Senj), horvát város, kikötő, püs
pöki székhely, 33.000 1. 

Zengövárkony kisk., Baranya vm., pécsváradi 
j . , 634 1., ut. és up. Pécsvárad. 

Zenit (arab) a. m. tetőpont, az égnek merő
legesen a megfigyelő feje fölötti pontja. Ellen-
Hété a nadír. 

Zenobia, palmyrai királynő, férje halála után 
(267 ) kezdett uralkodni. Amikor a római 
fönhatóságnak ellenszegült, Aurelianus császár 
leverte é3 foglyul vitte Rómába (272). 

Zenon, 1. az eleai filozófiai iskola tagja, a 
dialektika egyik nagy görög mestere (Kr. e. 5. 
sz.). — 2. Kitionból származó görög filozó
fus (Kr. e. 340—265 táján), a stoikus filozó
fiai iskola megalapítója. 

Zenta, város Bács-Bodrog vm.-ben, a Tisza 
jobbpartján, 30.000 1. Tisza-hid. 1696. Savo-
yai Jenő nagy győzelme a törökön. Trianon 
óta Jugoszláviáé Senta néven. 

Zeőke Antal, * 1884, miniszteri osztály
tanácsos, országgy. képv. 

Zephyr (Zephyros), az ókorban a négy fő-
szél legyike, a Ny-i szél. 

Zeppelin, Ferdinand, gróf (1838—1917), né
met tábornok, a merev rendszerű motoros kor
mányozható léghajó megteremtője (1. Aviatika 
és Léghajózás). A Z. léghajó mind nagyobb 
méretekben készült. A legújabb Z.-légliajó 
többször megtette az Európa—Amerika utat s 
egyszer (1929) a Földet is körüljárta. Jelentő
sége a repülőgéphez képest mégis csekély. 

Zerge, az antilop-családhoz tartozó emlős 
állat, Európa legmagasabb hegyein él. 

Zerkovitz Béla, * 1881, zeneszerző. Orfeumi 
és kabarédalainak, amelyek száma 500-on felül 
van, többnyire szövegét is irja. Pályáját mint 
építész kezdte. Operettjei közül legnagyobb 
sikerű az Árvácska és A nóta vége. 

Zermatt, alpesi üdülőhely Wallis-kantonbian, 
700 1. 

Zernest (Zernesti), nagyk., Fogaras vm., 
4500 1. Faipar, iőco. Thököly győzelme Heis
ter tábornagyon. Trianon óta Romániáé. 

Zérus v. zéró, a hinduk által feltalált 
közömbös számjegy, amely csak a többi szám
jegy helyének felismerésére való. Az arabok 
hozták Európába a 13. sz.-ban. 

Zeuglodon (gör.), a harmadkor kihalt bál
nája. 
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Zeus, a görög mitológiában Kronos és Rhea 
fia, ősi indogermán fényisten, azonos a római 
Jupiterrel, az istenek és a világ ura, az 
Olympos királya. Felesége Hera (Juno). Jel
vénye a sas és a villám. 

Zeuxis, görög festő Kr. e. 400 körül, érzéki 
csalódásig menő valószerűség, a fény és árnyék 
mesteri kezelése. Hires volt Helena, Pene
lope, Kentaur-család s Szőlőfürt c képe. 

Zieh Ferenc, * 1877, festő; naturalista 
tájképek. 

Zichy 1. Aladár gr., * 1864, felsőházi tag, 
1906. a kir. szem. körüli miniszter, 1925. 
Szt. István Társ. elnöke. — 2. Antal (1823 
—98), országgy. képv., majd főrendiházi tag. 
Költeményeket és tört. színmüveket irt. Széche
nyi István müveinek egy részét sajtó alá ren
dezte és életrajzokat irt róla. — 3. Géza 
gróf (1849—1924), félkezü zongoraművész és 
zeneszerző, 1891—94. a budapesti állami szín
házak intendánsa, 1875—1918. a Nemz. Zenede 
elnöke. Operái közül legismertebb a Nemo. 
— 4. Géza Upőt gr., * 1882, felsőházi tag. 
— j ; . Gyula gr., * 1871, kalocsai érsek, felső
házi tag. — 6. István gr., * 1879, a Tud, 
Akad. lev. tagja, festőművész és a honfogla
lás előtti magyar történettel fogl. — 7. 
János gr., * 1868, politikus, országgy. képv. 
A Szent Imre Egylet megalapítója, 1896 óta 
országgy. képv., 1903-ig a néppártnak volt 
tagja, majd elnöke, 1910. a munkapárthoz· 
csatlakozott, 1910—13. és 1918. kultuszminiszter. 
— 8. Jenő gr. (1837—1906), Azsia-utazÓ, 
Több szaktudós kíséretében bejárta a Kauká
zust, D-Szibériát, Mongolországot, főleg néprajzi 
szempontból végzett tanulmányokat, hogy a 
magyarság őshazáját felkutassa. — 9. Mihály 
(1827—1906), festő (Anya fájdalma, Mentő
csónak, Levétel a keresztről); Mária orosz 
nagyhercegnő rajzmestere s később haláláig 
az orosz cár udvari festője. Kora politikai 
s vallás-bölcseleti eszméit nagyképzeletü s me
rész kompozíciókban ábrázolta (Auto da fé, 
Zsidó mártírok, Az emberi tehetetlenség, A 
rombolás géniusza); történeti jeleneteket (Ti
vornya III. Henriknél, Luther Wartburgban, 
Rafael és modelljei), allegóriákat (Szirén-cik
lus, A bor hatása, Hulló csillagok, Ábránd a 
festékes láda felett) festett, aztán Byron, 
Goethe, Lermontov, Arany, Madách müvei
hez rendkívüli hatású illusztrációkat, számos 
aktot és erotikus képet (Z.-album) készített 
páratlanul álló rajzkészséggel. — 10. Nándor 
gr. (1829—1911), politikus, 1863. a Honba 
irt cikke miatt Jókaival börtönre ítélték, de 
kegyelmet kapott. A kiegyezés után Deák. 
majd Sennyey-párti képviselő, ö szervezte meg 
az egyházpolitikai törvények elleni ellenzéket 
és megalapította a katolikus konzervatív irá
nyú néppártot, amelynek haláláig vezére Volt. 
— 11. Ödön gr. (1809—48), a honvédek el-
fogtákj amikor Jellacsics megbízásából Roth 
tábornokhoz volt útban, amiért Görgey föl
akasztatta. 

Zichy Jenő Múzeum (1. Verpeléti-u. 3), keleti 
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tárgyak gyűjteménye, amelyet Zichy Jenő gr. 
a szfv.-ra hagyott. 

Zics kisk., Somogy vm., tabi j . , 951 1. ut. 
Nágocs, posta. 

Ziegler Károly, * 1866, magyar festő, a 
königsbergi akad. tanára; tájképek, motívumok 
a szász népéletből. 

Zielinszki Szilárd (i860—1924), mérnök, mii-
egyet, tanár. Magyarországon ő honosította meg 
a vasbetonépitést. A Mérnöki Kamara első el
nöke volt. 
• Zieten, Hans Joachim von (1699—1786), po
rosz tábornok, a porosz lovasság újjászer
vezője. -
cZiffer Sándor, * 1880, festő; naturalisztikus 

képek^ -
Zígány 1. Árpád, * 1865, iró, hírlapíró, a 

Képes Krónika szerk. Sok regényt, színdarabot 
és. egy olasznyelvü magyar irod. történetet 
irt. — 2. Zoltán (1864—1921), polg· isk. igaz
gató, író". Szerk. a Néptanítók Lapját és az 
Ujr Korszak c. pedagógiai lapot. Vezetője 
volt a modern pedagógiai törekvéseknek, a szö
vetkezeti kérdésről és a többtermelésről köny
vet'· irt. '· 

Zilah, városka, Szilágy vm., 8000 I., Trianon 
Óta Romáriiáé Zâlau néven. 

Zflahy Lajos, * 1891, hírlapíró, lírikus és 
regényíró (Halálos tavasz, Szépapám szerelme, 
Két fogoly), Süt á nap és A tábornok c. da
rabjait a Nemz. Színház adta elő. 
.iJïf'iz^kisk., Borsod vm., edelényi j . , 489 1. 
vasút, ut. ;és up'. Boldva. 

Zillërtal» a Tiroli Alpok legnagyobb kereszt
völgye, amelyen a Ziller patak folyik keresztül; 
természeti szépségei miatt jelentékeny idegen
forgalom. 1915 óta Olaszországé. 

Zilzer 1. Antal (1861-—1921), festő; arcképek: 
(Miksa bajor herceg, Salamon F., Hunfalvy 
P., Baross G.). -r- 2. Hajnalka, * 1893, Z. 1. leá
nya, ε szobrász. 

Zimány kisk., Somogy vm., igali j . , 822 1., 
ut, Toponár, up. Magyaratád. 

Zimányi Károly, * 1862, mineraíógus, Nemz. 
Muz. igazgató. 

Zimay 1. Károly, * 1875, Kecskemét polgár
mesteré. — 2. László (1833—1900), zeneszerző, 
a magyar zene egyik első tanulmányozója. 
Müvei: nóták, férfikarok, zongoraábrándok... 

Zimmermann Ágoston, * 1875, állatorvosi fő-
isk, r. tanár, bp.-i egyet. m. tanár, az Állat
orvosi Lapok szerkesztője. 

Z.'mony (Zemun), város Belgráddal szemközt, 
18.525 1., ipar, keresk. 

Zinovjev, Georgij, * 1883, orosz bolsevista 
politikus, 1908. elmenekült Oroszországból, 1917. 
visszatért és vezető szerepe volt a forradalom
ban^ és utána. Megírta Lenin életrajzát. 

Zionizmus, 1. Cionizmus. 
Zipernovsky Károly, * 1853, ny. müegyet. 

r. tanár. ' A Ganz-gyárban az elektrotechnikai 
osztá y igazgatója. Számos elektrotechnikai ta
lálmány szerzője, amelyek közül legfontosabb 
az a transzformátoros áramelosztórendszer, ame-
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lyet Bláthy és Déri kartársaival együtt dolgo
zott ki. 

Zirc nagyk., a Bakony belsejében, Veszp
rém vármegye Z.-i járásának székhelye, 2670 
1., vasút, táviró, telefon, posta. Ciszterci apát
ságát 1182-ben III. Béla király alapította. 
Gazdag könyvtár. 

Ziska, János (1363—1424), huszita vezér. Húsz 
János kivégeztetése után élére állott a huszitái 
mozgalomnak és csapatai élén döntően megverte 
Zsigmond császár-király csapatait. Przsibiszláv 
várának ostroma közbea pestisben meghalt. 

Zita királyné, * 1892, IV. Károly király 
özvegye, Robert parmai herceg és Mária Antó
nia braganzai hercegnő leánya. 1911. okt. 21. 
házasságra lépett Károly Ferenc József fő
herceggel, a későbbi királlyal. Az összeomlás 
után követte férjét Svájcba, a második király
puccs alkalmával pedig vele jött Magyaror
szágra s együtt ment vele Madeira szigetére. 
IV. Károly halála után nyolc gyermekével 
együtt Spanyolországba, Lequeitióba költözött, 

Zittau, szász város a cseh határ közelében 
35.000 1., textil-, üveg- és fémipar. 

Zitterbarth Mátyás (1803—1867), építész, szá
mos empirestilusu bérházon kiviíl legnevesebb 
a régi Nemzeti Szinház palotája. 

Zivatart elektromos kisülésekkel járó eső. Z. 
majdnem mindig meleg időben, nyáron ke
letkezik. Az elektromos kisülések vagy a 
felhők és a föld között vagy két felhő között 
mennek végbe. Az előbbiek gyakran károkat, 
tűzvészt és közvetlen .halálos veszedelmet is 
okoznak. Optikai megnyilvánulásuk a villámlás, 
akusztikai a mennydörgés. A Z.-os esők rend
szerint bőségesek és rövid tartamnak. 

Zivuska Jenő (1876—1926), szépirod. és filoz. 
iró, a debreceni áll. főreálisk. tanára és a 
görög filozófia egyet, magántanára. 

Zlinszky Aladár, * 1864, a bp·-» egyet, 
az irodalmi segédtudományok m. tanára, iro
dalomtörténész, főleg stilisztikai kérdésekkel 
foglalkozik. 

Zobeititz» Fedor, * 1857, népszerű német re
gényíró. 

Zodiakálls fény (állatövi fény), halvány fény
kúp, amely napéjegyenlőségek idején este a 
nyugati, reggel a keleti égbolton látható. 
Okát még nem ismerjük. 

Zodiakus, I. Allatöv. 
Zók kisk., Baranya vm., szentlőrinci j . , 

318 1., ut. Baksa, up. Nagybicsérd. 
Zola, Emile (1840—1902), francia regényíró, 

a naturalizmus feje. 1870. kezdi el a Les Rou-
gon-Macquart c. 20 kötetes, hatalmas regény
ciklust, amelynek fontosabb kötetei: L'Assomoir, 
Nana, La Terre, La faute de l'abbé Mouret, 
Germinal, Le débâcle, Le docteur Pascal. 
Az átöröklés és környezet dogmatikusa _ e cik
lusban Z., akit azonban képzelő ereje sok
szor a romanticizmus felé terel. Ugyanez áll 
a Három város ciklus (Lourdes, Rome, Paris) 
s a naturalista egyoldalúságból kiemelkedj: 
Fécondité, Vérité, Travail, Justice müveirtH. 
A Dreyfus-pört az 6 vádirata indította meg. 

Zollverein, gazdasági egyesülés, amelybe 

1608 



ZOLNAI ZUBKOVICS 

Poroszország 1818 óta a német államokat 
Ausztria kivételével egyesitette 0853), amelyet 
1867. a déli államokkal egyetértésben kiegé
szítettek az egész Németországra érvényes 
vámparlamenttel, 

Zolnaí 1. Béla, * 1890, a szegedi egyet, 
a francia ny. és irod. tanára, magyar irodalom
történész. — 2. Gyula» * 1862, a pécsi egyet 
a magyar és finnugor nyelvtudomány ny. r. 
tanára; nyelvtörténeti és mondattani kérdésekkel, 
nyedvjárástaniulmánnyal és a regi magyar 
nyelvemlékekkel fogl. Főművei: Nyelvemlékeink 
a könyvnyomtatás koráig. Magyar Oklevél-
Szótár. 

Zoltán 1. Béla, * 1865, kúriai biró, felsőházi 
tag; 1919. igazságügymin. — 2. Vilmos (1869 
—1930), költő, iró, újságíró. Növénytannal is 
fogl. és sok idegen költőt ford. 

Zoltvány Irén, * 1859, bencés apát, irodalom
történész. 

Zólyom (Zvolen), város Z. vm. a Gar.im 
mellett, 9000 I. Vasipar. Trianon óta Cseh
szlovákiáé. 

Zólyom vm., 2634 km3, 134.000 I. Trianon 
óta Csehszlovákiáé. 

Zománc, 1. Email. 
Zomba nagyk., Tolna vm., völgységi j . , 

2046 1., telefon, láviró, posta. 
Zombor, város a Ferenc csatornától £-ra, 

Bács-Bodrog vm., 30.000 I. Trianon óta 
Jugoszláviáé Sombor néven. 

Zombor y Lajos, * 1867, festő, a szolnoki 
müvészkolónia egyik alapító tagja. Naturalista 
alföldi témájú tájképek és állatképek. 

Zona (gör.) a. m. öv, földöv. 
Zónáidé, az a nemzetközileg elfogadott egy

szerűsített időszámítás, amely a Földet 15 
földr. hosszúsági 'fokból álló 24 övre (zónákra) 
osztja s ezeken belül a Nap delelését ugyan
azon időre teszi. Az egyes övek időkülönbsége 
egy óra (15X24=3600). Mi a középeurópai 
övbe tartozunk. 

Zongora, az újkorban a hegedű mellett a 
legfontosabb magánhangszer. Eredete a 15. 
sz. elejére vezethető vissza. Ösformái a klavi-
kord, a clavicembalo, a cembalo és a velen
cei Spinetus által konstruált spinett. (1. ο.). Α 
mai kalapácsszerkezet feltalálója a firenzei 
Bartolomeo-Christofori (1711). A Z. egyik mai 
változata a pianino, amelyben a hurszekrény 
függőleges helyzetű. 

Zoofág (gör.) a. m. á'íatevő. 
Zoológia (gör.) a. m. állattan (1. 0.I 
Zoológiai állomások, tengeri állatok állandó 

megfigyelésére és kutatására szolgáló tud. in
tézetek (Nápoly, Rovigno, Trieszt, Helgoland). 

Zord Arnold, * 1887, festő.· Munkát a natu
ralista irányhoz tartoznak. 

Zorn, Anders (1860—1920), svéd festő, szob
rász, grafikus; impresszionista. 

Zoroaszter, 1. Zarathustra. 
Zotto, Antonio dal, * 1850, olasz szobrász; 

naturalista felfogású kiválóan mintázó; nevesebb 
müvei : Goldoni-szobor (Velencében), Tiziano-
«szobor (Pieve di Cadore-ban), a gróf Gyulay-

mauzoleum plasztikája (a buda-vizivárosi teme
tőben). 

Zoványi Jenő, * 1865, debreceni ny. egyet, 
tanár, egyháztörténész. 1917. díszdoktori ok
levelet kapott az egyetem hittudományi karától, 
1919. pedig a ref. egyház megfosztotta lelkészi 
oklevelétől s mint egyet, tanárt is nyugdíjaz
ták. Megírta a reformáció és a felvilágosodás 
történetét. 

Zöld ár, a folyók nyári kiáradása, amikor 
sok zöld növényi alkatrészt is hurcolnak ma
gukkal. 

Zöldcsütörtök a. m. nagycsütörtök. 
Zöidfoki szigetek, az afrikai Zöld-foktól 

Ny-ra, portugál birtok, 3822 km2, 150.000 
néger és mulatt 1. 

ZöldgáHc a. m. vasgálic. 
Zöld hályog, I. Hályog. 
Zöldhitel, a még lábon álló termés eladása 

vagy lekötése. 
Zöldi Márton, (1854—1923), színész és hir-

lapiró. Többezer humoros rajza és novellája 
jelent meg. 

Zöld-tó, két gleccser-eredetű tátrai tengerszem 
neve, mindegyik kb. 1500 m magasságban. 
Az egyik a K-i oldalon a Késmárki csúcs 
lábánál, a másik az É-i oldalon a Kacsa 
vö'gyben. 

Zöld trágya, nitrogéngyüjtő, zöld növények 
alászántása trágyázás céljára; legjobbak erre 
a pillangós növények, mint a csillagfürt, lóbab, 
borsó, bükköny. 

Zrínyi 1. Ilona (1643—1703), Péter bán és 
Frangepán Katalin leánya, 1667. férjhez ment 
I. Rákóczi Ferenchez, majd özvegyül, 1681. 
Thököly Imréhez. Mindvégig kitartott férje 
mellett és miután Munkács várát három évi 
ostrom után feadta, férjét a török számkive
tésbe kisérte. — 2. Miklós (1508—1566), há
borús érdemeiért I. Ferdinánd 1546. egész 
Muraközt Z.-nek adományozta, azóta viselkedtek 
a Z.-ek magyar főurakként. Horvát bán is 
volt, de mivel küzdelmeiben az udvar nem 
támogatta, 1566. lemondott. Szolimán _ táma
dása hírére másodszor vette át a szigetvári 
kapitányságot, amelynek hősi védelmében maga 
is elesett. — 3. Miklós (1620—1664), horvát 
bán, több sikeres harcot vezetett a törökök 
ellen. 1651. jelentek meg verses munkái 
(Adriai tengernek syrenája) főmüvével: Szi
geti veszedelem c. eposzával. Egyéb költe
ményei idillek és szerelmi elégiák. Mint poli
tikus, Macchiavelli tanítványa (Török áfium 
ellen va'ó orvosság. 1660.) — 4. Péter (1621— 
1671), Z. 3. öccse, Frangepán Katalin férje 
(665. horvát bánná nevezték ki; Z. azon
ban belekeveredett a Wesselényi összeeskü
vésbe, Bécsbe csalták, törvénytelenül elitél
ték és Bécsújhelyen kivégezték. Erős horvát 
nemzeti érzésű volt. 

Zuávok, a'giriai származású francia katonák. 
Nevüket Zuavia algíri kerületről kapták., 

Zubkovics György, * 1878, gör. kel. püspök, 
felsőlázi tag. 
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ZUBOGY ZSAMBOKI 

Zubogy kisk., Borsod, Gömör és Kishont 
egyes, vm., putnoki j . , 652 1., ut. és up. 
Ragály. 

Zuboly, 1. Bányai Elemér. 
Zubovits Fedor (1846—1920), huszárőrnagy, 

katonai feltaláló, 1882. feltalálta a szárazföldi 
torpedót. 

Zubriczky Aladár (1872—1926), kat. pap, 
egyet, tan., egyházi iró. 

Zugi Svájc egyik régi (1352) kantonja a 
Z.-i tó mellett. 240 kma, 32.000 I. Az Alpok 
előhegyei borítják. Némi földmüvelés, textil
ipar. Fővárosa Z. 9000 1. 

Zug-, összetételekben lebecsülő, megrovó ér
telme van: zugügyvéd stb. 

Zug-i tó, alpesi tó Zug kantonban, 38.5 
km2, legn. mélysége 198 m. 

Zugliget, gondozott erdő Budapest I. kerü
letében, a Jánoshegy, Svábhegy és Hunyadi 
orom lábánál. Számos nyaraló. Villamos vasút. 
Kirándulóhely. Téli sport. 

Zugló (Szugló), Budapest külterületének egy 
része a Rákos patak balpartján. Kis Z. a VII., 
Nagy Z. a X. kerülethez tartozik. Bolgár ker
tészet. 

Zugspitze, a legmagasabb német hegy (2965 
m.) a Bajor Alpokban. 

Zuhatag, a viz bukdácsoló haladása roha
mos esésű folyóknál. 

Zuíder-tő, egykor Flavo-tó, amely 1282 óta 
egyesült az Északi-tengerrel. Ekkor egy óriási 
szökőár átszakította a gátakat és elöntötte 
a közbenső területeket. Azóta a Z. az Északi
tenger egyik öble. Mélysége ritkán haladja 
meg a 3 m-t. 

Zulawskí, Jerzy (1874—1915), lengyel költő. 
Nagy sikere volt Eros és Psyche és A bestia 
c. drámáinak. Regényei közül Ezüstös mezőkön 
magy. és megjel. 

Zuloaga, Ignacio, * 1870, spanyol festői; a 
spanyol uccai és népélet rendkívül érdekfeszítő, 
egyéni felfogású ecsetelője. 

Zulu, a D.-afrikai kafferek legharciasabb, leg-
energikusabb törzse. Az angolok csak 1887. 
tudták őket meghódítani. 

Zumbusch, Kaspar von (1830—1915), német 
szobrász, a bécsi akad. tanára; monumen
t a l emlékszobrok (II. Maximilian Münchenben, 
Mária Terézia, Radetzky szobrai Bécsben stb.) 

Zurbaran, Francisco de (1598—1662), spanyol 
festő ; Caravaggio naturalisztikus iránya (Szt. 
Tamás, Szerzetes képek). 

Zu«, Richard Adolf, * 1887, svájci ipar
művész. Kőfaragást és arany-ötvösséget ta
nult. Első munkáit az olasz renesszánsz szob
rászainak hatása a'att alkotta meg, a későb
biekben azonban erős stilizálásokra törekedett. 
1912—7. a bp.-i Iparmüv. Iskola tanára volt. 

Zúzmara, a megfagyott légköri nedvesség, 
amely szilárd tárgyakra lerakódik. 

Zuzmók, kettős növények: gombák és mosza
tok életközösségei. 

Züge!, Heinrich, * 1850, német festő, a 
müncheni akad. tan.; kiválóak állatképei. 

Züllich Rudolf (Czélkuti, 1813—1890), szob
rász; (Katona József szobra a régi Nemzeii 
Színház előtt, Kisfaludy Sándor szobra B.
Füreden; mindkettő eltávolíttatott), a kámea-
vésést is mivelte. 

Zürich, Svájc egyik régi (1351) kantonja. 
1725 km2, 1/2 millió 1., német és protestáns. 
Az Alpok előhegyei borítják. Mezőgazdasági 
termelése számottevő. Fővárosa Z. 218.000 1., 
Svájc legnagyobb városa a Z.-i tó mellett. Uj 
(1832) egyetem. Műegyeteme európai hirü. 
Selyem- és gépipar. Pénzpiac. Z. a reformáció 
egyik kiinduló pontja volt (Zwingli). 

Zűrjének, ural-a!táji néptörzs ÉK.-Oroszor-
szágban. Az orosz tanácsköztársaságok kebelé
ben külön államuk van. Számuk kb. 200.000. 
Letelepült földművesek. 

Zweig, Stefan, * 1881, bécsi szárm. német 
impresszionista költő, novellista, regényíró és 
esztétikus. * 

Zwickau, gyárváros Szászországban, a Mulde 
folyói mellett, 81.000 1. Szénbányászat, textil-, 
gép-, autó-, vegyészeti ipar. 

Zwingli, Ulrich (1484—1531), a német Svájc 
reformátora. Mint a maria-einsiedelni bucsu-
járóhely papja lépett fel a képek tisztelete 
ellen. 1524. Zürich elhatározta és keresztülvitte 
a reformációt. 1529. Margburgban Lutherrel 
nem tudott megegyezni az úrvacsora kérdésé
ben. A kappelni csatában esett el. 

Zwittau (Svitava), morvaországi város, 10.000 
német 1., textilipar. 

Zs 
Zsába, valamely érzőideg Leves fájdalma; 

leggyakoribb az arcon, főleg középkorú egyé
neknél; terhesség, kimerültség, fertőző beteg
ség, mérgezés, különösen hülés a gyakori 
okok. 

Zsadány nagyk., Bihar vm., cséffa-nagysza-
lontai j . , 2357 I., telefon, táviró, posta. 

Zsáka nagyk., Bihar vm., berettyóujfalusi 
)•> 35'7 1·» telefon, táviró, posta. 

Zsákodi Csiszér János, * 18S3, szobiász; 
portrészobrok, plakettek. 

Zsámbék nagyk., Pest vm., biai j . , 4323 1·. 
telefon, táviró, posta. 

Zsámbok nagyk.; Pest vm., gödöllői j . , 2526 
1., telefon, táviró, posta. 

Zsámboki 1. János (Johannes Sambucus, 1531 
—1584), történetíró. A bolognai egyet, tanára. 
Főműve a Corpus juris kiadása. — 2. Miklós« 
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ZSANDÁR ZSILINSZKY 

* 1890, zongoraművész, a Zenemüv. Főis
kola tanára. 

Zsandár (franc, gendarme), a csendőr más 
neve. 

Zsánerkép, I. Genrekép. 
Zsargon (fran~. : jargon), rontott, hibás nyelv; 

bizonyos foglalkozásokban használatos nyelv. 
Zsarolás« büntetendő cselekmény, amelyet az 

követ el, aki saját v. más részére való haszon
szerzés céljából valakit erőszakkal vagy fenye
getéssel valaminek tevésére, abbanhagyására 
v. eltűrésére kényszerit, vagy ugyané célból 
rágalmazó v. becsületsértő állitásának sajtó 
utján való közzétételével fenyeget. Büntetése 
minősített esetbea 5 évig terjedhető fogház. 

Zsarolván kisk., Szatmár vm., fehérgyarmati 
j . , 423 1., ut. Jánk, up. Nagyszekeres. 

Zsebeháza kisk., Sopron vm., csornai j . , 
384 1., vasút, ut. Magyarkeresztur-Zsebeháza;, 
up. Magyarkeresztur. 

Zsebrák (cseh) a. m. 1. koldus, szegény; 2. 
zsugori. 

Zsédeny kisk., Vas vm., sárvári j . , 373 I., 
vasút, ut. és up. Hegyfalu. 

Zsedényi Béla, * 1894, a miskolci jogaka
démián a közjog, politika és nemzetközi jog 
tanára, a pécsi egyetemen a poütika m. tanára. 

Zselatin, 1. Gelatin. 
Zselenski 1. Zelenka-Zelénski. 
Zse'I kisk., Mosón vm., magyaróvári j . , 459 

1., ut. Hédervár, up. Mosondarnó. 
Zselickisfalud kisk., Somogy vm., kaposvári 

j . , 643 1., ut. Kaposvár, up. Szenna. 
Zselickislak kisk., Somogy vm., kaposvári 

j . , 631 1., ut. Kaposvár, up. Simonfa. 
Zselicszentpál kisk., Somogy vm., kaposvári 

j . , 574 1., ut. Kaposvár, up. Simonfa. 
Zsellér, az a jobbágy voll, akinek úrbéri 

birtoka egy nyolcad teleknél kisebb. 
Zsén (franc, géné) a. m. feszclyezés. 
Zsenáns (franc, gênant) a. m. feszélyező. 
Zseni 1. Génie. 
Zsennye kisk., Vas vm., vasvári j . , 314 1., 

ut. és up. Rum. 
Zseton (franc), fémből, csontból, celluloid

ból vagy kartonból készült bárca, kártyajáté
koknál a pénz helyettesitésére. 

Zsibárus, a régi lim-lommal kereskedő ember. 
Zsibbadás, valamely testrészünk ideiglenes 

hénaságávai járó, hangyamászáshoz hasonló ér
zés, aminek oka rendesen az illető testrész 
főidegére v. fővéredényére gyakorolt hosszabb 
nyomás. 

Zsibőt kisk., Somogy vm., szigetvári j . , 624 
1., ut. Szigetvár, up. Mozsgó. 

Zsibrik kisk., Baranya vm., pécsváradi ]., 
284 1., ut. Mirágy, up. Mőcsény. 

Zsibvásár« a zsibárusok piaca, ahoi ócska
ságokat árulnak. 

Zsida kisk., Vas vm., Szentgotthárd—mura
szombati j . , 547 1., ut. és up. Szentgotthárd. 

Zsidó kisk., Pest vm., váci j \ , 1041 L, ut. 
és up. Galgamácsa. 

Zsidók (izraeliták, héberek), a biblia szerint 
Jákob (Izrael) utódai, sémita nép. Egyiptomba 
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került, onnan Mózes Kr. β. 1320 körül kive
zette ókét Palesztinába. Birák uraik. kb. 1050-ig, 
királyok 975-ig· Akkor országuk Izraelre és Ju-
dára oszlott, Izraelt 722. az asszírok, Judát 
586. a babiloniak tették tönkre, a Zs.-at pe
dig fogságba hurcolták. Babilóniából 521. tértek 
vissza Palesztinába, ahol főpapi uralom alatt 
éltek. Antiochus Epiphanes szir király elnyo
mása a Makkabeusok vezetése alatti fölkelésre 
vezetett 166. Utána a Makkabeusok lettek a fő
papok és 135. óta egyúttal királyok is. Kr. 
u. 6. az ország római provincia lett; fölkelés 
folytán Kr. u. 70. a rómaiak Jeruzsálemet 
elpusztították, a Zs. pedig világszerte elszé
ledtek. Mindenütt elnyomatásban éltek és 
csak a 18. és 19. sz.-ban nyerték el fokozatosan 
a jogegyenlőséget a keresztényekkel. Jelenleg 
a Zs. száma 14.2 millió; Lengyelorsz. 3 millió, 
az Egyes. Ali. 3 millió, Oroszorsz. 2.9 millió, 
Románia 900.000, Németorsz. 570.000» Magyar-
orsz. 525.000, Csehszlovákia 365.000, Török-
orsz. 310.000, Nagybritannia 300.000, Ausztria 
225.000. 

Zsidózók, 1. Szombatosok. 
Zsigmond (1368—1437), német-római császár, 

cseh király és 1387—1437. magyar király. 50 
éves uralmát a banderiális hadrendszer beho
zatala, a városok fejlesztése és szabályozása, 
másrészt Húsz János megégettetése, a 13 
szepesi város elzálogosítása, a török háborúk 
megindulása (Nikápoly 1397), a Velence elleni 
háború jellemezték. Kegyetlen és szeszélyes 
uralma ellen a magyar és horvát főurak több-
ízben felkeltek, sőt 1401. Budán rövid ideig 
fogságban is tartották. 

Zsigmond Ferenc, * 1883, debreceni egyet, 
tanár; irodalomtörténész. Jókairól, Lévayról, 
Mikszáthról irt. 

Zsigmondy 1. Gábor, * 1886, zongoramű
vész és pedagógus, európai és amerikai kör
utat tett. A Fodor-isk.-ban és a Nemz. Ze
nedében tanított. — 2. Jenő, * 1849, felső
házi tag. — 3. Richárd (1865—1929), bécsi 
születésű, magyar eredetű vegyész, göttingeni 
egyet, tan., kolloidkémiával fogl. 1925. No
bel-díj. — 4. Vilmos (1821—1888), az artézi 
kutak fúrása körül úttörő munkát végzett. 
Az Alföldön több helyütt (Hódmezővásárhely 
és környéke stb.) és Bp.-en igen mély kuta
kat fúrt. 

Zsigray (Sigray) Jakab gróf (1750—1795), 
1794 jan. lépett be a Martinovics-féle refor
mátorok társaságába, ahol igazgatói szerepet 
kapott; ezért halálra Ítélték és a Vérmezőn 
1795 máj. 20. kivégezték. 

Zsil, folyó, a D-i Kárpátokban ered. A 
két ágból egyesült Zs. a Szurdok-szoroson át 
jut Erdélyből Havasalföldre és ömlik a Du
nába. 

Zsilinszky 1. Endre, * 1886, politikus, 
publicista, a második nemzetgyűlés tagja. Zs. 
a fajvédőirány legkészültebb publicistája, szer
kesztette a Szózat c. napilapot és szerkeszti 
az Előőrs c. hetilapot. — 2. Mihály (1838 
—1925), politikus és történetiró. 1895—1905. 
vallás- és közoktatásügyi államtitkár. Főmü-
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vei: A magyar országgyűlés vallásügyi tár
gyalásai és a prot. zsinatok tört. 

Zsilip» különböző felületű vizeket választ el 
egymástól. A hajózási csatornákon Zs.-pel el
látott kamarákban viszik a hajókat egyik 
vízszintről a másikra. 

Zsilvölgy, a Zsil-folyó völgye. Itt van a Kö
zép-Duna medencéjének leggazdagabb szén
telepe. Főhelye Petrozsény. 

Zsinagóga (gör.) a. m. zsidó templom. 
Zsinatok, egyházi közgyűlések, amelyek dön

töttek vallási és egyházi ügyekben. Az első 
ker. századokban tartományi Zs.-on intézték 
a püspökök egyházaik sorsát, a 4. sz.-tól 
egyetemes Zs.-at hívtak össze. A Zs. ekkor 
még a pápák fölött állottak. A reformáció 
korától kezdve a pápák a Zs. fölé kerültek. 
Az ujabbkori egyetemes Zs. közül a tridenti 
és a vatikáni a fontosak. Az orosz egyház
ban a zsinat a Nagy Péter által alkotott 
(1721) egyházkormányzó hatóság volt; hatá
rozatainak jogereje a cár jóváhagyásától füg
gött. 

Zsinka Ferenc (1889—1930), nemzeti mú
zeumi könyvtárook, a Protestáns Szemle 
szerk. Müvei: Losonczi Bánffy Dénes, Is
mertetések és bírálatok. 

Zsira kisk., Sopron vm., csepregi j . , 582 
1., ut. Sopron—Morgács, posta. 

Zsiráf (arab), a párosujju patások közé 
tartozó kérődző emlős állat. Mellső lábai 
sokkal hosszabbak a hátsóknál, ezért háta 
lejtős. Nyaka rendkívül hosszú. Közép- és 
Délafrikában él, a fák lombjait legeli le. 

Zsirkö (szteatit), magnéziumtartalmu, lágy, 
levelesen haladó, zsíros tapintatu ásvány. Sza-
blókrétának, finom porát federweiss néven 
hintőpornak, kenőanyagnak haszn. 

Zsiro, 1. Giro. 
Zsírok, igen változatos állati és növényi 

eredetű anyagok, melyek éterben és szénké-
negben oldódnak. Három zsírsavnak, az olein-, 
stearin- és palmitinsavnak glicerinnel képezett 
vegyületei. Nitrogén soha sincs bennük. A 
növényi Zs.-ban rendesen több az olein, ezért 
ezek közönséges hőmérsékleten is folyékonyak 
(olajok); az állati Zs.-ban több a stearin, ezek 
közönséges hőmérsékleten szilárdabbak, amiért 
kemény Zs.-nak is mondják őket. Lúggal 
főzve, a zsírsavak elszappanosodnak s kü
lönválik a glicerin. A növényi Zs. többnyire 
magvakban, bogyókban, az állati Zs. a bőr 
alatt, izmok között stb. vannak elraktározva. 

Zsitvay 1. Géza, * 1873, kúriai bíró. — 
2. Leó (1841—1915), büntetőjogász. A bp.-i 
büntetőtörvényszék első elnöke, majd 1909. 
kúriai tanácselnök. Főműve: A magyar sajtó
jog mai érvényében. — 3. Tibor, * 1884, 
ügyvéd, országgy. képv. 1929 óta igazság
ügymin. 

Zsiviő (szerb) a. m. éljen. 
Zsivny Viktor, * 1886, nemz. múzeumi 

igazgatóőr, vegyész és mineralógus. 
Zsófia főhercegnő (1805—1872), I. Miksa 

bajor király leánya, I. Ferenc József anyja. 
Fia, Miksa mexikói császár halála után tel
jesen visszavonult. 

Zsoké (ang.) a. m.· versenylovas. 
Zsold (ném. Sold), katonák szolgá'ati bére, 

fizetése. 
Zsoldos 1. Andor, * 1893, hírlapíró. Húsz 

Esztendő c. verseskötete jel. meg. Mátyás 
király c. operettet irt. — 2. László (1874— 
1926), író. Müvei novellák, regények (Egy 
kosár szamóca, A fekete huszár stb.). 

Zsolna (Zilina), város Trencsén vármegyé
ben, a Vág mellett, 10.000 1. Posztógyár. 
Vasúti csomópont. Trianon óta Csehszlovákiáé. 

Zsolnay Vilmos (1827—1900), keramikus, aki 
pécsi gyárában találmányaival, a fajansz-
porcellánnal, a pyrogramttal s az eozin-zo'-
mánccal a magyar agyagiparmüvészetnek kül
földön is elismert nagymestere. 

Zsolozsma, himnusz-jellegü vallási ének. 
Zsolt, Árpád fejedelem legifjabb fia, aki 

907—943. uralkodott; alatta érték el tetőpont
jukat a magyarok külföldi kalandozásai Kon-
stantinápolytól az Atlanti-óceánig. 

Zsolt 1. Béla, * 1897, iró és hírlapíró, 
a Világ, majd a Magyar Hírlap munka
társa. Müvei: Igaz könyv (versek), Házas
sággal végződik (regény), Erzsébetváros, 
15.000 pengő jutalom (színmüvek). — 2. Nán
dor, * 1887, zeneszerző és hegedűművész, 1919 
óta hegedűt tanít a Zenemüv. Főiskolán. Szim
fóniát, zongora- és hegedüdarabokat szerzett. 

Zsoltárok (gör.), az ótestamentumban lévő 
150 vallásos ének gyűjteménye. 

Zsombék, vízi növények kusza tömege mo
csaras helyen, amely tömeg alsó része már 
elrothadt. 

Zsombolya, község Torontál vm., 11.000 1. 
1924 óta Romániáé Jimbolia néven. 

Zsótér Ákos, * 1895, festő. Az Iparművészeti 
Iskolán, charlottenburgi, szentpétervári és a 
pesti Akadémián tanult. 

Zsujta kisk., Abauj-Torna vm., gönci j . , 
529 1., vasút, ut. és up. Gönc. 

Zsurk kisk., Szabolcs vm., tiszai j . , 884 1., 
ut. és up. Záhony. 

Zsúp, kicsépelt rozs-szalma, amely házak 
fedésére és szalmazsákok töltésére szolgál. 

Zsurnalisztika (franc.) a. m. újságírás. 
Zsuzsok, 3.5 mm. hosszú orrmányos bogár, 

a csűrökben és magtárakban tenyészik, a 
nőstény a gabonaszemekbe rakja a petéit. 

Zsűri, 1. Jury. 
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Az új cikkek *-ga! vannak jelölve 

A többi (*-nélküli) cikk 
kiegészítése a főrészben közölt 

cikkeknek 
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Abfidszalók, nagyk., 7463 1. (1930). 
Abaujszántó nagyk., 4723 1. (1930). 
AbanJ Torna vm. 91.428 1. (1930). 
•Aberdeen, Ishbel Marchioness of, *1875. Az 

angol nőmozgalom egyik vezére. Vezetője volt a 
népszövetségi bizottságnál járt küldöttségnek, 
amely sikerrel kérte a nők egyenjogúságának el
ismerését. 

Abesszínia, 1923. belépett a Nemzetek Szövet
ségébe. Uralkodója 1930 óta I. Szelasszi néven 
Ras Tafaii. 

Abo, finn kikötőváros, 64.000 I. 
Abony nagyk., 15.781 1. (1930). 
Aboíiyt Sándor, állatorv. főisk. tanár, megh. 

1930 okt. 21. 
Acéltermelés (nyersacél) 1930. millió tonnában : 

Egyes. Áll. 41*3, Németorsz. 1Γ5, Franciaorsz. 
9'4, Brit birod. 7-4, Oroszorsz. 5-5, Belgium 3 3 , 
Világtermelés 95*5. 

•Aconcagua, a délamerikai Andok legmagasabb 
esúcsa, 7040 m., kialudt tűzhányó, Argentinia és 
Chile határán. 

Adáes nagyk., 4058 1. (1930). 
Adsna, török város, 72.650 1. 
Addisz-Abeba, Abesszínia fővárosa, 150.000 1. 

(4000 európai). 
Adelaide, Dél-Ausztrália fővárosa, 330.200 1. 
Aden, kikötőváros a Vörös-tenger kijáratánál, 

66.500 1. 
•Addams, Jane, *1860., amer, szociálpol., a 

leánykereskedelem ellen, a gyári munkások, a 
nők választójoga és a béke érdekében dolgozott. 
1931. Nobel-békedíj. 

•Adsaria, autonóm szovjetköztársaság Georgiá
ban, 3000 qkm., 132.000 1. Fővárosa Batum. 

•Adstringentia, a nyálkahártyát összehúzó 
gyógyszerek, gyulladás ellen. 

Ady Endre, költő, síremlékét (Csorba Géza al
kotását) 1930. leplezték le. Ujabb A.-kiadványok : 
A. első verseskötete, Marko király. Prózák : Az új 
EeUász, Levél az apámhoz, Morituri stb. Fontosabb 
német A.-antológiák: Auf neuen Gewässern, Auf 
dem Flammenwagen der Lieder. — A.-irodaJom : 
Mévész Béla : Ady Endréről és Ady Endre tra
gédiája ; Ady Lajos : Ady Endre ; Hatvani : Ady 
vüdga; A.-könyv, A.-almanach, A.-múzeum stb. 
Verseit ujabban cseh és spanyol nyelvre is le
fordították. 

Afganisztán, lakosainak száma a legutóbbi 
becslés szerint 11 millió. 1929 okt. 16. óta ural
kodója Nadir sah. Legnagyobb városai : Kabul 
(főváros) kb. 80.000 1., Kandahar kb. 60.000 1., 
Mazar-i-Sarif kb. 46.000 1. és Hérát kb 30.000 1. 

Aggtelek. Az A. község határában lévő Baradla 
cseppkőbarlangnak új járatait fedezték föl, azon
kívül egy új barlangot is (Domica-barlang), 1932. 
pedig a kettő összeköttetését. 
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Ágoston öéza, szfőv. árvaszéki elnök, megh. 
1933 febr. 14. 

Agyagos, 1. *Agyagosszergény. 
•Agyagosszergény kisk., 1927. Agyagos és 

Felsőszergény egyesültek A. néven, Sopron vm. 
kapuvári j . 1350 1. (1930). 

Akasztó nagyk., 4283 1. (1930). 
•Akka (Akkon), város Szíriában, 10.000 1. Har

cok színhelye a keresztesháborúkban. — Α., 
törpe néger törzs, Γ5 m. magas, Közép-Afrikában. 

Akron, város Egy. Áll. Ohio áll., 255.000 1. 
•Aktinium, radioaktiv elem. 
•Aktinomykosis, sugárgombabetegség, főként 

genyes állkapocsgyulladás, oka sugárgombával 
fertőzött füvek rágása. 

•Aktinoterápia (gör.), a. m. gyógykezelés sugár
zással. (1. Röntgen, Fingen, Éapfürdő, Radium. 
Eatársugarak). 

•Akurcyri, város Izland szigetén, 3350 1. 
*AIapi Nándor, *1886., színész, 1923. megalap. 

az Országos Kamaraszínházat, 1933. bérbe veszi 
a bp.-i Kamaraszínházat. 

Albánia, lakossága 1,003.068 (1930 máj 25.). 
Albert, Eugen d', német zongoraművész, meg

halt 1932 márc. 
Alberta, kanadai tartomány, 731.600 1. (1931). 
Albertfalva, nagyk., 3331 1. (1930). 
Alberti nagyk., 4293 1. (1930). 
Áldássy Antal, történetíró, megh. 1932 júl. 14. 
•Aldebarán, vörösfényű, elsőrendű csillag a Bika 

csillagképében. 
Áldor Imre, író, megh. 1930. 
•Alessandria, felsőolaszországi város a Tanaro 

folyó mellett, 84.800 1. Erődítmények. Textilipar. 
Alexandria, Egyiptom kikötővárosa, 573.0001. 
Alexandropol, orosz város, mai neve Leninakan. 
•Alfenid, ezüstfehér ötvény, 59% réz, 30% cink, 

többi nikkel. 
Alfonz XIII . , a spanyol köztársaság kikiáltása 

után, 1931 ápr. 14. elhagyta Spanyolországot. 
Párizsban él. 

Alger, Algir fővárosa, 257.000 1. 
Algir, francia gyarmat Afrikában, 6,553.451 1. 

(1931). 
•Algol, a Perseus-csillagkép legfényesebb csil

laga. 
•Aljechin, Alexander, *1892, orosz sakkmester. 

1928. győzött Capablancával, 1929. Bogoljubowal 
szemben. 

•Alkoholtilalom, 1932. Finnországban meg
szűnt, 1933-ban az Egyes. Áll.-ban Roosevelt el
nök, az A. részben feloldotta, ill. csekély alkokol-
tartalmú szeszes italok forgalombahozását enge
délyezte. 

Állami költségvetés. Magyarország 1933—1934. 
évi költségvetésében a kiadások végösszege 
1.173,300.000 pengő, a bevételek végösszege 
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1.097,100.000 pengd, a hiány tehát 7(5,200.000 
pengő. Ebből a ï állami közigazgatás kiadásai 
764,900.000 pengőt, bevételei 752,800.000 pengőt 
tesznek ki, i t t tehát a hiány 12,100.000 pengő ; 
as állami üzemek kiadásai 408,400.000 pengőt, 
bevételei 344,300.000 pengőt tesznek ki. Az állami 
üzemek hiánya tehát 64,100.000 pengő. 

•Államkapitalizmus, az a rendszer, amelyben az 
állam egészen vagy részben a magántőkés szerepét 
tölti be mint munkáltató és mint a termékeket 
elosztó szerv. 

AHentown, pennsylvaniai város, 92.5631. (1930). 
*AJ1 Peoples Association (röv. : APA), célja az 

összes civilizált nemzetek érintkezésének kimé-
lyítése. A magyarországi fiók 1930-ban alakult 
meg. Elnöke Lukács György ny. miniszter. 

»Allround-sportoló, aki több sportágban kiváló. 
»Alma-Ata (régebbi neve Vjernyi), Kazaksztan 

fővárosa, 46.000 1., állomás a Turkesztán—szibé
riai vasútvonalon. 

Alpár nagyk., 4802 1. (1930). 
•Alraun, a mandragóra emberhez hasonló gyö

kere. Mérges. Régebben mint csodaszer szerepelt 
babonákban. 

Alsóegerszeg, 1. Hegyszentmárton. 
Alsójózsa 1. *Józsa. 
Alsónémedi nagyk., 5537 1. (1930). 
* Alsónemesapáti kisk., 1928. alakult Nemesapáti 

egy részéből községgé, Zala vm. zalaegerszegi j . 
1094 1. (1930). 

Alsóság nagyk., 3556 1. (1930). 
Alsószakony, 1. *Szakony. 
»Alszopor kisk., 1928. Makkoshetye hozzá-

csatoltatott, 455 1. (1930). 
Altona, német kikötőváros, 242.800 1. (1931). 
Alumininm-termelés 1930. ezer tonnában : 

Egyes. Áll. 103-9, Kanada 34'9, Németország 30-2, 
Franciaország 26Ό, Norvégia 24'7, Svájc 20'5, 
Anglia 14-0, Világtermelés 267-1. 

»Aluminotherniit, aluminium és vasoxydpor 
keveréke, meggyújtva, nagy hőt fejleszt. Hegesz-
ésTe használják. 

»Amadeus-tó, lefolyástalan sóstó Ausztráliában, 
Macdonnel hegység lábánál, 2300 qkm. 
Atnbrózy Lajos, bécsi magyar követ, 1932. le

mondott. 
Ambrus Zoltán, író és kritikus, megh. 1932 

febr. 28. 
Amendola, Giovanni, olasz politikus, egyik ve

zére volt a Mateotti meggyilkolása miatt meg
indult ellenzéki harcnak. 1926 ápr. 6-án a fasiszta 
támadók részéről szenvedett bántalmazások miatt 
keletkezett betegségben meghalt. 

Amoy, délkínai kikötőváros Eu-kien tart., 
196.700 1. (1929). 

Amsterdam, Hollandia fővárosa, 725.000 1. 
•AmjUim, a. m. keményítő. 
Ancona, olasz kikötőváros, 83.200 1. 
»Andai Ernő, *1900., író, előbb színész is. Regé

nyek, színdarabok. 
Andrée, Salomon, svéd léghajós expedíciójának 

maradványait, naplóját, fényképfelvételeit meg
találta 1930 aug. 6. Horn norvég geológus. 

Anet, Claude, francia író, megh. 1931. 
Angeli Henrik, festőművész, megh. 1927. 
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Anglia, 37,789.900 1. (1931.) Története. A mun
káspárti kormányt 1930-ban nehéz helyzetbe hozta 
a súlyosbodó gazdasági válság (növekvő munkanél
küliség), s mivel a munkanélküli segély leszállítása 
és a védővámok kérdése körül ellentét keletkezett 
Mac Donald és pártja között, MacDonald új pártot 
alakított, ,,nemzeti munkáspárt" néven s 1931. 
kiírta a választásokat. Ezen a konzervatív párt 
abszolút többséget szerzett, a munkáspárt elvesz
tette mandátumainak */5-ét. MacDonald a konz. 
pártra támaszkodva koalíciós kormányt alakított, 
1932. bevezette a tradicionális szabadkeresk. 
rendszerrel szemben a védővámokat, majd letért 
az aranystandardról. 

Angola, portugál gyarmat, 2,521.900 1. (1926). 
Angora (Ankara), Törökország fővárosa, 74.553 

akós. 
»Angyal 1. Dávid, *1857, történetíró, a bp. egyet. 

tanára, a bécsi magyar történeti intézet igaz
gatója. Különösen a XX. század történetével fog
lalkozik. — 2. Pál, büntetőjogász, újabb müve 
a 25 kötetre tervezett Magyar büntetőjog kézi
könyve, 1933.-ig 10 kötet jelent meg. 

»Anion, pozitív töltésű ion (fém vagy hidrogén). 
Annám, császárság francia Indokínában, 

4,820.000 1. (1930), ebből 3569 európai. 
Annapolis, Maryland fővárosa az Egyes. Áll.· 

ban, 12.531 1. (1930). 
*An-Ski (1863—1920), lengyel szül. jiddis író. 

Elbeszéléseket és kabbalista színmüveket írt, leg
ismertebb , ,Dybuk" c. darabja, melyet Budapes
ten is játszottak. 

»Antal 1. Géia, *1866., ref. püspök, felsőházi tag. 
A világháború alatt nejével Opzoomer Adéllal 
együtt a holland gyermekakció érdekében dolgo
zott. Számos magyar munkát ford, le hollandra, 
önálló művei egyházi és filozófiai tartalmúak. — 
2. IstTán, *1896, politikus, ügyvéd, a szegedi 
kormány sajtócenzora, egyik megalapítója a 
Mefhosz-nak. 1930. a Magyarországi Szövetkeze
tek Szövetsége titkára, 1932. a GömbÖB-kormány 
sajtófőnöke lett . 

Anvers (Antwerpen), belga kikötőváros, 427.247 
1., a külvárosokkal együtt (1930). 

Apátfalva nagyk., 5581 1. (1930). 
»Apertúra (lat.), a. m. nyílás, optikai lencsék 

fényrekesszel el nem takart része, amelynek nagy
ságával együtt nő a lencse fényerőssége. 

Apponyi Albert gr. 1926-ban^ 80. születés
napja alkalmából érdemeit törvénybe iktatták, 
nemzeti ajándékban részesítették. 1933 febr. 1-én 
mint Magyarország képviselője résztvett a lesze
relési konferencián Genfben, ahol influenzában 
megbetegedett, tüdőgyulladást kapott és febr. 
7-én meghalt. Holttestét hazaszállították és febr. 
14-én, mint a nemzet halottját a Mátyás-templom
ban temették el. 

Àpponyi Sándorné grófné, özv., megh. 1930 
okt. 15. 

»Apseron, félsziget a Kaspi tóban, iszapvulká
nok, gazdag ásványolajforrások Balachani-Sza-
buncsi és Bibi-Eibat mellett. 

Arábia, politikailag 7 államra oszlik, amelyek 
közül 5 (Nedsd, Hedzsasz, Jemen, Oman és Kuvait) 
függetlenek, a másik kettő angol védterület. 
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ARAD BAÏRD 

Arad, 77.2251 . (1930). 
•AranypengS, egy A. mai értéke 0-8621 arany-

korona. Egy aranykorona mai értéke 116 arany
fillér. 

Aranytermelés 1929. ezer kg-ban : Délafrikai 
Államszövetség 323-8, Egyes. Áll. 63-9, Kanada 
59-9, Oroszország 3Γ1, Mexikó 20-2, Rodézia 17-4, 
Ausztrália 1Γ7, Brit-India 11-3, Japán 10S, 
Világtermelés 606'4. 

Archangelszk, orosz város, 72.634 1. (1926). 
Arequipa, perui város 65.000 1. (1928). 
Argentina, délamerikai állam, köztársaság, el

nöke 1932 febr. 16. óta Augustin P. Jusfco tábor
nok. Lakosainak száma 11,400.000 (becslés 1931 
Jan. 1.). 

Arizona, az Egyes. Ali. délnyugati állama, 
435.000 1. (1930). 

Arkansas, az Egyes. Áll. déli állama, 1,854.0001. 
(1930). 

Árkay Aladár, építész, megh. 1932 febr. 3. 
•Arkturus, elsőrendű csillag a Bootes csillag

képben. 
•Armísíícc-day (ang. : fegyverszünet napja), 

nov. 11., angol és amerikai nemzeti ünnepnap, 
»Arrowroot, tropikus növények (tapioka stb.) 

gyökeréből készült keményítőliszt, finom süte
ményekhez. 

Arz von Straiissenberg, Arthur, báró, 1932. 
Magyarország elismerté nyugdíjjogosultságát, 
azóta Budapesten él. 

*Aseh, Schalom, *1880., orosz. szül. jiddis regény
író. Magyarul is megj. regénytrilógiája : Pétervar, 
Varsó, Moszkva. 

•Ascher OszkáT,*1897, előadóművész. Szavaló-
tehetségét Ódry Árpád fedezte föl. 

*Ashabad, Türkmenisztán szovjetköztárs. fő
városa, 51.600 1. 

Assuan (Aswan), város Felső-Egyiptomban 
16.400 1. (1927). 

Asuncion, Paraguay fővárosa, 90.000 1. (1930). 
Ásvány olajtermelés 1930. millió tonnában : 

Egyes. Áll. 1229, Vtneauela 20-4, Oroszorsíág 

Baal, latd Bál. 
•Baalbek (gör. : Heliopolis), város az Anti-

Libanon hegység mellett, 5500 1. Mellette nap
templom romjai. 

•Babay József, *18Θ9, író. Regények, színdara
bok. 1932. Nemz. Szinti. Veronika. 

•Babel, Babilon héber neve. 
Babits Mihály, költő újabb müvei : A torony ár

nyéka (reg.), Versenyt az esztendőkkel (költ.), 
1933. Amor sanctus c. megjel. vall. versfordításai
val elnyerte a Pen Club Rothermere-díját. 

•Bábonymegyer kisközs., 1927. Nagybábony 
és Koppánymegyer egyesült B. néven, Somogy 
vm. tabi j . 1523 1. (1930). 

Bácsa kisk., 2058 1. (1930). 
Bácsalmás nagyk., 13.045 1. (1930). 
Bécs-Bodrog vm. (Baja nélkül), 109.4*81. (1930). 
Báesfeeked nagyk., 4440 1. (1930). 

18-5, Perzsia 6*0, Mexikó 5-9, Románia 57 , Hol
land-India 5'3. Világtermelés 196-4. 

Aszód nagyk., 4164 1. (1930). 
»Asztalos Miklós, ^1899, történész, a Nemz. 

Múz. kvtárának tisztv. Legújabb munkája: A 
magyar nemzet története (Pethő Sándorral, 1932). 

Asztrakán, orosz város aVolga-deltában, 195.200 
1. Egyetem. 

Athen, Görögország fővárosa, 452.900 1. (1928). 
Atlanta, város az Egyes. ÁH.-ban, 270.300 1. 

(1930). 
•Atomrombolás, atomok mesterséges átalakí

tása alfa-sugarakkal való bombázás útján, amikor 
az atommagvakból hidrogénmag hasad le. 

Auckland, város New Zealandban, 217.000 1. 
(1931). 

Auer Lipót, hegedűművész, megh. Drezdában 
1930 júl. 17. 

Aujeszky Aladár, az Állatorv. Főisk. tanára, 
megh. 1933 márc. 9. 

Ausztria története. 1929 ápr. a Seipel-kormány 
lemond. Ezután Streeruwitz, Schober, Vaugoin, 
Ender, Buresch kísérleteztek, majd 1932 máj. 
Dollfuss lett a kancellár. 1933. Dollfuss a keresz
tényszocialista Heimwehr-Landbund-koalicióra tá
maszkodva félretette a parlamentet és szükség
rendeletekkel kormányoz. 

•Autogyro (szélmalomrepülőgép). Átmenet a 
sárkányrepülőgép és a helikopter között. Fel
találója a sp. Juan de Cierva. 1925. mutatták be 
először Londonban. 1928. Londonból Párizsba 
repültek vele. 1930. többször átrepülték vele a 
csatornát. 

Automobilgyártás 1930. Egyes. Áll. 3,355.986, 
Brit birodalom 235.676, Franciaország 221.950, 
Kanada 154.192, Németország 70.044, Olaszország 
36.532, Csehszlovákia 16.840. Világ: 4,109.231. 

*Auto-sírada (ól.), automobilközlekedés céljaira 
épített, rendszerint betonozott út. 

•Ávakumovic Jovan (1841—1928), szerb állam
férfiú és jogtudós. Több ízben volt kormányon. 
Főműve : A büntetőjog elmélete. 

Β 
Báesborsod nagyk., 1845 1. (1930). 
Badacsonytomaj nagyk., 2656 1. (1930). 
•Badogiio, Pietro, *1871, ol. tábornok, 1Ô17. az 

ol. hadsereg vezérkari főnöke. 1924. brazíliai követ. 
1925. ismét vezérk. főnök, 1926. táborszernagy 
lett. 

Bag nagyk., 3458 1. (1930). 
Bagtíad, Irak fővárosa, 300.000 I. 
•ÍSagni (ol. : bagno többesszáma), a. m. fürdők. 
Babia, Brazília egyik állama, 529.379 qkm. 

4 millió 1. Fővárosa Sao Salvador, 330.000 1. 
•Bahrain-szigetek, szigetcsoport a Perzsa-öböl

ben, 552 qkm, 120.000 arab és néger 1. Fővárosa 
Manama, 25.000 1. Gyöngyhalászat. Angol birtok. 

*Baila Atna Cliatn, 1924 óta Dublin hivatalos 
neve. 

*Baird 1. Jolin Lawrence, *1874, sir, ang. politikus. 
1925—31. Ausztrália fíkormányzéja, 1936. Stone-
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BAJA BARRANQUILLA 

haven of Ury néven báróságot kap. — 2. »John L., 
ang. mérnök, *1889. Képtáviratozás, távolba
látás. 

Baja tjv., 27.935 1. (1930). 
Bajaszentistván nagyk., 1930. Baja tjv.-hoz 

csatoltatott. 
Bajorország, német szabadállam, 7,379.000 1. 

(1925). 
»Bakó Gábor, *1871., a Rovartani állomás, 

majd a Növényvédelmi kutatóintézet igazgatója. 
A mezőgazdasági rovarkártevőkkel foglalkozik. 

Bakonycsernye nagyk., 2802 1. (1930). 
«Bakonyi Kálmán, *1859, kir. ítélőtáblai tanács

elnök, ő volt Magyarország első gyermekbírója, 
nagy gyermekvédelmi munkásságot fejt ki. 

•Bakonj szombathely kisk., 1926. Magyarszom
bathely hozzácsatoltatok, 1791 1. (1930). 

•Baktalórántháza, 1932. Nyírbakta és Lóránt-
háza egyesült B. néven, Szabolcs és Ung egyes, 
vármegyék nyírbaktai j . 2449 1. (1930). 

Baktay Ervin, író, 1926. Indiába ment, 1928. 
expedícióval Ny-Tibetbe (Ladákh) és felkutatta 
Körösi Csorna Sándor nyomdokait. Művei : Az 
elme öt állapota ; A világ tetején ; India. 

Baku, Azerbeidsán tanácsköztárs. fővárosa az 
Apseron-félszigeten, a Kaspi-tó főkikötővárosa, 
452.800 1. Petroleumforrások (1930: 11 millió 
tonna), 854 km-es csővezeték Batumig. 

•Balassa László, *1889, a Charité poliklinika 
főorvosa, utóbb a bp. elme- és idegkórtani klinika 
tanársegéde. 

Balassagyarmat rtv., 11.551 1. (1930). 
*Balata, guttapercha-pótlék trópusi növények 

tejnedvéből. 
Balatonalmádi nagyk., 1311 1. (1930). 
Balatonfüred nagyk., 3149 1. (1930). 
Balatonkenese nagyk., 2456 1. (1930). 
Balatonkiliti nagyk., 3180 1. (1930). 
Balatonlelle nagyk., 2147 1. (1930). 
Balatonszárszó kisk., 1449 1. (1930). 
*Balbo, Italo, *1896, ol. politikus, hadügymin. 

aviatikus, számos repülőteljesítmény, Napló-já-
ban megírta a fasizmus történetét. 

*Balehas-tó, sekélyvizű tó Kazaksztanban. 
18.435 qkm. Az Ili folyó táplálja. 

Baldwin, Stanley, ang. polit., 1929. a konzer
vatív ellenzék vezére lesz, majd MacDonalddal 
alakít kormányt. 1931. az államtanács lord-elnöke, 
miniszterelnök-helyettes. 

Balfour, Arthur James, angol államférfi, megh. 
1930. 

*Balilla, az olasz fasizmus katonai szervezete 
6—12 éves gyermekek számára. 

•Bálint Nagy István (1893—1932), szegedi 
egyet. ni. tanár a makói közkórház főorvosa. 
Orvostörténeti munkákat írt. 

Balkán} nagyk., 6826 1. (1930). 
Ballá 1. Antal, hírlapíró újabb művei : Az utolsó 

100 év története (1931), A legújabb kor világtör
ténete (1932). — 2. »Borisz, »1903., regényíró 
(Niczky növendék stb.). 

•Ballarat, város az ausztráliai Victoria állam
ban, 42.000 1. Nagy aranybányák. 

•Ballerina («1.), a. m. táncosnő. Prima-B., az 
•liő táaoeint. 

Balmazújváros nagyk., 14.894 1. (1930). 
•Bal6 Elemér, *1892, színész. Kiváló Ady-

interpretátor. 
*BaIoghné Hajós Teréz, »1884., írónő, polg. isk. 

tanárnő. Több természetrajzi tankönyv. A tornyos 
villa íakói (ifjúsági). 

•Baltikum, az egykori orosz kelettengeri tarto
mányok összefoglaló neve. 

Baltimore, város az Egyes. All.-ban, 804.874 1. 
( 1930). 

•Baltisport, észt hadikikötő a Finn-öbölben, 
1500 1. 

•Bamberg, bajor város a Regnitz folyó mellett. 
54.000 1. Dóm (1004-ből), híres szoborművekkel 
XIII . sz.-ból. 

•Bandola, spanyol húros hangszer, hajlékony 
szarulemezkével pengetik. 

•Bangalore, város az indiai Mysore államban. 
306.000 1. (1930). 

*Bang-féle betegség, lázas megbetegedés, járvá
nyos elvetélésben szenvedő tehenek tejétől. 

Bangkok, Sziám fővárosa, 931.000 1. (1930). 
Bánhida nagyk., 9429 1. (1930). 
•Bánky Vilma, *1903-, fiimszínésznő, Rod la 

Roque felesége. 
•Bankzárlat, a pénzbetétek visszafizetésének 

korlátozása, vagy bizonyos időre szóló felfüggesz
tése. Gazdasági nyugtalanság idején szokták el
rendelni, nehogy a betevők tömegesen rohanják 
meg betéteikért a bankokat. (Nálunk 1931 júl. 
17-től volt háromnapos B.) 

•Banting, Fred, amerikai orvos, *1891, az in
zulin felfedezője. 

•Baranowieze, lengyel város, vasúti csomópont. 
Minszktől DNy-ra, 28.000 1. 

Bárány István, úszóbajnok, szül. éve helyesen 
1907. 

Bárány Sándor, országgy. képv., megh. 1931. 
Baranya vm. (Pécs nélkül), 249.997 1. (1930). 
•Baranyay Béla, »1882, jogtörténész, debreceni 

egyet, tanár. 
•Baranyay József, *1876., író és a Közp. Sajtó-

váll. vezérigazgatója. 
Barbado-f, brit-nyugatindiai sziget, 172.000 1. 

(1930). 
Barcelone, spanyol város, 972.900 1. (1930). 
•Barches, zsidó ünnepi sütemény. 
•Barcs nagyk., 1928. Drávapálfalva kisk. 

hozzácsatoltatott, 7585 1. (1930). 
Bárdos Artúr, színigazgató 1926—29. Berlin

ben működik, 1932. újra átveszi Bp.-en a Bel
városi Színházat. 

Bárdos Rémig, pannonhalmi főapát, megh. 
1932 máj. 12. 

•Barkhausen, Heinrich *1881. német elektro
technikus, az ultrarövid elektromos rezgések 
előállítója. 

Barmen, porosz város, 1929 óta Elberfelddel 
egyesítve Wuppertal néven. 

Barnaszéntermelés 1930. millió tonnában : 
Németorsz. 146Ό, Csehszlovákia 19·2, Magyarorsz. 
6 1 , Jugoszlávia 4 9 , Ausztria 3-0, Kanada 8*0. 
Világtermelés 195-2. 

Barranqnllla, kolumbiai kikötőváros, 140.000 1. 
(1928.) 
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BARBET-BROWNING BERNSTEIN 

Barret-Browning, Elisabeth, angol költőnő, 1. : 
Browning. 

•Barthel Max, *18Θ3, német szocialista költő. 
' Barthou, Jean Louis, francia politikus, 1930. 

hadügyminiszter. 
Baryt, ásvány, 1. : Barit. 
Base h Imre, egészségügyi főtan., szfőv. köz

kórházi ig., megh. 1931 jan. S. 
Basel, svájci város, 148.000 1. A Nemzetközi 

Fizetések Bankjának székhelye. 
•Baskíria, autonóm szovjetköztársaság az Ural 

hegység D-i részén, 151.840 qkm, 2,665.850 1. 
Rézbányák, rézhuták, földmüvelés, állattenyész
tés. Fővárosa Ufa. 

*Bastia, kikötőváros Korzika szigetén, 29.500 1. 
*Baszkuncsak-tó, lefolyástalan sóstó a Kaspí-

mélyedésben. Sótermelés (évi 350.000 t.). 
Bata, Tomas, cseh cipőgyáros, repülőszerencsét

lenség áldozata lett 1932 júl. 12. 
Batavia, város Jáva szigetén, 437.000 1. (1930). 
Batthyány Elemér gróf, megh. 1932 jan. 9. 
Batthyány Tivadar gróf, megh. 1931 febr. 2. 
Baííhyány-Straíímann László herceg, megh. 

Ιθδΐ jax„. 23. 
Batíonya nagyk., 12.718 1. (1930). 
•Bauai, Vicki, német regenyírónő, *1898. Grand 

Hotel c. regényéből színdarab, majd film is készült. 
*Bäumer, Gertrud, »1873, írónő, politikus, a 

ném. nőmozgalom egyik vezető alakja. 
Barin, René, francia író, megh. 1932 júl. 20. 
Bée, 1. *Letenye. 
•Bechterev, Vladimir (1857—1927), orosz ideg

búvár. 
Beck Soma, pécsi egyet, tan., megh. 1930 

ápr. 26. 
Beeker, Karl Heinrich, orientalista, v. német 

közokt. min., megh. 1933 febr. 
Bednar János, festő, megh. 1932 febr. 21. 
*Bedó-rendszer, Charles Bedaux amer, mérnök 

által kidolgozott munkabérfizetési rendszer mely 
a munkateljesítmény fokozását célozza. 

*Beebe, William, »1877, angol zoológus, az ame
rikai trópusi tengereken számos fontos kutatást 
végzett. 

•Behaviourizmus (ang. behaviour : viselkedés), 
C. Lloyd Morgan által alapított amerikai lélektani 
irány, mely szerint a pszich.-megismerést a kül
világ ingereire való reflexekből (magatartás) kell 
megkonstruálni. 

Beje, 1. Bejegyertyânos. 
•Bejegyertyános, kisk., 1928. Beje és Hegyhát

gyertyános egyesült B. néven, Vas vm. sárvári j . , 
1142 1. (1930). 

Békásmegyer nagyk. 8447 1. (1930). 
*Beke 1. József, *1867., mérnök, hídtervező 

(Ferenc József híd, Erzsébet-híd). — 2. Ödön, 
nyelvész, *1883., főleg finn-ugor összehasonlító 
nyelvészettel és a cseremisz nyelvvel foglalkozik. 

»Békeffi László, »1891., színész, konferanszié, 
Sok kabarédarabot és színdarabot írt. 1931 óta 
az Anfrássy-úti színház tagja. 

Békés nagyk., 28.907 1. (1930). 
Békés vm., 330.656 1. (1930). 
Békéscsaba rtv., 49.347 1. (1930). 
•Bélák Sándor *1886, farmakológus 1927 .dtb-

recwi egyet, közegészségtan tanára 

Belfast, Ulster fővárosa, 425.000 1. (1930). 
Belgium, királyság, 8,092.000 1. (1930). 
Belgium, királyság, 8,092.0001. (1930). Története. 

1927-ig koalíciós kormány irányította Belgium poli
tikáját, ekkor azonban Van der Velde külügymi
niszter lemondott és a szociáldemokraták kiváltak 
a koalícióból. Katolikus-liberális koalíciós kormány 
következett ezután, amelynek a legtöbb gondot 
a flamand kérdés, továbbá az általános gazdasági 
válság és a munkanélküliség okozták. Az 1933. évi 
községi választásokon a szociáldemokraták erő
sen előretörtek, de az ezt követő országos válasz
tásokon, bár mandátumaik száma gyarapodott, 
ugyanannyi helyhez jutottak, mint a katolikus 
párt és így továbbra is Brocqueville katolikuspárti 
miniszterelnök katolikus-liberális kormánya ma
radt uralmon. 

•Belle-Alliance, vendéglő Waterloo mellett, 
erről nevezték el a franciák a Waterlooi ütközetet. 

*Bello Horizonte, Minas Geraes brazíliai állam 
fővárosa, 108.800 1. (1929). 

Beludzsisztán, fővárosa Quetta, 60.0001. (1931). 
Beivárd és Kisgyula kisk. egyesültek 1927. 

Belvárdgyula néven. 
•Belvárdgyula (Belvárd és Kisgyula 1927. egye

sültek e néven), kisk. Baranya vm. pécsi j . 252 1. 
(1930). 

•Benezurialva, Dolány kisk. új neve. 
Bendzsó, hangszer, lásd Banjo. 
Benes, Eduard, csehszlovák külügyminiszter, 

1927. a népszövetségi biztonsági bizottság elnöke. 
Tevékeny része volt 1933-ban a kisantant szövet
ség létrejöttében. 

*Benevente, Jacinto, spanyol vígjátékíró, *1876. 
1922. Nobel-díj. 

Beniezky Ödön, 1928. a Somogyi Béla és Bacsó 
Béla meggyilkolása ügyében a vizsgálóbíró előtt 
elmondott vallomását Az Újság című lapban 
közzétette. Ezért másfélévi fogházra ítélték. Ki
szabadulása után, 1931 jan. 20. öngyilkos lett. 

Bennett, Arnold, angol író, megh. 1931 márc. 27. 
Beöthy László, író és dramaturg, megh. 1931 

máj. 7. 
Berczelly Jenő, felsőházi tag, megh. 1932 Júl. 8. 
*Berda József, *1902., költő. Egyedül, öröm, 

Izgalmas szegénység. 
Berény Henrik, hegedűművész és zeneszerző, 

megh. 1932 márc. 22. 
Berettyóújfalu nagyk., 10.899 1. (1930). 
Bergen, norvég város, 98.500 1. (1930). 
•Bergius, Friedrich, német vegyész, *1884, az 

ú. n. berginizálás feltalálója. 1931. Nobel-díj. 
*Bergner, Elisabeth, »1897, német színésznő és 

filmszínésznő. Nju, Flórenci hegedűs, Álmodó 
száj stb. 

»Berliner Emil, amerikai mérnök (1851—1929), 
a grammofon feltalálója. 

Bermuda-szigetek, 27.789 1. (1931), ebből 11.353. 
fehér. 

Bern, Svájc fővárosa, 111.783 1. (1930). — B. 
kanton 688.774 1. (1930). 

Bernáth 1. *Aurél, *189S., festő és rajzoló 
Grafikai album, Berlin kiállítás. — 2. Géza, ny. 
államtitkár, megh. 1932 szept. 12. 

Bernstein, Eduard, német szocialista politikus, 
megh. 1988. 
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BERTHELOT BRAZÍLIA 

•Betthelot, Philippe, *1866, francia diplomata. 
Besenyszög nagyk., 5569 1. (1930). 
Besszarábia, 2,865.506 1. (1930). 
•Betcigeuze, elsőrendű óriáscsillag az Orion-

csillagképben. 
Bethlen 1. István gr., 1931 aug. 19. lemondott 

a miniszterelnökségről és különféle fontos kül
politikai missziókat végzett, így Olasz- és Német
országban. 1933. megjel. és nagy feltűnést keltet
tek Beszédei és írásai, 2 kötet. — 2. élargit grófnő, 
1931 nov. az Egyes. Äll.-ba utazott, ahol előadá
sokat tartott . Hazatérve, cikkekben és előadáso
kon számolt be útjáról. 

Betlen Gyula, *1879, szobrász. 
•Beuthen, felsösziléziai város, 97.300 1. (1930). 

A bányászat és kohászat központja. 
Bczzegh-Huszágh Miklós, a bp.-i államrendőrség 

főkapitánya, 1932 márc. 5. lemondott. 
Bhopal, angol-indiai állam, 26.634 qkm, 729.955 

1. Fővárosa Bh., 45.000 1. 
*Bignio Gyula, *1876., író, hajóskapitány, a 

gzfv. Idegenforgalmi hivatal tisztviselője. 
Bihar vm., 176.002 1. (1930). 
»Bihar and Orissa, angol-indiai tartomány, 

215.378 qkm, 34 millió 1. Érc- és szénbányák. Fő
városa Patna, 120.000 1. 

Biharkeresztes nagyk., 4271 1. (1930). 
Biharnagybajom nagyk., 4650 1. (1930). 
•Bikáes kisk., 1930. Kistápé hozzácsatoltatott, 

13851 1. (1930). 
Birkenhead, Frederick (Edwin Smith), lord, 

1928. visszavonult, 1930 megh. 
Birma (Burma), angol-indiai tartomány, 

14,667.000 1. (1931). 
Birmingham, angol város, 1,002.000 1. (1931). 
Biró Lajos, zoológus, megh. 1931 szept. 2. 
*Biserta, francia kikötő és flottatámpont Tu-

inszban, 21.000 1. 
*Blttay Gyula (1901—32), rádiószolgálatot tel

jesített a légiforg. szolgálatában. Endresszel együtt 
lezuhant 1932 máj. 21-én. 

•Bjelala-Kalitva, ipari központ a Don felső 
folyásánál, 43.000 1. Szénbányák. 

*Blagovjescsenszk, orosz város az Amur mellett. 
61.000 1. Kikötő, malomipar. 

Blasco y Ibanez, Vicente, spanyol író, megh. 
1928. 

Blasnek Hugó, tűzoltófőparancsnok, megh. 
1931 máj. 12. 

Blattner Géza, *1893., festőművész, a bábjáték 
újjáteremtője, színháza, iparművészeti műhelye 
van Párizsban (Arc en ciel Théâtre de marionettes). 

Bochum, német gyárváros, 322.700 1. (1931). 
•Bocsárlapújtö, 1927. Karancsalja és Lapújtő 

egyesült B. néven, Nógrád és Hont egyes. vm. 
salgótarjáni j . , 2135 1. (1930). 

Bodenbach (Podmoky), 22.600 1. (1930). 
*Bogdo-01a (Szent Hegy), hegység a közép

ázsiai Tiensanban, legmagasabb csúcsa 6640 m. 
Bogota, Colombia fővárosa, 235.400 1. (1928). 
Bogyiszló nagyk., Tolna vm. központi j . . 28011. 

(1930). 1931-ig Pest vm.-hez tartozott. 
•Bohumin, cseh város, 1. *Oderberg. 
Bolivia, 2,911.000 1. (1929. becslés). — 1928, 

Bolivia és Paraguay között a Chaco-terület 

miatt háborús konfliktus tört ki, amelyet a 
Népszövetség elsimított, de a területi viszály 
1932-ben újra háborús alakot öltött. 

Bologna, olasz város, 246.000 1. (1931). 
Bolyok kisk., 3503 1. (1930). 
Bombay, Brit-India kikötővárosa, 1,158.000 1. 

(1931). 
*Bona, francia erődítés és kikötő Algériában, 

42.000 1. 
•Bonyhád nagvk., 1928. Börzsöny hozzácsatol

tatott , 6861 1. (1930). 
Bónyi Adorján, író. Ujabban több színdarab : 

Eicserélt ember (Kamara Szính.), Egy kis senki 
(Belvárosi Szính.). 

*Boom (ang), a tőzsdei árfolyamok (többnyire 
mesterséges) fölverése és általában gazdasági fel
lendülés, főként Amerikában. 

•Bonin-szigetck, japán szigetcsoport Japán ée 
a Marian-szigetek között, 69 qkm, 6000 1. 

Boris III., bolgár cár, 1930 okt. 26. nőül vette 
Giovanna olasz kir. hercegnőt. 

*Boro-Budur, Buddha szentély Jáva szigetén, 
óriási templomok a Kr. u. 8—9. századból. 

Boroevies Szvetozár báró halálozási éve 1920. 
*Boross Elemér, *1903, modern drámaíró. Vak

ablak c. darabjával lett ismertté. Ujabb szín
művei : Világrekord, Forgószél stb. 

Boroszló, német város, 617.000 1. 
Borsod, Gömör és Kishont egyes. vm. (Miskolo 

nélkül), 296.721 1. (1930). 
Borszéky Károly, orvos, egyet. rk. tanár, megh. 

1933 febr. 16. 
•Boryslaw, lengyel város Galíciában, 16.000 1. 

Petróleumforrások. 
•Bosch, Karl, német vegyész, *1874. Salétrom

gyártás a levegő nitrogénjéből. 1931. Nobel-díj. 
Boston, az Egyes. Áll. kikötővárosa, 781.000 1. 

(1930). 
Bot kisk., 1. *Etyek. 
Botyka, 1. • Botykapeterd. 
•Botykapeterd (Botyka és Kispeterd egyesültek 

1931. e néven), kisk. Baranya vm. szentlőrinci j . , 
659 1. (1930). 

•Bourges, francia város Cher départementban, 
46.000 1. Világhírű katedrális ; ágyúgyár. 

•Böckh Hugó (1874—1932) geológus, a Földtani 
Int. ig. Tud. művei külföldön is ismertek. Az ál
lamkincstár erdélyi földtani kutatásainak vezetője 
volt, ekkor akadtak földgáz nyomára. 

•Böhm Rezső (1883—1933) cseh szenátor, a 
ker. szoc. párt főtitkára, majd elnöke, 1925 óta 
Pozsonyban, mint szén. a m. kisebbségek érdekében 
tevékenykedett. 

Börzsöny, 1. *Bonyhád. 
Brandenburg, 1. porosz tartomány, 2,592.000 1. 

— 2. város, 64.500 1. (1931). 
Brassó (Brasov), 56.200 1. (1930). 
Braunschweig, német szabadállam, 501.900 1. 
Brazília, délamerikai állam, 40,273.000 1. (1929). 

Az 1918. elnökké megválasztott Rodrigues Alves 
meghalt, mielőtt hivatalát elfoglalhatta volna. 
Utóda Silva Pessoa nagy közmunkákat kezdemé
nyezett. Az 1922. elnökké lett Silva Bernardes ellen 
1924-ben Sao Paulóban katonai forradalom tört 
ki, de a kormány leverte. 1926-ban Washington 
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BRECHT BULGÁRIA 

Louis Pereira de Sousa lett az elnök, akit az 
1930-ban kitört forradalom megbuktatott. Ge-
tulio Vargas lett az ideiglenes elnök azzal a pro
grammal, hogy a közállapotoknak diktatúrával 
való rendezése után 1933-ban tiszta választás 
útján visszaállítja a parlamenti rendszert. 1932. 
niárc.-ban Bio Grande de Sul, Minas Geraes és 
Sao Paulo déli államokban forradalmi mozgalom 
indult meg, 1932 júl.-ban nyilt, fegyveres katonai 
zendülés lángolt föl. Azonban a központi kormány 
hadserege a forradalmat leverte. 

•Brecht, Bertolt, német író, *1898. Három-
garasos opera (John Gay (1685—1732) után), 
„Mahagonny". 

Bríui Lőrinc, prelátus-kanonok, megh. 1930 
dec 2. 

Bréma, német állam, 338.800 1., Br., város, 
304.500 1. (1930). 

Brentano, Lujo, német egy. tan., megh. 1931. 
Breszt-Litovszk (Brzesc nad Bugiem), lengyel 

város 29.500 1. 
Breuer Szilárd, tüzoltófőparancsnok, megh. 

1931 nov. 2. 
Brianti, Aristide, francia politikus, megh. 1932 

márc. 7. 
Brienx, Eugène, francia drámaíró, megh. 1932 

dec. 6. Nizzában. 
Brisbane, ausztráliai város, 313.200 1. (1930). 
Brit-Celumbia, Kanada tartománya, 694.200 1. 

(1931). 
»Broadway (ang.) a. m. széles út (New York

ban). 
Brockdorff-Itantzau, Ulrich, halálozási éve 1928. 
*Brod, jugoszláv város és erőd a Száva mellett, 

10.600 1. 
•Bród Miksa, orvos, *1861, szakirodalmi mun

kásság. 
•Bródy Lili, *1906, író és újságíró. Eegényeí : 

A Manci, A felesége tartja el. 
Bromberg (Bydgoszcz), lengyel város, 116.000 1. 
•Bruckner, Ferdinand, *1891, álneve Theodor 

Tagger német drámaírónak (Krankheit der Ju
gend c. drámáját Halálos ifjiíság címen a Bel
városi Színház adta elő meghívott közönség előtt 
1932 nov., de betiltották). Egyéb drámái : Ver
brecher, Angliai Erzsébet (Vígszinh.), Athéni 
Timon, Die Marquise von Ο. s tb . 

*Brüning, Heinrich, *1885., német politikus 
(Centrum), a német Szakszervezeti Szövetség 
ügyv. igazg. 1921—30 ; 1931—33. birodalmi 

Brünn (Brno), 263.600 1. (1930). 
Budafok rtv., 19.691 1. (1930). 
Budakeszi nagyk., 6099 1. (1930). 
Budaörs nagyk., 9006 1. (1930). 
Budapest 

A népesség száma 
1910 1920 1930 

880.371 928.996 1,006.184 
Épületek száma 

1910 1920 1930 
Lakóház 16.431 17.625 23.142 
Egyéb 1.604 2.395 2.726 

I. ker. .. 
II. ,, .. 
III. ,, .. 
IV. ,, .. 
V. „ .. VI. ,, .. 

VII. „ .. 
VIII. ,, .. 
IX. ,, .. 
X. ,, .. 

Kerületek népessége 
1910 
71.501 
41.429 
49.412 
25.268 
63.700 

.. 156.284 

.. 181.863 

.. 151.845 
88.035 

.. 51.034 
162.342 

1920 
96.609 
48.705 
51.164 
28.306 
72.149 
160.361 
176.321 
145.408 
91.128 
58.845 
196.478 
732.518 

1930 
115.949 
52.047 
60.465 
25.172 
78.039 

174.040 
186.647 
141.119 
99.617 
73.089 

228.461 
777.723 

Hitfelekezetek (1930): Róm. kat. 611.220 
(60-7%), ref. 121.802 (12-1%), ág. ev. 49.984 
(5%), gör. kat. 10.557 (1-1%), gör. kel. 4.088, 
unit. 2511, izr. 204.371 (20-3%), egyéb 1631. 

Anyanyelv (1930): Magyar 948.950 (94-3%), 
német 38.460 (3'8%), tót 7764, a többi román 
rutén, horvát, szerb stb. 

Műveltségi állapot (1930): ír, olvas 914.868 
(91%), csak olvas 3496, analfabéta 87.825 (8-7%). 

Házasságkötések száma 
1910 : 8.275 (ezer lakóra 95) 
1920: 11.677 ( ,, ,, 122) 
1930: 10.782 ( ,, „ 109) 

Élveszülöttek száma 
1910 : 22.206 (ezer lakóra 25"5) 
1920: 21.068 ( ,, ,, 224) 
1930: 16.723 ( ,, „ 167) 

18.035 20.020 25.868 

1910: 16.129 (ezer lakóra 18-5) 
1920: 22.053 ( „ ,, 235) 
1930: li.292 ( ,, ,, 15.3) 

Budatétény, nagyk., 2546 1. (1930). 
Bnday Dezső, mérnök, országgyül. képv.,megh. 

1932 jan. 8. 
Buenos Aires.'Argentína fővárosa, 2,153.000 1. 

(1930). ft. 
Buffalo, város az Egy. Áll.-ban, 573.000 1, 

(1930). 
»Buisson, Ferd. Ed., *1841., ped. és pol., a francia 

pacifisták vezére, az Emberi Jogok Ligájának el
nöke. 1927. Nobel-békedíj.' 

Buitenzorg, jávai város, 61.000 1. 
Bukarest (Bucuresti),Románia fővárosa, 631.000 

1. (1930). S*sw;$**Hí$* 
Bulgária, királyság, 6,006.000 1. (1931). Poli

tikáját erősen befolyásolta a gazdasági válság és 
macedón kérdés. Liapcsev kormánya után a Ma-
linov-kormány következett, amely 1931. lemon
dott és Musanov lett a miniszterelnök. 1932-ben 
az agrárpárt kivált a koalícióból és újra Malinov-
kormány következett. 1933-ban amnesztiatör
vényt szavaztak meg, amely lehetővé tet te az 
1924-ben puccsal eltávolított Sztambuliszkij 
kormány emigrációban élt tagjainak visszaté
rését. 
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BÜBGONYATERMÉS CI-NAîf 

Burgonyatermés 1930. millió métermázsában : 
Oroszország 478-5 (1929), Németorsz. 471.0, Len-
gyelorsz. 3745, Franciaorsz. 134.3, -Egyes. Áll. 
93-3, Csehszlovákia 89-5, Anglia és Írország 603, 
Spanyolorsz. 41-9, Magyarorsz. 18-4. 

•Burjat-Mongolia, autonóm szovjetköztársaság 
Kelet-Szibériában, 376.391 qkm, 524.000 1., 44% 
burját, 53% orosz. Vadászat, halászat. Fővárosit 
Verchne-Udinszk, 29.000 1. , - J - / · - -*>Ï. 

Burma, indiai tartomány, 1. Birma. ' · ' '' '" " "Ί 
Burin ester, Willy, német hegedűvirtuóz, megh. 

1933 jan. 

•Etís Fekete László, *1895., író, hírlapíró, szín
darabjaival ért el sikereket. (Ferike mint vendég, 
A méltóságos asszony trafikja, Diktátor stb.). 

Búzatermés 1930. millió métermázsában : 
Oroszorsz. 295Ό, Egyes. Áll. 235-0, Kanada 108-2, 
Brit-India 106-4, Franciaorsz. és gyarm. 750, Ar
gentina 642, Ausztrália 58Ό, Olaszorsz. 57 1, Spa
nyolorsz. 39-7, Németorsz. 37.8- Románia 35-6, Ma
gyarorsz. 230, Lengyelorsz. 22-4, Jugoszlávia 21-8. 

Büűszentmihály nagyk., 8639 1. (1930). 
Byrd, Eichard Evelyn, amer, earkkutató, 1939. 

nov. 29. átrepült a Déli sark felett. 

C 
Cagllarl, Sardinia sziget fővárosa, 101.800 1. 

(1931). 
Calne, Thomas Henry, Sir Hall, angol regényíró, 

megh. 1931 szept. 1. 
Calgary, kanadai város, 83.300 1. (1931). 
California, 1. Kalifornia. 
Callao, perui kikötőváros, 77.000 1. 
•Calmette, Alb. Leon Charles, francia bakterío-

lógus, *1863. C.-eljárás : csecsemők védoltás» 
tuberkulózis ellen. 

Cambridge, angol város, 66.800 I. 
•Campinas, brazíliai kikötőváros Sao Paulo 

államban, 116.000 1. Kávéültetvények. 
*€ampos, brazíliai város Rio de Janeiro állam

ban, 175.000 1. Cukorkcreskedelem. 
Canberra, Ausztrália épülő fővárosa, 6400 1. 
Candia (Heraklion, gör. Iraklion), kikötőváros 

Kréta szigetén, 33.000 1. 
Cannes, francia város, 42.500 1. 
Caracas, Venezuela fővárosa, 135.000 1. 
Cáriéin (most Sztálingrád), orosz város, 148.000 

1. (1926). 
•Caries (lat.) a. m. fogszú, csontszú. 
Carlisle, angol város, 57.000 1. (1931). 
•Carnallií, 1. Karnallit. 
•Carta del laroro (ol.), a fasizmus munkajogi 

alaptörvénye. 
Casablanca, kikötőváros francia Marokkóban, 

161.000 1. (1931). 
Catania, olasz város, 226.800 1. (1931). 
•Catch-as-eatch-ean (ang. : fogd, ahol éred), 

szabad birkózás, amelyben a görög-római birkó
zással ellentétben, mindenféle fogás meg vaű 
engedve. 

•Catchup (ang.), paradicsomból készült fűszeres 
mártás. 

Cattaro, dalmáciai hadikikötő, szerb neve Kotor. 
•Cottleya, trópusi fákon tenyésző orchidea. 
Cawnpore, északindiai város, 243.700 1. (1931). 
Cegléd rtv., 37.413 1. (1930). 
Celebes sziget, 4,226.000 1. (1930). 
Celldömölk nagyk., 6.100 1. (1930). 
•Cephalopoda, fejlábúak, puhatestű tengeri 

állatok (tintahal). 
•CernttI, Vittorio, H887., diplomata, Paulay 

Erzsi színésznő férje. Olasz követ Bécsben, 
Buenos-Ayresben, Budapesten Meszkvában 6* 
1933. Németországban. 

Ceylon sziget, 5,312.000 1. (Ü31). 
•Chaiber-hágó, fontos közlekedési út Afganisz

tán és India között, 40 km hosszú, 2065 m magas. 
Megerősített szűk völgy. A szittyák, tatárok, 
turáni fajok útja. 

Chamberlain, Joseph Austen, angol miniszter. 
1925. Nobel-békedíj, i 

•Chanuka, 8 napos izr. ünnep dec. hónapban. 
Charkov, orosz város, 1. *Kharkov. 
•Chardonne, Jacques, ^1884., francia író. 1932. 

Claire c. regényével elnyerte a francia akadémia 
irodalmi nagydíját. 

Chattanooga, város az Egyes. Áll.-ban, 119.800 
1. (1930). 

Chemnitz, német város, 360.000 1. 
Chernelháza, 1. *Chernelházadamonya. 
•Chernclházadamonya kisk., 1926. Chernelháza 

és Damonya egyesültek Ch. néven, Sopron vm. 
csepregi j . , 449 1. (1930). 

•Cherry Brandy (ang.) a. m. cseresznyepálinka. 
Cherson, ukrán város, 58.800 1. (1926). 
Chicago, város az Egyes. Áll.-ban, 3,376.000 1. 

(1930). 
Chile, délamerikai állam, 4,287.000 1. (1930). 
•Chingan, 2500 m magas határhegység Mandzsú

ria és Mongolia között. 
Chios, görög sziget, 75.600 1. (1928). 
Chorln Ferenc, ifj., a Salgótarjáni kőszénbánya 

rt . vezérigazgatója, 1933-ban a Gyosz elnöke lett. 
Chorin Géza, hírlapíró, zeneszerző, megh. 1933 

ápr. 3. 
l'hován Kálmán, zenepedagógus, megh. 1928. 
Christehurch, város Uj-Zéland szigetén, 127.000 

1. (1931). 
•Chymus (gör.), a gyomorban megemésztett 

ételpép. 
Cibakháza nagyk., 5859 1. (1930). 
Cienluegos, kikötőváros Kuba szigetén, 39.9001. 

(1930). 
•Cit, az angol cost, insurance, freight azavak 

kezdőbetűi, azt jelenti, hogy az eladó tartozik 
viselni az összes szállítási költségeket, beleértve 
a tengeri biztosítást is, egészen a rendeltetési 
helyig : pl. cif Hamburg. 

Cigánd nagyk., 4725 1. (1930). 
•Ci-nan, a kínai Santung tartomány fővárosa 

a Hoangho mellett, 266.ÍQQ 1. Amerikai egyetem, 
textilipar. 
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CINCINNATI 

Cincinnati, város az Egyes. Áll.-ban, 451.000 I. 
(1930). 

•Cing-Tau, kínai kikötőváros a Kiau-csou öböl
ben 47.000 1. Selyem- és szalmafonás. A német 
bérelt terület fővárosa volt, 1914. a japánok el
foglalták. 

Cinkota nagyk., 8449 1. (1930). 
•Citta del Vaticano (Vatikánváros), a római 

Szentszék és Olaszország között 1929 jún. 7. létre
jött megállapodás alapján meghatározott terület, 
aitelyen a pápa felségjogokat gyakorol. Területe 
44 hektár, 639 1. 

Clermont-Ferrand, francia város, 103.000 1. 
(1931). 

Cleveland, város az Egyes. Áll.-ban, 1,195.000 1. 
(1930., külvárosokkal együtt). 

•Clianthus, ausztráliai félcserje, élénkszínű vi
rágaiért kedvelt szobanövény. 

*Cobaea, trópusi Amerikából származó kúszó
növény, harangalakú lila virágokkal, erkélyeken 
ültetik. 

•Cobbler, szeszesital-keverék (bor, gyümölcs, 
jég stb.í. 

»Cochenille, a bíbortetűből nyert piros festék. 
Cochinchina, Francia-Indokína déli része, 65.000 

qkm, 4,392.000 1. (1929). 
•Coűein, az ópium alkatrésze, gyógyszer köhö

gés ellen. 
Colombia, délamerikai közt. 7,851.000 1. (1928). 
Columbus, város az Egyes. Áll.-ban, 290.000 1. 

(1930). 
•Compton, Arthur, *1892, amerikai fizikus. 1927 

Nobel-díj. 
Conan Doyle, l. Doyle. 
Coneepeion, város Chileben, a Bio-Bio folyó 

mellett, 70.600 1. 
Concha Győző, ny. egyet, tanár, megh. 1933· 

ápr. 11. 
Coney Island, sziget és tengeri fürdő New York 

közelében. 
Constanze, 58.200 I. (1930). 
Coolidge, 1. Calvin, az Egyes. Áll. elnöke 1929-ig. 

Megh. 1933. jan. — 2. »William David, *1873, 
amerikai fizikus (C.-lámpa, „halálsugarak"). 

•Corbusier, Le, (Charles Edouard Jeanneret), 
•1887, svájci építész, a modern stílus egyik meg
teremtője. 

Cordoba, 1. spanyol város, 84.500 1. (1930). — 
2. argentínai város, 253.000 1. (1930). 

•Corvin-lánc (koszorú és díszjelvény) magyar 
kitüntetés a tudomány, irodalom és művészet 
kiváló képviselői részére. Alap. 1929. 

•Couvade, férfigyermekágy. Egyes népeknél 
(baszkok, indiánok stb.) az apát ápolják úgy, mint 
a gyermekágyas anyát. 

Coventry, angol város, 167.000 1. (1931). 
•Coxtown, munkanélküliek városa, Pittsburg 

határában. Alapította James Cox. Saját valuta. 
•Crack (ang.) a. m. sportnagyság ; a legjobb 

versenyló. 
•Cracking (ang.), a nehéz olajok átalakítása 

könnyű olajokká 450"-ra hevítés és desatillálái 
útján. 

Craiova, 63.000 1. (1930). 

1637 

CSBRNOVÎC 

•Crawl (ang.), a. m. kúszóúszás, a leggyorsabb 
úszási mód. 

Croydon, angol város, 233.000 1. (1931). 
Csabaesüd, nagyk., 1839 1. (1930). 
*Csad-t6, édesvizű tó Észak-Afrikában, Szudán

ban, 50.000 km«. 
Csák Károly, orsz. gyűl. képv., megh. 1982 

ápr. 24. 
Csanád, Arad és Torontál egyes, vm., 174.318.1. 

(1930). 
Csanádapáca nagyk., 4648 1. (1930). 
Csanádpalota nagyk., 5883 1. (1930). 
•Csang-co-lin (1873—1928), mandzsúriai had

vezér. 
•Csang-kai-sek, *1888, kínai tábornok, a Kuo-

mintang-kormány feje Nankingban. 1928. meg
verte a közp. kormány ellen hadat viselt Csang-
co-lin mandzsúriai kormányzót és a kinai köz
társ, elnöke lett. 1931. ismét mandzsúriai és 
japán csapatok ellen háborúskodik, ami még 
1932—33-ban is tart . 

•Csang-sa, a délkínai Hunan tartomány fővá
rosa, a Hsziang folyó mellett, 606.900 1. (1929). 
Egyetem. Vegyipar. 

Csánki Dezső, történetíró, az Orsz. Levéltár főig. 
megh. 1933 ápr. 30. 

Csány nagyk., 4505 1. (1930). 
Csanytelek nagyk., 4670 1. (1930). 
Csathó Kálmán, író, 1931 aug. 24. a Nemzeti 

Színház főrendezője lett. 
Csecsemőhalálozás 1930. 100 élve szülöttre esik 

egy évesnél fiatalabb elhalt esecsemő : Magyar
ország 16, Ausztria 11, Németország 8, Francia
ország 7, Anglia 6, Svédország 5. 

Csehszlovákia, köztársaság, 14.726.000 1. (1930). 
Története. Az 1929. választásokon a baloldali pár
tok erősödtek meg és Udrzal alakított koalíciós kor
mányt, amelyben résztvettek a csehszlovák és né
met agráriusok, a nemzeti demokraták, a csehszlo
vák nemzeti szocialisták, a csehszlovák és német 
szociáldemokraták. 1932 aug. az agráriusok a 
szociális törvények megszavazása ellenében ked
vezményeket követeltek a mezőgazdaság számára, 
okt. válság keletkezett Trappl pénzügyminiszter 
adójavaslatai körül, végül Ûdrzal egészségi álla
potára való hivatkozással lemondott és Malypetr 
agrárius alakított kormányt az eddig is koalíció
ban volt pártokból. 

•Cse-kiang, kínai tartomány a Jang-ce-kiang 
folyótól délre, 94.459 qkm, 24 millió 1. Selyem
hernyótenyésztés, teaültetvények. Fővárosa 
Hang-csou. 

Csekó Gábor, nagyprépost, megh. 1930 jún. 10. 
Csekonies Endre gróf, megh. 1929 febr. 21. 
•Cselegöresöny, Rácgörcsöny kisk. új neve. 
•Cseljabinszk, orosz város a déli Ural keleti 

oldalán, 62.200 1. Traktorgyár, barnaszéntelep. 
•Cseljuszkin-fok, a Taimyr-félszigeten, Ázsia 

legészakibb pontja, 77° 34'É. Sz. 
Csemuipo, kikötőváros Koreában, 54.000 1. 
•Csenger, 1932. Komlódtótfalu hozzácsatol

ta tok , 4941 1. (1930). 
Csepel nagyk., 22.901 I. (1Ô30). 
Cserna Andor, hírlapíró, megh. 1933 márc. 26. 
Csernovlc (Cernauti), Bukovina fővárosa. 

111.000 1. (1930). 
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CSICSERIN DEÁK 

Csicserin, Georgij Vasziljevics, orosz külügyi 
népbiztos, 1930. lemondott. 

•Csi-fu (Chefoo), kínai kikötőváros a Csili-öböl-
ben, 91.500 1. Gyapot- és szénkivitel. 

•Csikérla nagyk., Felsőcsikéria új neve. 
CsI-li (Pe-csi-li, Chile), északkínai tartomány 

Mongolia és a Csi-li öböl között, 38,900.000 1. 
(1926). Vas- és szénbányák. Fővárosa Peiping. 

Csing-tan, helyesen *Cing-tau, 1. ott. 
*Csing-tu-fu (Chingtoo), a nyugatkínai Szecsuan 

tartomány fővárosa, a Minho folyó mellett, 890.700 
1. Fém-, textil- és selyemipar. 

Csolnok nagyk., 2955 1. (1930). 
»Csomolungma, a Mount Everest (1. ott) tibeti 

neve. 
Csongrád rtv., 26.046 1. (1930). 
Csongrád vm. (Szeged és Hódmezővásárhely 

nélkül) 148.529 1. (1930). 
Csontos Imre, orsz. gyűl. képv., megh. 1931 

ápr. 1. 
Csorba Géza, szobrász. Művei : Ady Endre, 

Pethes Imre síremléke, Körösi Csorna Sándor 
szobra (japán csász. múzeum, Tokió). 

Csorvás nagyk., 6869 1. (1930). 
Csót nagyk., 1336 1. (1930). 
Csongedy Gyula, c. kanonok, megh. 1929 jan. 5. 
•Csősagarak, légritkított csövekben történő elek

tromos kisülésnél keletkeznek, ellentétes irányúak, 
mint a katódsugarak, mp.-ként 100—1000 km 
gyorsaságú, pozitív töltésű protonokból állanak. 
Azonosak a radioaktív anyagok alfa-»ugaraival. 

Dalren, kikötőváros Kínában, 262.000 1. 
Dakar, kikötőváros francia Nyugat-Afrikában, 

53.900 1. (1931). 
•Daladier, Edouard, »1884, fr. politikus, 1919. 

képv. lesz radikális szoc. programmal. 1924. az 
Herriot-korm. gyarmatügyi, 1925. a Painlevé-
korm. hadügyminisztere. 1929. a La République 
szerkesztője. 1930. a Chautemp-korm. közmunka
ügyi minisztere, 1932. ismét az Herriot-korm.-ban, 
majd a Paul-Boncour-korm.-ban vállal tárcát. 
1Ô33 jan. maga alakít kormányt. 

Dallas, város az Egyes. Áll.-ban, 260.400 1. 
(1930). 

Dalmácia, jugoszláv tartomány (Banovina Pri-
morska), 882.900 1. (1931). 

*Daman (port. : Damoa), portugál birtok Elő-
India nyugati partján, 48.000 1. 

Damaszkusz, város Szíriában, 193.900 1. (1929). 
Damon ja , 1. *Cherneïhâzadamonya. 
Dánia, királyság, 3,550.600 1. (1930), Far öer 

szigetek 24.200 1. (1930), Island 108.600 1. (1930) 
Grönland 16.600 1. (1930). 

Dános Árpád, újabb művei : Magyarország 1930. 
La Hongrie dana la crise mondiale 1932. örök 
szomjazok (elbeszélések). 

Danzig, szabad kikötőváros, 235.000 1. (192Θ). 
— D. szabad állam, 407.500 1. (1929). 

•Csukcsok, rénszarvastenyésztő mongol nomá* 
dok Északkelet-Szibériában. 

*Csnng-king,kínai város a Jang-ce-kiang mellett, 
635.000 1. (1929). Vasipar. 

Csnzima, japán sziget, helyesen: Cuzima. 
Cuba sziget, 3,638.000 1. (1930). 
Cukortermelés 1929—30. ezer tonnában : 
Répacukor : Németorsz. 2542, Oroszorsz. 1900, 

Csehszlovákia 1140, Franciaorsz. 1085, Egyes. 
Áll. 1076, Lengyelorsz. 785, Magyarorsz. 234. 
Világ: 11.807. 

Nádcukor: Brit-India 3178, Cuba 3122, Jáva 
3021, Japán 919, Brazília 900, Hawai 850, Por-
torico 700. Világ : 17.225. 

*Culebra, vízválasztó hegység az Atlanti ég 
Csendes-óceán között a Panama-szoroson. A Pa
nama-csatorna átszeli. 

Cuno, Wilhelm, német kancellár, megh. 1933. 
*Cnnow, Heinrich, *1862., német szociológus ée 

politikus, egyetemi tanár. Szerkesztője volt a 
Vorwärtsnek és a Neue Zeitnak. 

Curaçao sziget, 76.000 1. (1930). 
•Curityba, Parana brazíliai áilam fővárosa, 

100,135 1. (1930). 
•Curtius, Julius, *1877., német néppárti pol., 

1926—29. gazdasági min. 1929. belügymin. 1932. 
a Brüning-kormánnyal együtt távozott. C. kötötte 
meg 1930. a hágai reparációs egyezményt. 

Cyprus sziget, 347.900 1. (1931). 
Czebe Gyula, görög filológus, megh. 1930 jú l 14. 
Czernin, Ottokár gróf, megh. 1932 ápr. 4-
Czestoehowa, lengyel város, 117.700 1. (1931). 
Czóbel Béla festőművész. 1932. Szinnyei-díj. 

*Da<pé, Edgar, *1878. ném»t paléontologu
es természetbölcsész, 

Darányi Gyula, 1931 óta a bpesti egyetemen a 
közegészségtan ny. r. tanára. 

Darányi Ignác földműv. miniszter szobrát 1931 
máj. 15. leplezték le a Mezőgazdasági Múzeum 
előtt. 

Dárday Sándor, jogtudós, az áll. számvevőszék 
ny. elnöke, megh. 1933 febr. 8. 

*Darfur, steppe-vidék K-Szudánban. Termé
keny völgyek, réz- és vasbányák. Fővárosa 
El-Faser. 

Darmstadt, német város, 90.300 1. (1931). 
•Darwin, É-Ausztrália fővárosa és fő kikötője. 
•Davis Cup, az amerikai D. F . Davis alapította 

nemzetközi tennisz-vándordíj (serleg). 
Debrecen tjv., 117.275 1. (1930). 
*D-baukok, D betűvel kezdődő 4 német nagy

bank : 1. Darmstädter u. Nationalbank (Danat-
bank, alap. 1853 ; 2. Deutsche Bank, alap. 1870; 
3. Disconto-Oesellschaft, alap. 1851 ; 4. Dresdner 
Bank, alap. 1872. 

•Deák Ferenc ,*1898., jogi író, 1929. a newyorkl 
Columbia egyetem tanára. A Népszövetség 11 . és 
12. ülésén a magyar delegáció tagja. Számos jogi 
művet írt angol nyelven, ezek között 1931. az 
©ptáns-ügyről. 
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DECS D R É H S 

Dees nagyk., 4809 ]. (1930). 
«Defláció (lat.), a pénzérték emelése a fizetési 

eszközök korlátozásával (papírpénz bevonása 
stb.). Feltétele az állami bevételek emelése. 
Következménye a bérleszállítás, árcsökkenés. 

»Dekhan, Elő-India háromszögletű félszigete. 
»Dekort, levonás a számla összegéből azonnali 

fizetésnél vagy hiány esetén. 
Dél-Dakota, az Egyes. Áll. egyik állama, 692.800 

1. (1930). 
Dcledda, Grazia, olasz írónő, 1927. Nobel-díj. 
Delit, város Hollandiában, 50.600 1. (1930). 
Delhi, Brit-India fővárosa, 365.800 1. (1931). 
*Dél-Rhodesia, angol gyarmat Dél-Afrikában, 

386.000 qkm, 1,108.900 1. (1931). Kávé, gabona, 
réz, ólom. Fővárosa Salisbury. 

«Deltafém, 60% réz, 38% cink, 2% vas, arany
színű, önthető és kovácsolható, a tengervíz nem 
támadja meg. 

»Deneb, másodrendű csillag a Hattyú csillag
képben. 

Denver, város az Egyes. Áll.-ban, 287.800 1. 
{1930}. 

»Derbent. Daghestan kikötővárosa a Kaspi-
tavon, 23.000 l.Halászat.Az ókorban a,,Vaskapu", 
amelyen át Ázsia népei Európa felé vonultak. 

»Deréki Antal (1849—1932), színész és író. 
Főleg színdarabok, színésztört. munkák. 

Déry 1. Béla, festő, a Nemzeti Szalon igazg., 
megh. 1932 dec. 14. — 2. »Tibor, *1894, költi). 
Ló, búza, ember, Énekelnek és meghalnak. 

Des Moines, város az Egyes. Áll.-ban, 142.500 
1. (1930). 

»D'Esíournelles de Constant, Paul Henri Benj., 
*1852., francia politikus, 1909. Nobel-békedíj. 

Dévaványa nagyk., 14.655 1. (1930). 
Dézsi Lajos, szegedi egyet, tanár., megh. 1922 

szept. 17. 
»Diamond Harbour, Kalkutta tengeri kikötője 

a Hugli folyó mellett, a várostól 65 km-nyire. 
Diarbekr (Djarbekir), török város, 30.700 1. 

(1927). 
»Diatonikus (gör.), 12 oktávából(7 egész-, 2 fél

hang) álló hangrendszer. 
Dietrich, Marlene, *1902, német filmszínésznő. 

Nagysikerű filmjei : A kék angyal, Marokkó, 
Shanghai express, A szőke Vénusz. 

Dijon, francia város, 90.800 1. (1931). 
Diósgyőr nagyk., 20.854 1. (1930). 
Diósy Béla, a Zeneműv. Főiskola tanára, megh. 

1930 ápr. 19. 
Divald Kornél, müv. tört . író, megh. 1931 

márc. 25. 
»Djibouti, 1. Bsibuti. 
"Djokjakarta, város Jáva szigetén, holland 

birtok 107.600 1. Kávé- és cukornádültetvények, 
1. Dsokdsakarta. 

»Dnyepropetrovszk (ezelőtt Jekaterinoszlav), 
ukrán város a Dnyeper jobbpartján, 233.000 1. 
(1926). A délorosz fémipar központja. 

»Dnyeprosztroj, a világ legnagyobb vízierőműve 
a Dnyeper sellőinél, 1932 máj. készült el. Alu
minium,- elektroacél-gyártás. 

Doboz nagyk., 6469 1. (1930). 
Doflein, Franz, német zoológus, megh. 1924. 
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Dohánytermelés 1000 métermázsában : Egyes. 
Áll. 6861 (1931), Brit-India 6120 (1930), Orosz
ország 1800 (1931), Holl. India 907 (1930), Bra
zília 1100 (1930), Görögország 704 (1931), Tőrök
ország 351 (1930), Magyarország 298 (1930) stb. 
Világtermés 1929/30. kb. 23 millió métermázsa. 

Dolány, kisk., új neve Benczúrfalva. 
Dolesehaü Alfréd, egyet, tan., megh. 1932. 

febr. 21. 
*DoIIfuss, Engelbert, *1892, osztrák politikus, 

az osztrák parasztszövetség ti tkára, 1927. az alsó
ausztriai mezőgazdasági kamara igazgatója. Elő
harcosa az osztrák agrármozgalomnak. 1931. 
földmüvelésügyi miniszter, 1932. a Buresch-kor-
mány lemondása után kancellár és külügyminisz
ter. 1933 máj.-ban nagy eréllyel lépett föl a nem
zeti szocialisták és az Anschluss ellen, egyben 
pedig a szoc. dem. védőcsapatot feloszlatta. 

Dombegyház nagyk., 4953 1. (1930). 
Dombrád nagyk., 6062 1. (1930). 
»Dombrora (Dabrowa Gornicza), lengyel ipari 

város K-Sziléziában, 42.000 1. 
Doncaster, angol város, 63.300 1. (1931). 
»Dopsch, Alfons, »1868, osztrák történész, bécsi 

egyet, tanár CWirtsch. u. soziale Grundl. d. europ. 
Kulturentwicklung). 

»Dorgelès, Eoland, »1886, orvos, író. Háborús 
regényei : Fakeresztek, Le réveil des morts. 

»Dormándi László, »1898, író, könyvkiadó-
váll. igazgató. Novellák, regények. 

»Dernier, Claude »1884, néniét repülőgépszer' 
kesztő, 1929. a Do X óriás-repülőgépet építetté-

Dorog nagyk., 5863 1. (1930). 
Dorpat (Tartu), észt város, 70.000 1. (1931). 
Dortmnnd, német város, 525.800 1. (1931). 
»Dos Passos, John, »1891, a modern amerikai 

irod. egyik vezető alakja. A nagyváros c. 
újszerű regényében New York dinamikus életét 
írta meg. 

»Dossena, Alceo, »1881, olasz szobrász, utol
érhetetlen tökéletességű utánzatokat készített, 
különösen középkori fafaragásokról. 

»Doumer, Paul (1857—1932), francia államférfi, 
Indochina kormányzója, 1924. a szenátus elnöke, 
1931-től haláláig köztárs. elnök. Merénylet áldo
zata lett 1932 júl. 7. 

Doumergue, Gaston, francia államférfi, 1924— 
1931. köztárs. elnök. 

Doyle, Sir Arthur Conan, angol író, megh. 
1930 júl. 7. 

Döblin, Alfred, német író. Ujabb műve : Berlin-
Alexanderplatz (1932). 

Dömsöd nagyk., 5018 1. (1930). 
»Dörre Tivadar (1858—1933), festő és grafikus. 

A Képzőmüv. Főiskola tanára. 
Drágszélszállás nagyk., új neve Drágszél. 
Drávapálfalva, 1. *Bares. 
Drégely Gábor, színműíró, újabb darabjai : 

A védtelen nő, Valaminek történnie kell. 
Dréhr Imre, politikus, 1931. Veszprém kép

viselője egys. p. programmal. Vass József halála 
után a népj. minisztérium megszüntetésére vezető 
botránypör középpontjába jut, ennek során az 
egys. pártból kilép. 
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DREISER EGYESÜLT ÁLLAMOK 

•Dreiser, Theodore. Amerikai tragédia c. nagy 
regényével lett világhírű. Az 1930-as Nobel-díj 
jelöltje volt. Egyéb ismert művei : The Titan, 
The Genius. 

Drezda, Szászország fővárosa, 625.000 1. (1931). 
•Drlna (Drinska Banovina), jugoszláviai tar

tomány Boszniában, 29.577 km«, 1,693.800 1. 
(1931). Fővárosa Szarajevó. 

Drinápoly (Edirne), török város, 34.700 1. 
*DRP, Deutsches Reichs-Patent kezdőbetűi, 

a. m. német birod. szabadalom. 
»Drude, Oskar (1852—1933), német botanikus, 

drezdai műegyet. tan. és az ottani botanikus kert 
ig. Szamos botanikai kézikönyv. 1896 óta A. Eng-
lerrel szerk. Die Vegetation d. Erde c. művet. 

Dsaipur (Jaipur), a hasonnevű brit-indiai állam 
fővárosa, 120.000 1. Textilipar. 

*Dsamu és Kasmír, 1. Jammu and Cashmere. 
*DsebeI (arab), a. m. hegy, hegység. 
•Dsibnti (Djibouti), francia Somali gyarmat 

fővárosa, 9400 1. (1928). Az Addisz-Abebába ve
zető vasút kiindulópontja. Kábel- és szikratávíró-
állomás. 

Dublin, hiv. neve 1924 óta Baiia Atha Cliath. 

Dndits Andor, festő, 1925—30. festi meg az 
Orsz. Főlevéltár freskóit. 

*Duero (port. Douro), folyó a Pyrenaeusi fél
szigeten, részben határfolyó Spanyolorsz. és Por
tugália között, az Atlanti-óceánba torkollik, 781 
km hosszú. Oportóig tengeri hajók is fölmennek 
rajta. 

•Dulsberg, Kari, *1861, német vegyész. Anilin-
festékek, gyógyszerkémia. 

Duisburg, német város, Hambornnal egyesűit, 
441.160 1. (1930). 

*Dum-páIma, egyiptomi legyezőpálma elágazó 
törzzsel. Gyümölcse táplálék. 

Dunaharaszti nagyk., 8040 1. (1930). 
Dunakeszi nagyk., 6053 1. (1930). 
Dunapataj nagyk., 5967 1. (1930). 
Dnnavccsc nagyk., 4743 1. (1930). 
Dundee, skót város, 175.600 1. (1931). 
Durban, délafrikai város, 86.200 1. (1931). 
*Duun, Olaf, »1876., norvég regényíró. 1926. 

Nobel-díj. 
Düsseldorf, német város, 476.300 1. (1931). 
•Dybuk, keleti zsidó mondák alakja, szellem 

formájában embereket száll meg. (An-Ski szín
müve.) 

Ε 
»Eastman, George (1854—198Í), a Kollfílm és a 

Kodak-rendszer feltalálója. 1925-ig 58 milliónál 
többet adott ped. célokra, főleg a rochesteri 
egyet.-nek az orvostud. és zene előmozdítására. 

Eberlein, Gustav, német szobrász, megh. 1926. 
Eckeuer, Hugo, német léghajós, a ,,Zeppeliné

nél 1931. az északi Sarkvidékre repült, 1931 
márc. Budapestet látogatta meg. 1932. rendsze
res utas- és postaszállítás Dél-Amerikába. 

Ecséd nagyk., 4307 1. (1930). 
Édes Antal, országgyűl. képv., megh. 1932 

aug. 6. 
Edessa, mai nevén Urfa, török város Mezo

potámiában, 50.000 1. 
Edinburgh, Skócia fővárosa, 439.000 1. (1931). 
Edison, Alva Thomas, amerikai feltaláló, megh. 

1931 okt. 18. 
»Edmonton, Alberta kanadai tartomány fő

városa, 79.000 1. (1931). 
*Eeden, Frederik van, »I860, holland költő és 

regényíró. 
•Eesti, az Észt köztársaság észt neve. 
Eger rtv., 30.424 1. (1930). 
Egyek nagyk., 7038 1. (1930). 
Egyesült Államok, lakossága 122,775.000 (1930). 

Ebből fehér 108, néger 12, egyéb (kínai, japán, 
indián stb.) 2 millió. 

Egyesült Államok. A gazdasági föllendülés 
esztendeje volt az Egyesült Államok részére 
1929, amely után azonban rohamosan hanyatlott a 
gazdasági helyzet. A gazdasági válság és folyton 
növekedő munkanélküliség kérdése lett az Egyesült 
Államok bel- és külpolitikájának tengelye és ennek 
szempontjai irányították abban a törekvésében, 
hogy eredményes megoldást találjon a leszerelés 

kérdésében. Kifejezést nyert ez az 1930 áprilisban 
létrejött londoni flotta-egyezményben, amexyet 
az Egyesűit Államok, Anglia és Japán kötöttek 
meg. 1931 májusában adta ki Hoover elnök a 
jelszót, hogy leszerelés nélkül nincs remény a 
világ bajainak orvoslására. Az a fölismerés, hogy 
az Egyesült Államok gazdasági helyzete szorosan 
összefügg Európa anyagi helyzetével és hogy ebben 
döntő szerepe van a kölcsönös bizalomnak, arra 
indította Hoovert, hogy fölvesse tervét, amelynek 
lényege az volt, hogy az Egyesült Államok a neki 
járó háborús adósságok számára egy évi morató
riumot ad, ha ezt ezek az államok megadják az ő 
adósaiknak és ezek között elsősorban Német
országnak. A tervet az érdekelt államok a magu
kévá tették és 1931 decemberében létrejött a mo
ratórium, amelyet szerzőjéről Hoover-moratórium-
nak neveztek el. Azonban a moratórium, bár 
gazdasági tekintetben némi megkönnyebbülést 
hozott Európában, nem vitte előbbre a leszerelés 
ügyét, hiába sürgette azt Hoover arra vonatkozó 
szózataiban. Közben mind erősebb hullámokat 
vetett a gazdasági válság és a munkanélküliség, 
amely nagyarányú tömegmozgalmakat hozott 
létre, így a hadviseltek és a farmerek felvonulásait 
Washingtonba. A hadviseltek a főváros körül 
tábort ütve valósággal ostromállapotba helyezték 
azt. A rendőrség és katonaság tankokkal és re
pülőgépekkel intézett támadással verte szét a 
hadviseltek táborát. Ilyen körülmények között 
következett az elnökválasztó kongresszus meg
választása, amely Hoover pártjának súlyos vere
ségét eredményezte a demokratapárttal szemben. 
A demokratapárt 202, a republikánus párt 141 
millió szavazatot kapott és az 1932 nov. 11. meg-

1643 1644 



EGYIPTOM ERZSÉBET 

tartott elnökválasztásnál Hoover 472 szavazattal 
kisebbségben maradt a demokratapárti Franklin 
Roosevelt-tel szemben. Közben lejárt a Hoover-
moratórium ideje és Hoovernek, aki az alkotmány 
értelmében még bukása után is gyakorolta az el
nöki hátaimat, eredménytelenül hívta meg az erre 
vonatkozó tárgyalásokra utódját, Rooseveltet, ez 
nem volt hajlandó azokon résztvenni és a felelős
ségben osztozni. Hoover az új politikai helyzetben 
és a válság miatt ingerlékennyé lett közhangulat
nak engedve, nem>dta meg a moratórium meg
hosszabbítását, de az adós államok csak kisebbik 
része, ezek között Anglia fizette meg a december 
5-én esedékes részletet, míg a nagyobbik rész, és 
ezek között Franciaország, hivatkozva arra, hogy 
a moratórium tudatában elengedték Német
országnak a háborús adósságokat, nem teljesítették 
a fizetést. 1933 mára 4. vette át Roosevelt elnöki 
hivatalát és kormányában CordelJ Hullt tette meg 
külügymimsítemek. Elnöksége alatt a gazdasági 
trálság még nagyobb mértéket öltött, ami különö
sen a tömeges bankbukásban jelentkezett. Ez 
bankzárlatot és t, bankok hivatalos ellenőrzését 
tette szükségessé. 1933 áprilisban Hoover a neki 
juttatott diktátori hatalmával aranykiviteli tilal
mat adott ki és a dollár felhígítását, inflációt ren
delt el, amely a tőzsdén nagy hosszt és föllendülést 
vont maga után. MacDonald angol miniszterelnök 
és Herriot francia államférfiúnak ekkor te t t 
washingtoni látogatásának eredményeképpen hív
ták össze június 12-éie, Londonba a világgazda
sági konferenciát és mondták ki ennek tarta
mára a vámfegyverszünetet. 

Egyiptom, lakossága 14,218.000 (1927). 
Egységes párt új elnevezése : Nemzeti egység 

pártja. 
Ehrenburg, Hja Grigorjevics, orosz író. ujabb 

regényei: Traumfabrik, Die heiligsten Güter, 
Spanien von heute stb. Visszatért Oroszországba§ 

Einstein, Albert, német fizikus. 1932. Amerikába 
ment felolvasó körútra. 1933. nem tért vissza Né
metországba, hanem elfogadta a College de 
France számára felállított tanszékét. Ugyanakkor 
a madridi egyet, rendes tanárává nevezte ki. 

»Einthoven, Willem (1860—1927), holland or
vos, leideni egyet, tan., az elektrokardiográf fel
találója. 1924. Nobel-díj. 

Elberfeld, német város, 1929. egyesült Barmen 
városával Wuppertal néven. 

»Elefántcsontpart, a nyugatafrikai Guinea 
partvidéke, nagyrészt francia gyarmat (Côte 
d'Ivoire), 315.000 qkm, 1-5 millió 1. Fővárosa 
Bingerville. 

Elek nagyk., 8446 1. (1930). 
»Elektrokardiográf, 1. *Kardiográf. 
Elektron-fém összetétele : 90% magnézium, a 

többi aluminium ; mangán, réz és cink nyomok
ban. 

Elem, 1931/32. felfedezték a 85. sz. alabamium 
és a 87. sz. virginium elemet, így az 1926-ban fel
fedezett 61. sz. illiminium elemmel együtt a Men-
deiejev-féie periódusos rendszer mind a 92 eleme 
Ismeretessé vált. 

»Elizabetpol, 1. Gandsa. 
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»ElffhíTÓ, pyregallol, metol, hydrochinon stb. 
oldat, amely a megvilágított fényképező lemezen 
a képet láthatóvá teszi azáltal, hogy a megvilá
gított brómezüst szemcséket ezüstté redukálja. 

•Előszállás, 1928. alakult kisk. Fejér vm. sár
bogárdi j . , S680 1. (1930). 

*Emba, orosz helység a Kaspi-tó mellett, nagy 
petroleumforrások. 

»Embargo (spany.) a. m. hajó és rakomány le
foglalása. 

Emilia, olasz tartomány, 3,214.900 1. (1931). 
»Enderby-föld, délsarki partvidék az 50°-nál. 
»Endoszkóp (gör.), készülék, amellyel testüre

geket lehet megnézni (pl. hólyagtükör). 
»Endresz György (1893—1932), magy. repülő, 

a világháborúban mint pilóta kitüntette magát, 
később utasszáll. és sportrepüléssel fogl., 1932 
máj. 21-én, útban a római nemzetközi óceánrep. 
kongr. lezuhant, 1. Justice for Hungary. 

»Engel Iván »1900, zongoraművész, a kairói 
zeneakadémia tanára volt. 

Englis, Karel, csehszlovák politikus, 1929 óta 
pénzügyminiszter. 

Enying nagyk., 5082 1. (1930). 
»Eozinálás, ;búza megfestése rózsaszínűre eozin-

nal, hogy emberi használatra alkalmatlanná 
tegyék ; állati táplálékul olcsón árusítják. Célja 
a búza árcsökkenésének megakadályozása. 

Eperjes (Presov), 21.800 1. (1930). 
Ercsi nagyk., 7515 1. (1930). 
Érd nagyk., 5693 (1930), 
Erdély (román neve Ardeal), 57.807 qkm, 

2,860.000 1. 
Erdélyi József, költő. Ujabb kötetei Kökény

virág, Tarka toll. 
Erdélyi Szépmves Céh magyarországi képv.-ét 

1933. Genius vette át. 
Erdöhát, 1. *Szentadorján. 
Erdős Renée, írónő, újabb művei : Örök papok, 

Hajnali hegedűszó. 
Erdösi Dezső, hírlapíró, megh. 1931 ápr. 21. 
Erdőssy Béla, festőművész, megh. 1928 nov. 26, 
Erfurt, német város, 141.800 1. (1931). 
»Erg, a fizikai munka-egység neve, az a munka

mennyiség, amely 1 din ellenállás leküzdésére 
szükséges 1 cm úton. 

»Ergosterin, a cholesterinnel rokon, abban elő
forduló vegyület, ibolyántúli sugarak behatására 
vitamin D lesz belőle. 

Eritrea, olasz gyarmat Afrikában, 510.000 1. 
(1931), 3650 olasz. 

»Erivan, az örmény szovjetköztárs. fővárosa, 
1042 m magasan fekvő hegykatlanban, 75.000 1. 
(1929). Gyümölcs- és szőlőtermelés. 

Ernszt Sándor, pápai prelátus, 1930 szept. 27— 
1931 dec. 12-ig népjóléti miniszter. 

»Eroica (ol. a. m. hősi), Beethoven 3. szimfó
niája, eredetileg Napóleonnak ajánlva. 

Érsekújvár (Nővé Zámky), 22.100 1. (1930). 
Erzerum (Erzurum), vilajet török Örmény

országban 26.330 qkm 270.900 1. — E., erődített 
város 31.400 1. 

Erzsébet magyar királyné emlékművét, Zala 
György szobrász és Hikísch Rezső műépítész 
alkotását, a piaristák épülete előtt leleplezték 
1932 szept. 25. 
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Essen-Ruhr, német város, 629.500 1. (1931). 
Esterházy Pál id. gr., felsőházi tag, megh. 

1932 okt. 29. 
Észak-Carolina, az Egyes. Áll. egyik állama, 

2,170.000 1. (1930). 
Észak-Dakota, az Egyes. Áll. egyik állama. 

680.800 1. (1930). 
•Észak-Rhodesia, angol gyarmat D-Afrikában, 

a Zambezi folyó mellett, 745.760 qkm, 1,340.0001. 
(1930), 10.000 fehér. Dohány, gabona, ólom, réz. 
Fővárosa Livingstone. 

Eszék (Ossek), 40.300 1. (1931). 
•Eszkisehir, török vilajet (13.335 qkm, 154.0001.) 

és város 32.300 1. Tajtékbányák, tajtékpipaipar. 
*Eszteregnye kisk., 1928. Óbornak hozzácsa

tol tatok, 1413 1. (1930). 
Esztergom rtv., 17.354 1. (1930). 
Észtország, 1,117.000 1. 1931 elejéig a szociál

demokrata-agrárpárti koalíciós Pats-kormány in
tézte az ország ügyeit. Ekkor Teemant alakított 
kormányt az agrárpárt és középpárt szövetségére 
támaszkodva. 1932 júl.-ban Einbund alakított 
agrárpárti-középpárti koalíciós kormányt, amely 
azonban az észt pénz megingása miatt októberben 

lemondott. November elején alakult meg a három 
nagy pártból a Pats-kormány, amely diktatórikus 
fölhatalmazást kapott az észt korona értékének 
megvédésére. 

Etyek nagyk., Bot kisk. 1927. hozzácsatolá
sával, 4004 1. (1930). 

•Etzel, a Nibelung-énekben Attila hun király 
neve. 

Euboea, görög sziget, 154.400 1. (1928). 
»Euler-Chelpin, Hans v., *1873, svéd vegyész, 

fermentumokkal fogl. 1929. Nobel-díj. 
•Exchequer, Chancellor of the E., az angol pénz

ügyminiszter. 
*Exitus (lat.), a. m. kimenet, orv. tud.-ban : 

halál (E. lethalis). 
*Exoterîkus (gôr.), a be nem avatottaknak 

szánt közérthető tanítás. Ellentéte : ezoterikus. 
•Eykman, Christian (1858—1930), utrechti 

egyet, tanár, a vitamin-elmélet megalapítója 
(felfed, a beri-beri okát), 1929. Nobel-díj. 

Ezüsttermelés 1930. ezer kg-ban : Mexikó 3381, 
Egyes. Áll. 1904-6, Kanada 719-8, Peru 668'5, 
New South Wales 2799, Brit-India 2270, Japán 
1600, Bolivia 149-8. Világ : 81404. 

F 
Fabinyi Tihamér, *1890, ügyvéd, egy. m. 

tanár, 1927. a közgazdasági egyetem tanára lett. 
Tagja az ügyvédi és bírói vizsgálóbizottságnak. 
1931-ben képviselő, 1932 okt. 1. kereskedelem
ügyi miniszter. 

Facta, Luigi, olasz politikus, megh. 1930 nov. 5. 
FáJum, oázis Egyiptomban a Nilus mellett 

554.000 1. (1927). — F. város 52.800 1. (1927). 
Falkland-szigetek, területe 11.960 qkm. 2392 1. 

(1931). 
'"Fallá, Manuel, *1876, spanyol zeneszerző. 
Fallièrcs, Armand, francia politikus, megh. 

1931 jún. 22. 
Faludi Gábor, színigazgató, megh. 1932 máj. 4. 
Farkas 1. »Aladár, *1893., a Bródy Adél kórh. 

ortopéd főorv. Szakmunkásság. — 2. Béla, 1933 
dec. óta Hódmezővásárhely főispánja. — 3. •Ist
ván, »1879., miskolci lelkész, alsóborsodi esperes, 
1932. a tiszáninneni ref. egyház püspöke lett. Szá
mos egyháztud. mű. 

*Fayard, Jean, *1889., francia író. A szerelem 
gyötrelem c. regényével 1932. Goncourt-dljat 
nyert. 

Fegyvernek nagyk., 7213 1. (1930). 
Fehérgyarmat nagyk. 5227 1. (1930). 
•Fehérorosz szovjetköztársaság, a lengyel és 

lett határon, 126.972 qkm, 5,246.400 1. Fővárosa 
Minszk. 

Fejér Lipót, matematikus, egyet, tan., 1933, 
meghívták referensül a chicagói nemzetközi tudo
mányos kongresszusra. 

Fejér vm. (Székesfehérvár nélkül), 230.469 1. 
(1930). 

Fejérváry Géza báró, zoológus, megh. 1932 
Jún. 3. 

•FeJRs Pál, filmrendező. Sok évig Hollywood
ban, 1932 óta Budapesten. 

•Fekete Lajos, »1900., erdélyi költő. Szent-
grimasz, Tengerzúgás. 

Feketeházy János mérnök, megh. 1927. 
Feleky Hugó, orvos, egyet. m. tanár, megh., 

1932 aug. 20. 
Fellner Henrik, felsőházi tag, a Gyosz elnöke, 

megh. 1932 jún. 23. 
* Felsöcsikéria nagyk., új neve Csikéria. 

Felsögalla nagyk., 15.570 1. (1930). 
Felsőjózsa, 1. *Józsa. 
Felsőság, 1. *Simaság. 
Felsőszakony, 1. *Szalcony. 
Felsőszergény, 1. *Agyagosszergény. 
•Feme (Fehme, ném.), a középkorban királyi 

bíróság, ma szervezetek titkos bíráskodása. 
•Fenek, északafrikai sivatagi róka, homok-

•Fényelektromos cella, készülék, amely a ráeső 
fény változtatásával elektr. áram intenzitását 
változtatja. Szerkezete alapulhat azon, hogy bizo
nyos anyagok (szelén stb.) elektr. ellenállása 
megvilágításra megváltozik, vagy azon, hogy 
légüres térben a katód megvilágítása elektron
áramlást idéz elő stb. 

Fényi Gyula, jezsuita csillagász, megh. 1927. 
•Feodozia, orosz kikötő a Krim-félsziget dél

nyugati partján, 28.6001. Gyermekszanatóriumok, 
Az ókorban gazdag görög, a középkorban génuai 
gyarmat volt. 

•Ferenc József Föld, É-sarkvidéki sziget
csoport a Ny-szibériai jegestengerben, 20.000 
qkm ; szovjetorosz sarkkutató tud. állomás 
(Ivanov, 11 1.). 

Ferenczy Ferenc, drámaíró, megh. 1930 jan. 11. 
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*Ferenczy Tibor, *1881, a budapesti államren
dőrség főkapitánya. 1924. a szombathelyi főka
pitányság vezetője, majd Budapestre került, 
mint a vidéki főkapitány helyettese. 1932. 
budapesti főkapitány. 

•Fergana, Uzbekisztán szovjetköztárs. kerülete 
a Syr-Darja völgyében, 150.000 qkm, 690.000 1. 
Gyapot- és selyemszövés. Fővárosa Kokand. — 
F. város, 14.200 1. 

•Ferrotipia, gyorsfénykép, a kép tulajdonkép
pen negatív, de a fekete alapon (lakkozott vas-
bádog) pozitív képet mutat. 

Fez, Marokko fővárosa, 107.800 1. (1931). 
•Fibiger, Johannes (1867—1928), dán bakterio-

lógus és rákkutató. 1927. Nobel-díj. 
*Figner, Vera, *1852, orosz forradalmár. Meg

írta emlékiratait, 1933. megjel. magy. 
*Fignrina, kis modell színházi kosztümök ter

vezésénél. 
•Filchner, Wilhelm, *1877, német tud. utazó, 

1900. Pamir-expedíció, 1904—05. Tibet, 1911—12 
déli sarkvidék, 1926—28. Közép-Ázsia. 

Filippinek, szigetcsoport, 12,204.100 1. (1930). 
•Filléres gyors, Német- és Olaszországban kez

deményezett olcsó gyorsvonatjárat, 50—70%-os 
díjkedvezménnyel. 1932 óta a Máv is rendszere
sítette Magyarországon. Az első F. 1932 márc. 
27-én indult Szegedre. 

»Fink, Georg, *1903, német író, 1932. Mich 
hungert c. regénye nagy siker, magyarul is megjel. 

Finnország (Suomen Tasavalta), 3,658.000 1. 
(1930). Köztárs. elnök 1931 óta Svinhufvud, Pehr 
Evind. 

Firenze, olasz város, 316.000 1. (1931). 
•Fischer, Hans, *1881, német vegyész, felfe

dezte a vérfesték összetételét, 1930. Nobel-díj. 
Fisher, 1. *Irving, *1867., amer, közgazd. író, 

egyet. tan. a Yale-egyetemen. Tudományos mun
káiban főleg a pénzkérdéssel, valutával, a pénz 
belső értékének stabilizálásával foglalkozik. (The 
purchasing power of money stb.) — 2. John Ar-

- buthnot, lord, angol tengernagy, halálozási éve 
1920. 

Fiume, 52.900 1. (1931). 
Florida, az Egyes. Áll. állama, 1,468.000 1. 

(1930). 
•Flotácíó, eljárás ércek és kőzetek feldolgozá

sára ; az ásványpor minőség szerint lebeg vagy 
lesüllyed a folyadékokban s így elválasztható. 

•Fob (ang. free on board kezdőbetűi), annyit 
jelent, hogy az eladó viseli a szállítási és hajóbe-
rakási költségeket. 

•Fog (ang.) a. m. sűrű köd. 
Fokföld, 1910 óta : Jóreménység Fok tartomány 

(Province of the Cape of Good Hope), 2,879.7001., 
ebből európai 748.400 (1931), bantu 1,640.000. 

•Fokker, Anthony, *1890, holland repülőgép
építő, kül. gyors vadász-repülőgépek. 

Fokváros, Fokföld fővárosa, 250.000 1. (becslés) 
ebből európai 149.200 (1931).(]¾¾ 

•Folia, papírvékonyra hengerelt fémlemez, kül. 
aluminium és ón, Elektr. kondenzátorokhoz és 
pakolásra haszn. (csokoládé, sajt stb.). 
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•Fooehow, kínai város, 1. Fu-eseu. 
Fore], August, svájci elmeorvos, megh. 1931. 
•Formaldehid, színtelen, szúrós szagú, mérgező 

gáz, dezinficiálásra, konzerválásra haszn. Feno
lokkal a F. műgyantákat (bakelit), kazeinnel gala-
lithot ad. 

Formalin, 40%-os vizes formaldehid-oldat. 
Formoza (Taivan), japán sziget, 4,592.500 1, 

(1930), ebből 220.700 japán. 
Forral Róza (Törzs Jenőné), színművésznő, 

megh. 1931 júl. 20. 
Forster Elek, volt országgyűl. képv., megh. 1932 

szept. 7. 
Forster Gyula báró, főrendiházi tag, megh. 

1932 júl. 18. 
•Forsythia, kora tavasszal élénk sárgán virágzó 

díszcserje, Kelet-Ázsiából. 
Fót nagyk., 5109 1. (1930). 
•Foul (ang.), vétség a szabályok ellen a sport

ban. 
•Fow (ang. : free on waggon kezdőbetűi), 

annyit tesz, hogy az eladó viseli a vasútra szállí
tás és berakás költségeit. 

Földeák nagyk., 5555 1. (1930). 
•Földes Lenke, szobrász. Anya a gyermek

kel c. szobrát a francia állam megvette a Luxem
bourg múzeum számára, Anyaság c-t a Szép-
műv. múz. 

Földes nagyk., 5654 1. (1930). 
Földi Mihály, író, újabb művei : A meztelen 

ember, Isten országa. 
» *¥τα Angelico (Giovanni da Fiesole, 1387— 
1455), olasz festő, domokosrendi szerzetes. 

•Fra Bartolommeo (1475—1517), firenzei olasz 
festő. 

•Fram (norv. a. m. előre !), Nansen (1893—96), 
majd Amundsen és Sverdrup sarkutazó hajójá-
nak neve. 

Franciaország, 41.834.9001. (1931). — Története. 
1931 jan. alakult meg a közép- és jobboldali pár
tokratámaszkodó Laval-kormány, 1932 febr.-ban & 
Tardieu-kormány. 1932 májusi választáskor a 
baloldal többségre tet t szert és júniusban megala
kult a Herriotkormány, amelyet december 20-án 
a Paul-Boncour-kormány követett. Ez a költ
ségvetés deficitjének fedezete kérdésében került 
válságba és 1933 jan. 27. történt leszavaztatása 
után lemondott. Utána következett a jan. 31-én 
megalakult Daladier-kormány. 

•Franck, James, ^1882, német fizikus, elektron
elmélettel fogl. 1926. Nobel-díj. 

Fraunhofer, Joseph, német optikus, halálozási 
éve helyesen 1826. 

•Frazer, Sir James, ^1854, angol etnográfus, fő
műve : The golden bough. 

•Freetown, Sierra Leone angol gyarmat erődí
tet t fővárosa, Ny-Afrika legnagyobb kikötője, 
44.100 1. 

*Frick, Wilhelm, német politikus, ^1877. 1924. 
birodalomgyűlési képviselő, 1930—31. thüringiai 
miniszterelnök, 1933 jan. 30. a Hitler-kormány 
belügyminisztere lett. 

Friedreich (nem Friedrich) István, tanár, kat. 
publicista. 
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FRIEDRICHSHAFEN GILBER T-SZIGETEK 

•Friedriehshafen, némtt váró» Württemberg
ben, fürdőhely a Bodeni-té partján, 11.300 1. 
Repülő-kikötő, a Zeppeím-léghajó állomáshelye. 

•Frisco, San Francisco város rövidített neve. 
Frontharcosok. Társadalmi egyesület, melynek 

tagjai világháborúban résztvett katonák (Károly 
csapatkereszt, sebesülés vagy igazolt 6 heti szol
gálat az első rajvonalban). 100.000 tagja van, 
elnök gr. Takách Tolvay Géza altábornagy. 

Fröhlich Izidor, fizikus, egy. tanár, megh. 1931 
jan. 24. 

*Frunse, Kirgizisztán szovjetköztárs. fővárosa 
31.800 1. A Turkesztán—Szibériai vasút (Turk— 
Szib) kiinduló állomása. 

Gaal Gaszton, országgyűl. képv., megh. 1932 
okt. 26. 

•Gabes, kikötőváros Tuniszban, a kis Syrtis 
öbölben, 55.000 1. 

Gacsina (mai neve Troczk), helység Leningrad 
mellett, 17.800 1. 

Galac (Galati), romániai város, 101.1001. (1930). 
Az Európai Dunabizottság székhelye. 

*GaIaktometer, műszer a tej jóságának meg« 

Gallén-Kallela, Akszeli, finn festő, megh. 1931 
mára 7. 

Galsworthy, John, angol író, megh. 1933 
jan. 31. 1932. Nobel-díj. 

»Galveston, kikötőváros az Egyes. Áll. Texas 
államában, 53.900 1. (1930). Gyapotkereskedelem 
és kivitel. 

•Gandsa (azelőtt Elizabet pol), város Azer· 
beidsán szovjetköztársaságban, 57.400 1. (1930), 
Textilipar, szappangyártás. 

*Gánt kisk., 1929. Vérteskozma hozzácsatolva, 
1493 1. (1930). 

Gara nagyk., 4124 1. (1930). 
Garády Viktor, író, megh. 1932 máj. 27. 
Garami Ernő, szociáldem. politikus, 1929-től 

újból a Népszava szerkesztője, 1931. Bécsbe köl
tözik. 

*Gard, Martin Roger du, *1881, francia re
gényíró (Les Thibaults). 

'Gardenia, cserje Ázsia és Afrika meleg vidé
kein, nálunk melegházi dísznövény. 

Gárdonyi Géza szobrát (Horvay János müve) 
leleplezték 1933. máj. 14. 

•Gargantua, nagyevő és ivó Rabelais regényé
ben : G. és Pantagruel. 

Garta, 1. *Kapuvár. 
Gaal Károly, a Technol. Iparmúz. igazgatója > 

megh. 1932 m á r a 10. 
•Gavial, az indiai krokodil. 
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*Fuad I., »1868. 1907. szultán, 1922 óta Egyip
tom királya. 

Fn-csen (Fu-csou, Foochow), Fu-kien délkínai 
tartomány fővárosa, 388.100 1. (1929). 

*Fudsijama, japán hegy, 1. Fuzijama. 
*Fu-kien, délkínai tartomány, 120.466 qkm, 

14.329.600 1. (1926). Gyapot, selyem, tea. Fő
városa Fu-cseu. 

•Furka, svájci alpi hágó (2436 m) Uri és Wallis 
között. 

•Fusan-fn (Pusan), koreai kikötőváros, 119.600 
1. (1929). 

Fülöpszállás nagyk., 6449 1. (1930). 
Füzesabony nagyk., 6390 1. (1930). 
Füzesgyarmat nagyk., 11.353 1. (1930). 

•Gaya, város a brit-indiai Bihar and Orissa tar
tományban, 67.500 1. Szénbányák. 

•Gázkut, földfúrás, amelyből tisztán vagy 
vízzel és petroleummal együtt földgáz öm
lik. Főalkatrésze a methán. É-Amerikában kb. 
40.000 G. évi 50 milliárd köbméter iparilag hasz
nált földgázt termel. G. van Erdélyben (Kissár-
más) és több helyütt az Alföldön (Püspökladány, 
Hajdúszoboszló, Karcag). 

•Gdynia (Gdingen), lengyel kikötőváros a Dan-
zigi öbölben, 22.000 1. 

•Gedö Lipót, *1887, rajzoló, főleg szatirikus 
rajzok. Sokat dolgozik élclapoknak, gyermek
könyve is jel. meg. 

•Geldern, holland tartomány, 5000 qkm, 800.000 
1. Állattenyésztés. \ 

Gelsenkirchen, német város, 330.200 1. (1930). 
Genf, svájci város 142.800 1. (1930). 
Gent (Gand), belga város, 169.300 1. (1930), a 

külvárosokkal együtt 217.000 1. 
Genua (Genova), olasz kikötőváros, 607.600 1. 

(1931). 
•Georgetown (Demerara), Brit-Guayana fő

városa és megerősített kikötője, 58.000 1. Cukor 
és gyémántkivitel. 

Georgia (Grusia), szovjetköztársaság Transz-
Kaukáziában, 2,660.900 1. (1926). 

•Gerde, 1930. egyesült Rugásd és Kisvarjae 
kisk. G. néven, 683 1. (1930). 

Germán Tibor, ^1888, orvos, 1933 egyet. m. 
tanár (fülészet). 

•Gerson-diéta, G. bielefeldi orvos által ajánlott 
táplálkozási mód tuberkulózis, bőrbetegségek, 
migrén stb. ellen. Lényege a konyhasó teljes el
vonása, nyerstáplálék, sok zsír, kevés szénhidrát 
és fehérje, sok vitamin. 

*Gigolo (franc), a. m. parkett-táncos. 
•Gilbert-szigetek, 17 korallsziget (Mikronézia), 

430 qkm, 23.400 1. Brit gyarmat. Koprakivitel. 
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GINDLICSALÁD GYÜLEVIZ 

Gindlicsalád nagyk., új neve Tengelic. 
*Gladkov, Fedor, »1893, orosz író, regénye : 

Cement, Uj föld. 
Gladstone, Herbert John, Dél-Afrika kor

mányzója, megh. 1930 márc. 6. 
Glasgow, skót város, 1,088.400 1. (1931). 
*Gleiwitz, város Felső-Sziléziában, 110.200 1. 

" Kőszénbányák, vaskohók. 
•Globigerinák, egysejtű tengeri állatok tőbb-

rekeszes mészházzal. 
•Gloxinia, trópusi Amerikából származó dísz

növény, nagy, bársonyos harangvirággal. 
•Glykogen, szénhidrát az állati testben, tarta

lékul a májban és izmokban felhalmozva, meg
felel a növényi keményítőnek. 

*G. m. b. O. (Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung), a. m. korlátolt felelősségű társaság. 

Goa, portugál gyarmat Elő-India nyugati part
ján, 570.400 1. 

Gobbi Alajos, hegedűművész, megh. 1932 
jól. 27. 

•Godwin-Ansten-Pik, az északindíai Karakorum 
hegylánc legmagasabb csúcsa, 8620 m. Csak a 
Mount Everest magasabb. 

•Goebbels, Joseph, *1897, német nemzeti szo
cialistapolitikus, 1926.' mint rohamosztagparancs
nok Berlinbe került, 1927. Der Angriff szer
kesztője lett. 1928. birodalmi gyűlési képviselő. 
1932. pártjának propagandavezére. 1933. márc. 
13-án a birodalmi kormány népoktatás- és pro
pagandaügyi minisztere. 

Gohl Ödön, numizmatikus, megh. 1927. 
•Gotland (Götaland), svéd sziget a Keleti

tengerben, 57.400 1. 
Gödöllő, nagyk., 11.056 1. (1930). 
Göhre, Paul, német szociáldem. politikus 

megh. 1928. 
Gömbös Gyula, 1932 okt. 1. miniszterelnök, 

Munkaprogrammját, a „nemzeti munkatervet" 
95 pontban tet te közzé. 

ttörbő, 1. "Pincehely. 
•Goring, Hermann, *1893, német politikus, 

Repülőtiszt a háborúban, csatlakozott Hitlerhez, 
résztvett a müncheni puccsban és Ausztriába 
menekült. 1928. birodalmi képviselő. 1933 ja
nuárban a Hitler-kormányban a repülésügy mi
nisztere lett, majd Poroszország birodalmi bizto
sává nevezték ki. 

•Görlitz, alsósziléziai város a Neisse folyó mel
lett, 94.400 1. Posztó- és gépgyártás. 

Görögország, köztársaság, 6,315.000 1. (1929). 
1929 dec. Alexander Zaïmis lett a köztárs. elnöke. 

Görz (Gorizia), olasz város, 49.200 1. (1931). 
Göteborg, svéd város, 243.700 1. (1931). 
*G. P. V. („állami politikai igazgatás"), Szov

jetoroszország titkos politikai rendőrsége. 
Granada, spanyol város, 109.600 1. (1930). 
•Gran Canon, a Colorado folyó völgye, a Colo-

rado-fennsík áttörése, kb. 350 km hosszú, egész 
1800 m magas meredek falakkal. 

Grand Rapids, város az Egyes. Áll.-ban, 168.600 
1. (1930). 

Grenoble, francia város, 90.700 1. (1931). 
Grimm, Wilhelm, német nyelvész, halálozási 

éve 1859. 
•Grisly-medve, északamerikai szürke medvefaj. 
Groningen, holland város, 105.000 1. (1930)· 

Egyetem. Textilipar. 
•Grozny, a csecsencek autonóm területének fő

városa Szovjetoroszországban, a Kaukázus 
északkeleti lejtőjén, 97.000 1. (1926). Petróleum
források. Repülőtér. 

Gschwindt Ernő, gyáros megh. 1932 aug. 29. 
Guadalajara, mexikói város, 150.000 1. (1930). 
Guadeloupe, sziget, 243.2001. (1926). 
Guam, a Mariana-szigetek legnagyobbika, 

544 qkm, 18.5001. (1930). Fővárosa Agana, 9200 1. 
Flotta- és kábelállomás (Filippini-szigetek—Egyes. 
Áll.). Az Egyes. Áll.-é. 

Guayaqnil, Ecuador főkikötője, 120.000 1. 
(1930). 

»tJuillanme, Charles Edouard, *186î, francia 
fizikus (nikkelacél ötvény). 1920. Nobel-díj. 

Guláesy Lajos, festőművész, megh. 1932 
febr. 21. 

•Gulyás Pál, *1899, költő. Misztikus ünnepi 
asztal. 

Gundolf, Friedrich, német irodalomtörténész, 
megh. 1931. 

•Gurgl, Európa legmagasabban fekvő községe 
(1927 m) az ötztalban (Tirol), 130 1. Közelében 
szállt le sztratoszféra-repüléséből Piccard 1931 
máj . 28. 

•Gurlitt, Cornelius, *1850, német műtörténész 
Guthi Soma, ügyvéd, író, halálozási éve 1930 

jan. 5. 
Gyapjútermelés 1929. ezer tonnában : Ausztrália 

412, Oroszország 180, Egyes. Áll. 164, Argentina 
147, Dél-Afrika 132, Uj-Zéland 124, Uruguay 68., 
Anglia és Írország 53, Spanyolország 45. Világ 
1647. 

Gyapottermelés 1930—31. ezer mázsában : 
Egyes. Áll. 30.207, Brit-India 8745, Egyiptom 
3631, Oroszország 3465, Brazília 1199 (1929—30). 

•Gymkhana, ügyességi gyakorlatok egy ki
tűzött cél felé haladva. 

Gyömrő nagyk., 6992 1. (1930). 
•Gyöngyfa (1929. Hernádfa és Rónádfa egyesült 

e néven), 352 1. (1930). 
Gyöngyös rtv., 21.281 1. (1930). 
Gyöngyösszöllős nagyk., 3400 1. (1930). 
Győr tjv., 50.881 1. (1930). 
Győr, Mosón és Pozsony egyes. vm. (Győr nél

kül), 154.587 1. (1930). 
•Györköny nagyk., 1928. Pusztahenese hozzá

csatoltatok, 3490 1. (1930). 
Györszentiván nagyk., 5428 1. (1930). 
Gyp, francia írónő, megh. 1932 jun. 29. 
Gyula rtv., 25.241 1. (1930). 
Gyulavári nagyk., 4065 1. (1930). 
Gyűleviz, 1. "Zsira. 
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HAAR HENDERSON 

H 
Haar Alfréd, szegedi egyet, tanár, megh. 1933 

márc. 
Haarlem, holland város, 119.100 1. (1930). 
»Hacienda (spany.), földbirtok, tanya (Dél-

Amerikában). 
Hadi, Richard, szobrász, születési éve helye

sen 1877. 
»Hadramant, délarábiai partvidék, 151.500 

qkm, kb. 120.000 1. 4 szultánságra oszlik. Brit 
fennhatóság alatt áll. 

Hága, Hollandia székvárosa, 436.500 1. (1930). 
Hagen, westfáliai iparváros, 143.700 1. (1925). 
Haidarabad (Hyerabad), brit indiai hűbéres 

állam, 14,395.500 1. (1931). — Fővárosa H., 
404.200 1. 

Haifa, palesztinai város, 50.500 1. (1931). 
Hajdú vm. (Debrecen nélkül), 178.523 1. (1930). 
Hajdúböszörmény rtv., 28.914 1. (1930). 
Hajdúdorog nagyk., 11.504 1. (1930). 
Hajdúhadház rtv., 11.611 1. (1930). 
Hajdúnánás rtv., 17.990 1. (1930). 
Hajdúsámson nagyk., 6574 I. (1930). 
Hajdúszoboszló rtv., 17.022 1. (1930). 
Hajdúszovát nagyk., 4148 1. (1930). 
Hajós nagyk., 5186 1. (1930). 
Hajós Antal, mérnök és újságíró, megh. 1931 

febr. 22. 
Hajós Lajos, idegorvos, megh. 1930 júl. 2. 
Hajózás. A világ keresk. hajóállománya ezer 

br. reg. tonnában 1931 : Nagybritannia 20.194, 
Egyes. Áll. 12.794, Japán 4.276, Németország 
4226, Franciaország 3513, Olaszország 3274, 
Hollandia 3111, Világ 68.723. 

Hakodate, japán város, 197.200 1. (1931). 
•Hálózati készülék, rádiókészülék, amelyben az 

izzófonalakat és anódkört a világítási vezetékből 
vett áram táplálja. 

Hamborn, német város, Duisburggal egyesült 
(Duisburg-H.), 441.160 1. (1930). 

Hamburg, szabad Hanzaváros, 1,146.200 1. 
*HandeI-Mazzetti, Enrica, »1871, osztrák írónő. 

Regénye : Jesse und Maria. 
Hang-cson (Hangchow), kínai város, 426.900 1. 

(1929). 
Ilankiss János, debreceni egyet, tan., szül. éve 

1893. 
Han-kon, kínai város, Hu-pe tartomány fő

városa, 778.000 1. (1929). 
Hannover, német város, 445.200 1. (1931). 
Hanoi, Tonking fővárosa, 135.000 1. (1930). 
Haparanda, svéd-finn határváros, 2750 1. 
*Harbin, város Mandzsúriában, a Sungari folyó 

mellett,. 253.000 1. (1929). A transzszibériai és 
délmandzsuriai vasút találkozópontja, fontos ke
resk. központ. 

Harburg-VVilhelnisburg, hannoveri gyárváros, 
105.800 1. 

Hári Pál, orvos, egyet, tanár, megh. 1933 
máj. 10. 

Harkányi Béla báró, csillagász, megh. 1932 
jan 23. 

Harnack, Adolf, német ev. teológus, megh. 1930. 
»Harrisburg, az Egyes. Áll. Pennsylvania álla

mának fővárosa, 80.300 1. (1930). Vas- és acél
művek, szénbányák. 

Harsányi Kálmán, író, halálozási éve 1929. 
Harta nagyk., 5419 1. (1930). 
Hartford, az Egy. Áll. Connecticut államának 

fővárosa, 164.000 1. (1930). 
»Hartmann, Nikolai, »1882, német filozófus. 

Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis. 
*Hata, Sahachiro, *1873, japán orvos ; együtt 

fedezte fel Paul Ehrlich-hel a salvarsant. 
»Határsugarak, nagyon lágy Röntgensugarak, 

gyógyászatban haszn. Bucky, berlini orvos fe-

Hatvan nagyk., 15.380 1. (1930). 
Hawaii-szigetek, 4 nagyobb (Hawaii, Mani» 

Oahu és Kánai), 23 kisebb sziget, összesenl6.701 
qkm, 368.000 1. (1930). 

»Hawaii, a H.-szigetcsoport legnagyobb szigete, 
11.000 qkm, 66.800 1. Tűzhányók (Mauna Kea 
4208 m, Mauna Loa 4168 m, kráterébena Kilauea 
lávató). Fővárosa Hilo. 

Héderváry Lehel, kir. közjegyző, megh. 1932 
febr. 2. 

*Hedin-hegység (Transzhimalája), a Himalájá
val párhuzamos, tőle északra húzódó hegyláncolat, 
legm. csúcsa Targo Gangri 7500 m. 

Hedsász-vasút, csa^ Medináig épült ki (1302 
km). 

Hegedűs Gyula, színművész, megh. 1931 
szept. 21. 

Hegedűs Lóránt, ny. miniszter. 1933. megjel. 
Széchenyi István regénye és éjszakája c. műve. 

Hegyeshalom nagyk., 3420 1. (1930). 
Hegyhágyertyános, i. *Bejcgyertyános. 
»Hegyszentmárton, 1930. egyesült Alsóegerszeg 

és Monyorósd kisk. H. néven. 728 1. (1930). 
»Heidegger, Martin »1889, német filozófus, 

Husserl követője. 
Hejöcsaba nagyk., 6356 1. (1930). 
»Held, Heinrich, »1868, bajor kat. politikus, 

bajor miniszterelnök 1924—33. 
»Heller, Frank, »1886, svéd író. Detektív- és 

kalandorregények (magy. is). 
»Hellpach, Willy »1877, német pszichológus. 

1924—25 államfő Badenben, 
Helsinki (Helsingfors), Finnország, fővárosa, 

234.000 1. (1930). 
»Hemikrania (gör.), a m. féloldali fejfájás, 

migrén. 
»Hemiplegia (gör.), a m. féloldali bénulás, kül. 

agyszélhűdés után. 
Henderson, Arthur, helyes születési éve 1863. 

1929 júniustól 1931 augusztusig külügyminiszter. 
1931 május óta a leszerelési bizottság elnöke 
1933. a Carnegie-alapítvány békedíja. 
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HENNA HUGENBEßG 

"Henna (arab), tüskés cserje Afrikában, Dél-
Ázsiában, Ausztráliában. Szára vörös és sárga, 
festéket ad, hajfestésre hászn. 

Henrik porosz herceg, megh. 1929. 
•Heraklion, város Kréta szigetén, 1. Candia. 
Hercegfalva, nagyk. 5849 1. (1930). Egy részéből 

1928. Előszállás közs. alakult. 
* Herman Imre, *1889, orvos, pszichoanalitikus. 

Legújabb műve : Pszichoanalitikai módszertan. 
Hernádfa, 1. *Gyöngyfa. 
Herne, város Westfaliában, 98.400 1. (1931). 
Herriot, Edouard, 1932 jún.1—dec. 18. miniszter

elnök és belügyminiszter. 1933-ban Franciaország 
képviseletében résztvett a londoni és washingtoni 
t anácskozásokon. 

»Hertz, Gustav, *1887, német fizikus, egy. tan. 
Berlinben, 1925. Nobel-díj. 

•Herzfeld, Ernst, *1897, archeológus, berlini 
egy. tanár, ásatásokat vezetett az Eufrat és Tigris 
vidékén, feltárta az antik Persepolist. Számos 
tudományos munkája van. 

Hessen, német állam, 1,347.000 1. 
He&sen-9fassau, porosz tartomány, 2,500.000 1. 
*Heteros2exualitás (gör.) a. m. a normális, a 

másik nemre irányított nemi vágyakozás. 
•Hetényi Imre, *1871, bpesti államrend. fő

kapitányhelyettes. Orvos, jogász, rendőri riporter, 
1913 óta áll a bpi államrend. szolgálatában. 

Heves nagyk., 10.124 1. (1930). 
Heves vm., 316.929 1. (1930). 
Hevesi 1. József, író, megh. 1929 jan. 21. — 

2. Sándor, a Nemzeti Színház igazgatója, 1932 
okt. lemondott. 

•Hidegkút kisk., 1927. Nagy- és Kishidegkut 
egyesült H. néven, Veszprém vm. veszprémi j . 
702 1. (1930). 

•Hideg-pólusok, a Föld leghidegebb vidékei. Az 
egyik Verchojanszk mellett van Kelet-Szibériában. 
Evi közép hőmérsék — 17° C, legmélyebb mért 
hőmérséklet 69-8° C. 

•Hlndemith, Paul, ^1895, modern német zene
szerző, zongoradarabok, balett, operák. 

•Hindenburg, város Felső-Sziléziában, 122.700 1. 
Szénbányák, vaskohók. 

Hirosima, japán város, 276.500 1. 
*Hitelrögzítés, 1. Stillhalte. 
Hitler, Adolf, az 1923. müncheni puccsból ki

folyóan öt évre ítélték, de pár hónap múlva 
kegyelmet kapott. Pártja, a nemzeti szocialista 
párt 1932. évi birodalmi gyűlési választásokon 
230 mandátummal a legnagyobb német párt . 
lett. 1933 január 30. a Papennel, Hugenberggel 
és Seldte részvételével alakított kormány élére 
került. Mint kancellár vezette az 1933. választá
sokat, amelyeken kormánya abszolút többségre 
te t t szert. A birod. gyűléstől kapott felhatal
mazás alapján 4 évig parlament nélkül kor
mányoz. 

Hock János, 1932. hazatért. Külföldön megjel. 
cikkei miatt a bíróság első fokon 1 évre ítélte, de 
szabadlábra helyezték. 

•Hodeida, Jemen arab állam kikötője a Vörös
tenger partján, 50.350 1. Kávékivitel. 

•Hodler, Ferdinand (1853—1918), svájci festő, 
monumentális falfestmények. 

Hódmezővásárhely tjv. 60.142 1. (1930). 
•nofstede de Groot, Cornells (1863—1930), 

holland művészettörténész, az amsterdami Kupfer-
stichkabinet igazgatója. Főleg a 17. száz. festőivel 
(Rembrandt) fogl. 

•Hokkaido, Jeszo sziget japán neve. 
•Hollós István, ^1872, pszichoan. idegorvos, 

a lipótmezői elmegyógyint. v. főorvosa, Búcsúm a 
sárga háztól c. könyvében számol be itteni tapasz
talatairól. Németül is megjel. 

•Hollywood, filmváros az Egyes. Áll.-ban, Los-
Angeles közelében (Kalifornia). 

Hóman Bálint, történetíró, 1932 okt. 1. óta 
kultuszminiszter. 

•Ho-nan, északkinai tartomány a Hoang-ho 
folyó mentén, 165.347 qkm, 35,290.000 1. Termé
keny alföld, rizstermelés, szén-, vas- és rézbányá
szat ; selyemszövés. Fővárosa Kaifeng. 

Honduras, köztársaság Középamerikában,: 
859.700 1. (1930). , · 
, Hongkong, brit gyarmat (sziget) és bérelt terü

let (a Kau-lun félszigeten) a délkínai parton, 
1012 qkm (a sziget 83 qkm), 1,143.500 1. (a sziget 
623.000 1.). — Fővárosa Vietoria, a sziget DK-i 
partján, 480.000 1. Nagyforgalmú kikötő, rizs, 
cukor, gyapot. 

•Honshiu (Nippon, Hondo), Japán főszigete. 
Hoover, Herbert Clark, amerikai politikus, 

1929—33. az Egyes. Áll. elnöke. 
*Hoover-moratorium. Hoover, az Északamerikai 

Egyesült Államok elnöke 1931 jún. 20-án tette 
közzé azt a javaslatát, hogy egy esztendőre szü
neteljen a háborús adósságok, a jóvátételi és újjá
építési fizetségek törlesztése. Az érdekelt államok 
kormányai magukévá tet ték a javaslatot és az 
ezzel nyújtott haladék a H.. 

•Hopkins, Frederic Gowland, *18β1, angol 
biológus, egyet, tanár, vitaminokkal fogl. 1929. 
Nobel-díj. 

Hornyánszky Gyula, egyet, tanár, megh. 1933 
jan. 31. 

•Horogkeresztesek, 1. NSDAP. 
Hort nagyk., 4685 1. (1930). 
•Hortenzia, díszcserje Kelet-Ázsiából, nagy 

kerek virágzattal. 
Horváth Jenő, a Nemzeti Színház főrendezője, 

megh. 1931 ápr. 20. 
Hosszúpályi nagyk., 4679 1. (1930). 
House, Edward, amerikai politikus, megh. 1925. 
Houston, város az Egyes. Áll.-ban, 292.300 1. 

(1930). 
•Howrali, indiai város, Kalkuttával szembea«, 

195.300 1. Textilipar, jutakivitel. 
Höffding, Harald, dán filozófus, megh. 1931; 

júl. 3. 
Hué, Annám fővárosa, 31.900 1. (1931). 
•Hugenberg, Alfred, •Ιδβδ, német nagyiparos, 

és nacionalista politikus. 1909—18. a Krupp rt. 
elnöke, 1929. a német nemzeti néppárt elnöke. 
Ellenzője volt a Young-tervnek. 1931. állást fog
lalt a Brüning-kormány ellen és a nemzeti szocia-
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listákkal együtt nemzeti ellenzéket alkotott. 
1933 jan. 30-án, mint birodalmi gazdasági minisz
ter tagja lett a Hitler-kormánynak. 

Hngenberg-koneern, napilapok kiadása, táv
irati iroda, film (Ufa) és finanszírozó társaságok 
1916 óta. 

Hnnan, délkínai tartomány a Juenkiang és 
Siang-kiang folyók között, 217.347 qkm, 
40,530.000 1. Rizs- és gabonatermelés ; antimon
érc- és szénbányák. Fővárosa Csang-sa. 

•Hu-pe, középkínai tartomány a Jangcekiang 
középső folyása mellett, 184.489 qkm, 28,616.600 
1. Teatermelés, vasbányák. Fővárosa Han-kou. 

Ibrány, nagyk., 6028 1. (193 ). 
*I-esang, kínai kikötőváros a Jang-ce-kiang 

folyó mellett, Hu-pe tartományban, 110.500 1. 
Idaho, az Egyes. Áll. állama, 445.000 1. (1930). 
1. G. Farbenindustrie A. G., Frankfurt a. M. 

(Interessengemeinschaft), a fontosabb német 
vegyigyárak konszernje, alap. 1925. 

Iglan (Jihlava), morvaországi város az Iglava 
mellett, 28.000 1. Dohány- és textilipar. 

Ihering, Rudolf (1818—92), német jogtudós 
(nem Jehring). 

»Ikterus (orv.), a. m. sárgaság. 
Ili, folyó Ny-Ázsiában, a Tien-San hegységtől 

a Balchas tóig, 1500 km hosszú, 700 km hajózható. 
Hlyefalvi Vitéz Géza, debreceni egyet, tanár, 

megh. 1931 aug. 2. 
•Illyés Gyula, *1902, költő. Nehéz föld, Sarju-

rendek, Három öreg. 
»Imandra, orosz sarkvidéki tó a Kola félszige

ten, 852 qkm. Mellette a világ legészakibb mező
gazdasági kísérleti állomása. 

*Imrédy Béla, a Magyar nemz. bank igazga
tója, 1932 okt. 1. pénzügymin. 

Indiana, az Egyes. Áll. állama, 3,238.500 1. 
(1930). 

Indianapolis, város az Egyes. Áll.-ban, 364.0001. 
(1930). 

*Indig Ottó, író. Színdarabok: Torockói 
menyasszony, Tűz a Monostoron. 

*Individuál-pszichológia, Alfred Adler tana, 
amely az érvényesülési vágyat teszi az emberi élet 
fő hajtóerejévé. Vagy „túlkompenzálva" kiváló 
teljesítményeket hoz létre, vagy pedig a Minder
wertigkeitsgefühl (csekélyebb értékűség érzése) 
neurózisokra vezet. 

Indo-Kina, francia gyarmat Hátsó-Indiában, 
20,697.000 1. 

*Indore, brit-indiai hűbéres állam, 24.744 qkm. 
1,165.600 1. Főváros» I., 94.000 1. Textilipar. 

Huszár 1. Aladár, főispán, 1928—32. Győr 
városé. 1932 nov. 8. óta Budapest főpolgármes
tere. 2. Vilmos, író, megh. 1931 okt. 11. 

»Hnxley, Aldous L., *1894, angol író. Do -what 
you will., Point counter point., The Gioconda 
smile stb. 

niiltl 1. Hümér, c. egyet. rk. tanár, 1932. felső
házi tag. 2. "Tivadar, *1882, orvos, sebész, deb
receni egyet, tanár. 

*Hydra, kis édesvízi polip, 1. Hidra. 
*Hymans, Paul, »1865, belga politikus, a libe

rálisok vezére, többízben miniszter. 

Indy, Vincent d', francia zeneszerző, megh. 
1931 dec. 3. 

*Invar, ötvény 64-3% acélból és 35-7% nikkel
ből, melegítésnél kiterjedése nagyon csekély, 
ezért órákban ingának és geodetikus eszközök
ben haszn. 

Iowa, az Egyes. Áll. egyik állama, 2,471.000 1. 
(193Q). 

»Iraklion, város Kréta szigetén, 1. Candia. 
»Irigoyen, *1850., 1916—22. és 1928—30. Ar

gentina elnöke. 
Irkuek, keletszibériai város 98.900 1. 
Irsa nagyk., 7602 1. (1930). 
ír szabadállam (D-Irország, Saorstat Eireann) 

2,972.000 1. (1926). 
•Irtis, az Ob mellékfolyója Ny-Szibériában, a 

Saissannor hegys. ered, 3539 km hosszú, több 
mint 3000 km-en, Szemipalatinszkig, hajózható. 

Isaszeg nagyk., 5641 1. (1930). 
*Ishii, Kikujuro, *1866, japán diplomata, 1921 

a Nemzetek Szövetségének elnöke. 
Ismaila, román város, 38.100 1. 
Istvánífi Gyula, ny. műegyet. tanár, megh. 

1930 aug. 16. 
Ivády Béla, 1932 szept.—1933 febr. 4-ig föld-

mívelésügyi miniszter. 
Ivanovo-Vosznesszenszk, az I.-iparkerület fő

városa, Moszkvától északkeletre, 112.200 1. A 
Szovjetunió legfontosabb textilgyárai. 

Izabella, kir. hercegasszony, megh. 1931 szept. 5. 
Izland, sziget, 107.000 1. (1930). 
•Izhcvszk, az autonom votják-terület fővárosa 

Szovjetoroszországban, 63.200 1. Acélöntődé, vas
kohók, fegyvergyártás, 

Izolárlemezek, fényudvarmentes negatív leme
zek a fényképezésben. Vörös réteg a fényérzékeny 
réteg és az üveg között ; vörös v. fekete réteg az 
üveglemez hátlapján. 

Izsák nagyk., 7417 1. (1930). 

I 
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•Jadeit, ásvány, 1. *Nephrit. 
Jadlowker, Hermann, német kamaraénekes, 

1929. a rigai zsidó templom főkántora lett. 
Jaipur, indiai város, 1. Dsaipur. 
Jakab Dezső, építész, megh. 1932 aug. 5. 
Jakab Ödön, író, megh. 1931 márc. 5. 
* Jakfa nagyk., 1928. Terestyénjákfa és Rába

kövesd egyesültek J. néven, Vas vm. sárvári j . , 
1284 1. (1930). 

Jákóbalma, 1. *JászjáJcóhalma. 
Jakuek, autonóm szovjetközt. Kelet-Szibéria 

ban, 308.400 1. (1931). — Fővárosa J., 10.600 1 
*JaIapa-gyökér, Mexikóból származik, has 

hajtó gyógyszer. 
•Jalu (Jalu-kiang), kína-koreai határfolyó. 1904 

japánok győzelme az oroszokon. 
"Jammu and Cashmere, brit-indiai vazallus 

állam a Himalája-hegységben, 218.219 qkm 
3,330.500 1. Termékeny völgyeiben gyümölcs- és 
rizstermelés, állattenyésztés. Fővárosa Srinagar, 

*Janáeek, Leos (1854—1928), cseh zeneszerző 
Operák. 

Janesó Benedek, szegedi egy. tan., megh. 1930 
jún. 27. 

Janesó Miklós, orvos, szegedi egyet, tan., megh. 
1930 júl. 20. 

*Jan Mayen, norvég sziget az északi Sarki
tengerben. Meteorológiai állomás. Szikratávíró. 

Jánoshalma nagyk., 14.839 1. (1930). 
Jánoshida nagyk., 4581 1. (1930). 
Japán (Nippon), a J. birodalom (gyarmatokkal). 

90,395.700 1. (1930), csupán az anyaország 
64,450.000 1. (1930). 

Története. A világháború után közvetlenül 
érvényesült Japán nagyhatalmi súlya és első
rangú szerepet vi t t azokban a tárgyalásokban, 
amelyeket a tengeri főhatalmak a tengeri leszerelés 
kérdésében folytattak és amelyek 1930 áprilisban 
az Egyesült Államok, Anglia és Japán között 
létrejött flottaegyezményt eredményezték. Ε köz
ben mindinkább kiéleződött a japán-kínai ellen
té t , amelyet egyrészt Japán mind nyíltabbá váló 
területi aspirációi Kínában, másrészt a Kínában 
megindult Japán elleni bojkott szítottak. Japán
ban ebben az arányban nőtt a nacionalista moz
galom, amelynek sikerült keresztülvinnie, hogy 
Japán csapatokat küldött Mandzsúriába azon a 
címen, hogy ott a japán alattvalók biztonsága 
veszedelemben forog. Kína panaszára a kérdés 
a Népszövetség elé került. A Népszövetségi Tanács 
Japán tiltakozása ellenére az ügy tárgyalásába, 
mint megfigyelőt bevonta Amerika megbízottját 
is. A Népszövetségnek a konfliktus elsimítására 
irányuló fáradozása Japán magatartásán hajó
törést szenvedett és az ellentét Mandzsúriában 
már háborús alakot öltött : a japán csapatok 
megtámadták a kínai sereget és a Nonni folyón 
túl vetették azt vissza és 1931 nov. 19. megszállták 
Csicsikar várost. Azontúl ugyanakkor, amikor 
Genfben szakadatlanul folytak a tárgyalások, 
állandóan folyt a véres harc a japán és kínai had
erők között. 1981 decemberében a konzervatív 

Inakui-kormány került hatalomra, amely még eré
lyesebben folytatta a megkezdett akciót. Január
ban már Sanghaiban került a sor japán és kínai 
csapatok véres harcára, amelynek eredménye a 
kínaiak véres visszaszorítása volt. Japán 1932 
márciusában kikiáltotta Mandzsúria önállóságát. 
Az Inakui-kormány az elért eredmények után 
béketárgyalásokba fogott Kínával, ami a naciona
listák gyűlöletét hívta ki. 1932 május 15-én 
katonatisztekből álló csoport meggyilkolta Inakui 
miniszterelnököt és vicomte Szaito admirális 
alakított nemzeti kormányt. A Népszövetség 1932 
decemberében 19-es bizottságot küldött ki Lytton 
vezetése mellett helyszíni tanulmányútra, amely
nek eredményeképpen megtett jelentés súlyos 
megállapításokat közölt Japán eljárására vonat
kozóan. A Népszövetség megtagadta Mandzsúria 
függetlenségének elismerését, sőt a Lytton-jelen-
tést is magáévá tette, amire Japán 1933 márciu
sában kilépett a Népszövetségből és ugyanakkor 
megindította haderejét Jehol-tartomány elfogla
lására azzal, hogy az Mandzsúria kiegészítő része, 
az ellentálló kínai hadseregre elhatározó csapást 
mért és 1933 májusban már Pekinget is veszélyez
tette. Ugyanekkor mind élesebbé vált a japán-
orosz ellentét is, mert az oroszok a jogilag tulajdo
nukban levő keletmandzsuriai vasútvonalról el
vitték a vasúti szerelvényeket, amelyek a japán 
csapatok szállítására szolgáltak. 

Jarkand, város Kelet-Turkesztánban, a Jakrand 
darja folyó mellett, 71.500 1. Szőnyegszövés. 

Jarno, Josef, színész, megh. 1932 jan. 11. 
*JaroszlavI, orosz város a Volga mellett 

114.200 1. (1926). Gyapot-, vegyi- és bőripar. 
»Jaspers, Karl, *1883, német filozófus. (Psycho

logie der Weltanschauungen). 
Jassy (Jasi), 102.600 1. (1930). 
Jászalsószentgyörgy nagyk., 5196 1. (1930). 
Jászapáti nagyk., 12.390 1. (1930). 
Jászárokszállás nagyk., 13.980 1. (1930). 
Jászaj-Horváth Elemér, lírikus, megh. 1933 

máj. 10. 
Jászberény rtv., 30.101 1. (1930). 
Jászdózsa nagyk., 4621 1. (1930). 
Jászfényszaru nagyk., 7797 1. (1930). 
"Jászjákóhalma nagyk., régebbi neve Jákó-

halma, 4376 1. (1930). 
Jászkarajenő nagyk., 7156 1. (1930). 
Jászkisér nagyk., 7070 1. (1930). 
Jászladány nagyk., 10.088 1. (1930). 
Jásc-Nagykún-Szolnok vm., 412.509 1. (1930). 
*Jasznaja-Poljana, orosz falu a Tula-Orel vasút

vonal mentén. Tolsztoj birtoka, szülő- és sírhelye. 
Tolsztoj-múzeum. 

Jászszentandrás nagyk., 5151 1. (1930). 
Jáva-sziget (Madurával együtt) 41,719.500 1. 

(1930). 
* Jeans, James Hopwood, *1877, angol mate

matikus ée fizikus, cambridge-i egyet. tan. Csilla
gászati és kozmológiai munkái (The universe 
around us, The mysterious universe etb.) nagyon 
népszerűek. 
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*Jégtör3 hajó, befagyott tengeren hajózható 
csatornák nyitvatartására. Erős, nehéz orra a 
jégre felcsúszik és súlyával összetöri. 

Jekaterinodar (Krasznodar), orosz város, 
162.500 1. 

Jekatcrinoszlav, orosz város, mai neve : *Dnye-
propetrovszk (1. o.). 

Jersey City, város az Egyes. Áll.-ban, 316.700 1. 
(1930). 

Jeruzsálem, Palesztina fővárosa, 90.4001. (1931). 
Jeszo (Hokkaido), Japán északi nagy szigete, 

a Kurilokkal együtt (közigazg. egység) 88.279 
Qkm, 2,498.700 1. Szénbányászat, faipar, halászat. 

Joffre, Joseph Jacques Césaire, francia tábor
nagy, megh. 1931 jan. 3. 

Johannesburg, város Transvaalban, 309.000 1. 
Egyetem. ' 

•Joker (ang.), 53. kártya a Póker, rommé stb. 
játékban, bármely más kártya szerepét betöltheti. 

Jokohama, japán kikötőváros, 620.3000 1. 
(1930). 

*Jóreménység Fok tartomány a Fokföld elneve
zése 1910 óta. 

Joule, James Prescott, angol fizikus halálozási 
éve helyesen 1899. 

*Józsa nagyk., 1929. Alsó- és Felsőjózsa egye
sült J. néven ; Hajdú vm. közp. j . , 3884 1. (1930). 

»József Attila *1906, modern törekvésű költő. 
Kötetei : Nem én kiáltok, Döntsd a tőkét, ne sirán
kozz, Külvárosi éj stb. 

*Jöng-pjöng, északkoreai város, 185.600 1. 
Papíripar. Vasbányák. 

Jubnpore, indiai város, 1. Dsabalpur. 
*Judásfa, déleurópai díszfa, virágai közvetlenül 

az ágakból fakadnak. 
Jugoszlávia, királyság, 13,930.900 1. (1931). 

Története A véres merényletekig fokozódott 
ellentétek, amelyek a Jugoszláviát alkotó szerb, 
horvát és szlovén nemzetek között kitörtek, az 
alkotmány felfüggesztésére vezettek. Sándor 
király 1929 januárjában Zsifkovics Péter gárda-
tábornokot nevezte ki miniszterelnökké azzal a 
céllal, hogy az állam tekintélyét állítsa helyre, 
egyesítse a nemzet különböző ágait, a közigazga
tást egységesítse és új választási eljárás alapján 
tartsa meg a kamarai és szenátusi választásokat, 
1931. szeptemberben megjelent az új választási 
törvény és a királyi rendelet, amely nov. 8-ára 
tűzte ki a kamarai választásokat, amellyel szem
ben az ellenzék passzivitásba lépett és a válasz
tásokon egyedül a Zsifkovics miniszterelnök 
listája futott. Az 1932 jan. 4. lezajlott szenátusi 

*Ksas, Ludwig, német egyházjogász, egyet. 
tan., prelátus, a centrumpárt elnöke. 

Eaba nagyk., 7076 1. (1930). 
Kabul, Afganisztán fővárosa, 104.500 1. 
Kacziány Ödön, festő, megh. 1933 jan. 11. 
Kadarkút kisk., 2664 1. (1930). 

tó választások után, amelyekkel szemben az ellenzék 
a ugyancsak passzivitást vállalt, a Zsifkovics-kor-

mány azzal, hogy feladatának egy részét elvégezte, 
s, lemondott, de a király újra Zsifkovicsot nevezte 

ki, amely az új közigazgatási törvény elkészítése 
e- után 1932 április 4-én lemondott. Marinkovics Vo-

jiszlav, az eddigi külügyminiszter alakított kor-
1. mányt a parlamentáris kormányzat helyreállítása 

programjával, azonban már júliusban lemondott 
.). Szoszkics Milan addigi belügyminiszter elnöksége 
e mellett új kormány következett, amelynek kül-
7Q ügyminisztere Jeftics Bosko eddigi udvari minisz-
k ter lett. Jugoszlávia külpolitikája a Franciaország
ja gal és a kisantant másik két államával, Cseh

szlovákiával és Romániával való szoros együtt-
1 működésben nyer kifejezést. Számos ellentét 

merült föl Jugoszlávia és Olaszország között, de 
j még több összeütközése volt Bulgáriával, külö-
i nősen a macedón forradalmárok részéről szerve
id zett merényletek miatt. 

Juhállomány, millió: Ausztrália (1929) 105, 
Oroszország (1930) 100, Egyes. Áll. (1931) 52, 
Dél-Afrika (1929) 45, Argentina (1930) 44, Brit 

Bi India (1929) 45, ü j Zéland (1930) 31, Anglia és 
Írország (1931) 30, Magyarország (1931) 1*4. 

•Juhász Vilmos, *1899.· Irodalomtört. és törté-
\ nelmi tanulmányok. (A világ urai, A világ népei.) 
3' Jukon, folyó Kanadában, 1. Yukon. 
χ* Jumna, indiai folyó, 1, Dsamna. 

*Jungdo (Jungdeutscher Orden), az ónémet 
1 lovagrendek mintájára alapította 1920. Arthur 

Mahnraun. 
•Junkers, Hugo, *1859, német mérnök, repülő

ül gépszerkesztő. (Egészen fémből készített repülő
gép, olaj-motor repülőgéphez stb.) 

*Jupiter-lámpa, nagy fényerejű elektr. lámpa, 
'· atelierben filmfelvételeknél. 
\ * Justice for Hungary. Endresz és Magyar repülő-
2 gépe, mellyel 1931 júl. 13 ó. 50 perc rekordidő alatt 
r repülték át az óceánt. (Rothermere 10.000 dol

láros díja.) 1932 máj. 21. Endresz és Bittay útban 
a a római nemzetközi óceánrepülő kongresszusra, 

lezuhantak és szörnyethaltak. Az olasz kormány 
''_ egy hasonló géppel (Giustizia per l'Ungheria) 
^ ajándékozta meg Magyarországot. 

Justo, Augosto Ρ , *1877. argentínai politikus. 
íi tábornok, 1922—28. hadügyminiszter. Csatla-
a kozott Uriburu forradalmához és az alkotmány 

helyreállítása után 1932 febr. köztársasági elnök. 
:- *Jün-nan (Yün-nan), délnyugat-kínai tarto-
k mány, 382.913 qkm, 11,020.600 1. Rézbányák 
si Fővárosa Jün-nan-fu. 

Kagosiina, japán város, 137.200 1. (1930). 
*Kai-feng, Honan kínai tartomány fővárosa a 

Hoangho folyó mellett, 223.500 1. Fémipar, keres
kedelem. 

"Kainit, ásvány, magnéziumszulfát és klór-
kálium. Műtrágya. 

Kaisarie (Caesarea), török.város, 39.100 1... 

Κ 
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Kakaótermelés 1929. ezer mázsában : Aranypart 
2419, Brazília 656, Nigeria 531, Trinidad 228, 
Venezuela 215, Santo Domingo 213, San Thomé 
185, Ecuador 182. 

Kál nagyk., 4389 1. (1930). 
"Kalahari, sivatag Brit-Dél-Afrikában, alacsony 

dombok, kis sóstavak, folyók csak a rövid esős 
időszak alatt. Busmanok és becsuánok lakják. 

Kalifornia (California), az Egyes. Áll. állama a 
Csendes tenger partján, 409.973 qkm, 5,667.000 
1. (1930). Réz, higany, arany és petroleum ; búza, 
gyümölcs, szőlő, mesterséges öntözés. Fővárosa 
San Francisco. 

* Kaliforniai öböl, Alsó-Kalifornia félsziget és 
Mexikó között. Gyöngyhalászat. 

»Kaliko, Kalkutta városról elnevezett, olcsó, 
enyvezett gyapotszövet, könyvkötésre haszn. 

*líalla, szobanövény D-Afrikából, fehér tölcsér
virággal. 

Kállay Miklós, államtitkár, 1932 okt. 1. óta 
földművelésügyi miniszter. 

Kállosemjén nagyk., 3977 1. (1930). 
KáJaoKi Iiidor, író és hinzphó, megh, 1930 

nov. 28. 
Kalocsa rtv., 11.880 1. (1930). 
fiámon nagyk., 2143 Ï. (1930). 
Kanada, angol dominium, 10,353.700 1. (1931). 
»Kanadai tava!i, öt nagy tó az Egyes. All. és K. 

kőzött : Felső-, Michigan-, Huron-, Erie- és On
tario-tó, az Atlanti-óceánnal a St. Lorenz folyó 
ós a Welland-csatorna köti össze. 

Kanári-szigetek, 550.000 1. 
•Kancsindsinga (Kancsendsönga), a Himalája 

második legmagasabb csúcsa, 8580 m. 
Kandó Kálmán, elektromérnök, megh. 1931 

Jan. 13. 
*Kano, város Brit-Nigériában, a Szudán keresk. 

központja, 50.000 1. 
Kansas, az Egyes. Áll. egyik állama, 1,881.0001. 

(1930). 
' •Kansas-City, város az Egyes. Áll. Kansas álla

mában, 121.800 1. (1930). — Kansas-City, város 
az Egyes. Áll. Missouri államában, 399.700 1. 

•Kan-szn, ÉNy-kínai tartomány, 414.212 qkm, 
5,815.700 1. Bányászat, fémipar. Fővárosa 
Lau-csou. 

Kanton, D-kínai kikötőváros, 812.0001. I t t tör t 
ki 1912. a kínai forradalom, Szun-ja-cen (a kuo-
mintang párt vezetője) i t t alakította a „kantoni 
kormányt" e jelszóval : Kína a kínaiaké. 

*Kányai Kálmán, »1869, a bécsi keleti 
akadémia elvégzése után a cs. és kir. külügy
minisztériumba került, 1895. Konstantinápolyban, 
1897. Szalonikiben, 1898. Moszkvában konzul, 
1902. a cetinjei követséghez, 1905. Bécsbe, a kül
ügyminisztériumba került miniszteri tanácsosi 
minőségben, 1913. rendkívüli követ és meghatal
mazott miniszter Mexikóban. 1918. a magyar 
külügyminisztérium szolgálatába lépett, 1925. 
berlini követ és 1933 febr. 4. a Gömbös-kormány 
külügyminisztere. 

*Kap-Kairo vasút, angol vasút, 9500 km. 
Alexandriától El Obeidig és Fokvárostól Buha-
máig (a Kongo folyó mellett) üzemben, középső 
része építés alatt. 

Kaposvár rtv., 32.715 1. (1930). 
Káptalanvis, 1. *Répcevis. 
•Kapuvár nagyk., 1928. Garta hozzácsatolta

t o k , 9536 1. (1930). 
•Karachi (Karacsi), Sind brit-indiai tartomány 

fővárosa, 216.900 1. Vas- és textilipar, gyapot- és 
búzakivitel. 

Karafiátn Jenő, 1931 dec. 14—1932 okt. 1. köz
oktatásügyi miniszter. 

•Karafuto, Szakhalin sziget japán neve. 
•Karagőz (, .Feketeszemű' ' ), a török és marokkói 

árnyjátékok főalakja. 
•Karahissar (török: K.-Szahib), Ny-anatóliai 

vilajet, 12.660 qkm, 258.700 1. — K. város, 23.400 
1. Szőnyegszövés, ópiumtermelés. 

Karancsalja, 1. *Bocsárlapujtő. 
Karcag rtv. , 24.248 1. (1930). 
•Kardiográf, készülék a szívlökések által kelet

kezett gyönge áramok feljegyzésére (kardio-
gramm) szívbetegségek felismerése céljából. 

•Karelia, erdős vidék ÉK-Európában, a La
doga- és Onega-tó között. DK-i része finn, ÉK-i 
része K. autonóm szovjetköztársaság, 145.226 
qkm, 268.300 1. Fatermelés, vadászat, halászat. 
Fővárosa Kalininsk. 

Karlsruhe, Baden német szabadállam fővárosa, 
156.200 1. (1931). 

•Karnaliit, kálium-magnéziumsó, sóbányák mel
lett, pl. Stassfurtnál, hatalmas rétegekben. Kitűnő 
műtrágya. 

»Károly II. (Carol Π), H893, román király, 
mint trónörökös lemondott a trónról, így 1927. 
(Ferdinand halála után) fia, a kiskorú Mihály került 
trónra. 1930. hazatért és jún. 8. királlyá kiáltot
ták ki. 

Károlyi 1. Gyula gr., 1931 aug. 24—1932 okt. 
1. miniszterelnök. — 2. Imre gr., az Angol-Magy. 
Bank elnöke. Megjel. A kapitalizmus válsága 
(1931), Az örvény szélén (1932). 

•Kartelbíróság. 1931 : XX. t.-c. 8. §. értelmében 
a Kúria elnöke 1932 jan. 14. megalakította. 

Kassa (Kosice), város, 70.200 1. (1930). 
•Kataforézis (elektro-ozmózis), kolloidalis ré

szecskék vándorlása elektr. áram hatására. Haszn. 
tőzeg víztelenítésére, víztisztításra. 

•Katmandu, Nepal indiai állam fővárosa, a 
Himalája hasonnevű völgyében, 108.800 1. Juta
ipar, ópiumkereskedés. 

Katona Nándor, festőművész, megh. 1932 aug. 2. 
Kattowitz (Katovice), lengyel város, 127.800 I. 

(1931). 
Kancsnktermelés 1930. ezer tonnában: Maláj

szigetek 445, Holland-India 244, Ceylon 79, 
Borneo 17, Brazília 16. Világ 830. 

Kaulun (Kowloon), délkínai kikötőváros a ha
sonnevű félszigeten, 255.000 1. (1931). Hong-kong 
angol gyarmathoz tartozik. 

•Kavalla, görög kikötőváros a ruméliai parton, 
50.000 1. Dohánykivitel. 

Kávétermelés 1929—30. ezer métermázsában : 
Brazília 12.300, Columbia 1707, Holland-India 
1139, Salvador 468 (1928—29), Guatemala .441, 
Mexikó 383, Haiti 343, Costarica 220, Cuba 206. 

•Kazaksztan, autonóm szovjetköztársaaág 
DNy-Ázsiában, 2,852.619 qkm, 6,142.000 I. 
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KAZÁN ΚΙΝΑ 

Steppe-vidék, Ny-on dombos, K-en magas he
gyek : Altai, Taibagaltai, Alatau. Folyói : Syr 
Darja, Ili, Irtisz. Földművelés, állattenyésztés 
Fővárosa Alma-Ata. 

Katán, a tatár szovjetköztársaság fővárosa, 
179.200 1. 

•Kazinczy aranyérem. Kazinczy Ferenc halálá
nak 100 éves fordulójára a főváros alap. a leg
kiválóbb irodalmi, irodalomtört. és tört. munka 
jutalmazására. 

«Kästner, Erich, *1899, német költő, szatirikus 
verskötetek: Herz auf Taille, Ein Mann gibt Aus
kunft etb., regénye Fabian (magyarul is). Gyer
mekkönyvek Emil und die Detektive (magy. is) 
etb. 

Keeel nagyk., 10.384 1. (1930). 
Kecskemét tjv., 79.467 1. (1930). 
Kelebia nagyk., 3566 1. (1930). 
•Kelemen Chrysostomus, *1884, pannonhalmi 

főapát, 1928. a Szent Benedek rend győri szék
házának főnöke és a Czuczor Gergely főgimn. ig. 
1929. a pannonhalmi főapát koadjutora, 1933. 
pannonhalmi főapáttá nevezték ki. 

Kéler Zoltán, ügyvéd, megh. 1929 dec. 30. 
Kelety Dénes, államtitkár, a MÁV ny. elnöke, 

megh. 1931 jan. 15. 
Kellog, Frank, amerikai államférfi, 1929. Nobel

békedíj. 
Kemccse nagyk., 4317 1. (1930). 
Kenderes nagyk., 6394 1. (1930). 
Kendertermelés 1929. ezer métermázsában : 

Oroszország 3133, Filippini-szigetek 2134, Olasz
ország 897, Jugoszlávia 262, Lengyelország 224, 
Korea 200, Magyarország 64. 

Kenéz Béla, egyet tanár, 1931 aug. 24 — 1932 
okt. 1. kereskedelemügyi min. 

Kenézy Gyula, orvos, debreceni egyet, tan., 
megh. 1931 nov. 25. 

*Kenia-gyarmat, a brit-keletafrikai protekto
rátus hiv. neve, 582.623 qkm, közel 3 millió 1. 
Fővárosa Nairobi. 

*Kenotron, elektroncső izzó katóddal és anód-
dal, áramegyenirányítónak haszn. 

*Kentia, ausztráliai pálma, szobanövény. 
Kentucky, az Egy. ÁU. egyik állama, 2,614.5001. 

(1930). 
•Kerbela, város Irak királyságban, 66.100 1. 

Állomás a Bagdad-vasúton, a síiták búcsújáró
helye. 

Kerekegyháza nagyk., 5262 l. (1930). 
Kerepes nagyk., 3159 1. (1930). 
•Kertész Manó, *1881, nyelvtudós, bpestr 

főreálisk. tanár. Művei : Seokásmondások (1922), 
Szállok az úrnak (1932). 

Keszthely nagyk., 10.644 1. (1930). 
Kevermes nagyk., 5098 1. (1930). 
*Khangai-hegység, Mongolia északi részén, 

északi oldalán Karakorum romváros. 
*Kharbin, mandzsúriai város, 1. *Harbin. 
'Kharkov, Ukrajna szovjetközt. fővárosa, 

729.000 1. (1931). Egyetem, műegyetem, opera, 
nemz. múzeum. Donec vidék (szén, vas) ipari 
központja, gépgyártás. 

*Khavak-hágó, megerősített karavánút a Hindu-
kus-hegységen át , 4022 m magas. Már Nagy 
Sándor makedón király is használta. 

*KIang-szi, DK-kínai tartomány, 174.300 
qkm, 27,563.000 1. Gabona-, rizs- és teatermelés, 
porcellángyártás. Fővárosa Nan-csang. 

*Kiang-szu, É-kínai tartomány, 101.265 
qkm, 34,624.000 1. Gyapottermelés, nagy ipar
városok. Fővárosa Csin-kiang. 

•Kiepura, Jan, *1902, lengyel tenorista. 
Kiev (Kijev), Ukrajna fővárosa, 513.800 1. 

Gép-, textil- és cukoripar. Nemzeti múzeum és 
színház. 

*KiIauea, lávató a Mauna Loa tűzhányón, 
Hawaii szigetén, 10 km széles és 13 km hosszú 
medence, amelyet folyékony, izzó láva tölt meg. 

Kína, köztársaság, 474,487.000 1. (1931). Tör
ténete 1928. Ciang-csung-cseng helyreállította a 
birodalom egységét a délkínai szovjetterület ki
vételével (kb. 40 millió lakos), amelyet a kor-
mánycsapatok ismételt támadása se tudott 
leverni. A különböző idegen nagyhatalmi 
érdekek szolgálatában álló kínai tábornokok 
egymásközt való vetélkedése és háborúskodása 
véget ért a Szunjatsen forradalmi mozgalmát 
képviselő Kuomingtang győzelmével. Ekkor azon
ban magában a Kuomingtangban szakadás állt be 
annak jobboldali, polgári és baloldali, bolsevista 
szárnya között, amely véres polgárháborúban tör t 
ki. 1929. Kínának éles összeütközése támadt 
Oroszországgal a mandzsúriai vasút orosz alkal
mazottai miatt , akiket Csang-kai-sek kormánya 
bolsevista propaganda címén üldözőbe vett ; 
Oroszország akkor fegyveresen kikényszerítette 
a tulajdonában levő vasutak alkalmazottai jogai·* 
nak elismerését. Az összeütközésből kifolyóan 
Kína és Oroszország között megszakadt a diplo
máciai kapcsolat. 1929. a Mandzsúriában főhatal
mat gyakorló Csang-Hszü-Liang csatlakozott a 
Csang-kai-sek elnöklete alatt álló központi 
nankingi kormányhoz, hogy ezzel előmozdítsa 
Kína egységét. 1931. májusában a nagyhatalmak
kal szemben való függetlenségének érvényesítése 
végett 1931. májusban egyoldalúan megszüntette 
a külföldiek exterritoriális jogait. A kínai államiság 
kifejlődése 1931 novemberében megakadt annál 
a nagy veszedelemnél fogva, amelyet Japánnak 
Mandzsúria területére támasztott igénye jelentett. 
A veszedelem hatása alatt az eddig egymással 
hadakozó nankingi és kantoni kormányok között 
1931 nov. 9. megegyezés jött létre, amelynek 
következtében Csang-kai-sek lemondott a mi
niszterelnökségről és csupán a hadsereg főparancs
nokságát tar tot ta meg. Eközben Japán folytatta 
terjeszkedését Mandzsúriában, ami miatt Kína 
panasszal fordult a Népszövetséghez, amely föl
hívta Japánt a mandzsúriai terület kiürítésére 
A fölhívás azonban eredménytelen maradt, Japán 
fegyveresen hódított ot t további nagy területeket 
és azzal, hogy a Kínában keletkezett japánellenes 
bojkott veszélyezteti állampolgárai jogait, 1932 
januárban Sanghajban indított offenzívát a kínai 
csapatok ellen, amelyeket véres ütközetekben 
jelentékeny területen szorított vissza, sőt 1932 
február 1. Nankingot is bombázta. Hiábavaló 
volt a népszövetségi tanácsnak többször meg
ismételt figyelmeztetése, a harc tovább folyt és 
csak az angolok közvetítésére megindított fegyver
szüneti tárgyalások után március elején szűntek 
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meg a harcok Sanghainál. Japán ekkor Mandzsú
riában folytatta akcióját. 1932 márciusában ki
kiáltotta Mandzsúria függetlenségét. Pu-Yi, volt 
kínai császárt megtette Mandzsúria állam fejévé. 
Ezzel egyidejűen újra megindult Kína belső 
összeomlása. Újra kiújult Csang-kai-sek és a 
kantornak között a vetélkedés, ami nagy mérték
ben megbénította a kínai kormány fegyveres 
ellentállását Japánnal szemben, úgy hogy minden 
tevékenysége a Népszövetségnél való diplomáciai 
eljárásban merült ki. Ezzel sikerült kiszorgal
maznia 1933 márciusban egy 19-es bizottságnak 
kiküldetését, amelynek a helyszínen való tanul
mányozás eredményeképpen a Népszövetség 
Japánt megbélyegző határozatot hozott, aminek 
csak az lett azonban az eredménye, hogy Japán 
kilépett a Népszövetségből, de terjeszkedő hazárd
játékát folytatta és 1933 márciusában már Jeholt 
is elfoglalta és áprilisban már Pekinget, a kínai 
birodalom volt fővárosát veszélyeztette. 

•Kingston, Jamaica sziget megerősített fővárosa, 
120.000 1. Aneol flottaállomás. 

Kioto, japán város, 765.100 1. (1930). 
•Hirgjjisjrtóa, anionom szoyjetközt, K&zép-

Ázsiában, 195.237 qkm, 1,045.900 1., részben még 
nomádok. Mezőgazdaság és állattenyésztés. Fő
városa Frunse. 

•Kirin, mandzsúriai tartomány, 271.946 qkm, 
5,633.200 1. Gabona- és máktermelés ; szén
bányászat. Fővárosa K. a Szungari folyó mellett, 
81.200 1. 

•Kisbajes kisk., Szőgye kisk. egyesült 1927., 
447 1. (1930). 

*Kiseh, Egon Ervin, *1885, cseh szárm. német 
hírlapíró. Schreib es auf, Kisch 1 Paradies Amerika, 
Asien gründlich verändert stb. 

Kisgeresd, 1. *Nogygeresd. 
Kisgyula és Belvárd kisk. egyesültek 1927. 

Belvárdgyula néven. 
Kishertelend kisk., 1930. Magyarszékhez csatol

ta tot t . 
Kishidegknt, 1. "Hideglcut. 
Kisincy (Chisineu), román város, 117.000 1. 

(1930). 
Kiskozár és Misleny kisk. egyesültek 1928. 

Kozármisleny néven. 
Kiskőrös nagyk., 13.144 1. (1930). 
Kiskundorozsma nagyk., 18.956 1. (1930). 
Kiskuntélegyháza rtv., 38.206 1. (1930). 
Kiskunhalas rtv., 28.829 1. (1930). 
Kisknnlacháza nagyk., 5008 1. (1930). 
Kiskunmajsa nagyk., 17.900 1. (1930). 
Kismóriehida, 1. *Mórichida. 
Kispest rtv., 64.512 1. (1930). 
Kispeterd, 1. *Botykapeterd. 
Kispöse, 1. *Pöse. 
Kiss János, kat. egyházi író, megh. 1930 aug. 13. 
Kistápé, 1. *Bikács. 
Kistelek nagyk., 10.547 1. (1930). 
Kisterenye nagyk., 4144 1. (1930). 
Kisújszállás rtv., 14.532 1. (1930). 
Kisrárda nagyk., 14.133 1. (1930). 
Klsvarjas, 1 *Gerde. 
Kiszombor nagyk., 5008 1. (1930). 
Kin-sin, Japán déli főszigete, 41.960 qkm, 

8,524.900 1. 

*KIages, Ludwig, *1872, német karakterológus 
és grafológus. 

Klebelsberg Kuno gróf, kultuszminiszter, 1931 
dec. lemondott ; megh. 1932 okt. 11. 

»Klimseh, Fritz, *1870, német szobrász. 
Klotildfalva kisk., neve helyesen Klotildlíget. 
Klupathy Jenő, fizikus, megh. 1931 márc. 2. 
Kmety Károly, egyet, tan., halálozási éve 

1929 jan. 5. 
Kmoskó Mihály, egyet, tan., megh. 1931 ápr. 8. 
Kobe, japán város, 755.100 1. 
Kober Leó, festőművész, megh. 1932. 
Kocsér nagyk., 4267 1. (1930). 
Kodály Zoltán, zeneszerző. Székely fonó e. 

operáját előadták az Operaházban 1932 febr. 24. 
Kóka nagyk., 4868 1. (1930). 
Kokand, Üzbekisztán tanácsközt. Fergana 

kerületének fővárosa, a Syr-Darja folyó mellett, 
69.300 1. Textilipar. 

Kokoschka Oscar, születési éve 1886. 
Kollontay, Alexandra Mihajlovna, *1872, írónő 

és 1917 óta szovjet-orosz diplomata. (A szerelem 
utjai). 

»KoJnaJ Aurél, »1900, szociológus és filozófus. 
*KoIoradobogár, lárvái a burgonya levelét 

pusztítják. Nagyon kártékony. Észak-Amerikából 
a múlt században behurcolták Európába, de 
terjedésének sikerült gátat vetni. 

Kolozsvár (Cluj), 96.800 1. (1930). 
•Kolyma, keletszibériai folyó, a Sztanovoj-

hegységben ered és az É-i Jeges-tengerbe öm
lik, 1760 km hosszú, 1060 km hajózható. 

Kornádi nagyk., 9698 1. (1930). 
Komárom rtv., 7562 1. (1930). 
Komárom (Komárno), 21.100 1. (1930). 
Komárom és Esztergom egyes, vm., 179.121 1. 

(1930). 
Komáromi János, író. 1932-ben ünnepelte 25 

éves írói jubileumát, művei összkiadása 20 kötet
ben jel. meg. Ujabb művek: Harangoz a múlt, 
Különös utazás. 

Komáromy András, történetíró, megh. 1931 dec. 5. 
"Komjádi Béla (1892—1933), úszóbajnok, az 

ő kezdeményezése a Nemzeti úszócsarnok. 
*Komjáthy;Aladár,*1894, költő. A végtelen felé. 
Komlódtótfalu, 1. "Csenget. 
•Koncern, vállalatok összessége, melyet gazda

sági szempontok és adminisztratíve is egységesen 
vezetnek. 

*Kondenzor, vetítőgép és górcső gyűjtőlencséje. 
Kondoros nagyk., 7178 1. (1930). 
Kongo, afrikai belga gyarmat, 8,828.000 1. 

(ebből 25.000 fehér, a többi bantunéger). — 
Franeia K. (Francia Egyenlítői Afrika), 3,127.7001. 
(1926), ebből európai 3.300, a többi bantu- é* 
szudán-néger. 

Konia, török vilajet (48.990 qkm, 504.100 1« 
(1927).) és város Anatóliában, 47.500 1. Az ana
tóliai vasút vég-, a bagdadi vasút kiinduló-állo-
mása. Mesterségesen öntözött, termékeny síkság ; 
búzatermelés. 

"Konjunktúrakutató intézetek a gazdasági vál
tozások megfigyelésére alakultak. Az első 1917. 
Harvard Univers. Comittee of econ. research ; 
1925. Németország; 1929. Magyar gazdaság
kutató int. 
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KONKVISZTÁDOR KÜOMINGTANG 

"Konkvisztádor (spanyol), a. m. hódító. 
Konstantin, Nagy, római császár, 1. Constan

tinus. 
Konstantinápoly (Istanbul), török várod, 

690.800 1. (1927). 
Kónyi, 1. *Ötvöskónyi. 
*Kopál-gyanta, kemény, borostyánhoz hasonló, 

különféle fákból nyerik. Lakk- és kence-készítésre 
haszn. 

Koppánymegyer, 1. *Bábonymegyer. 
Korányi Frigyes báró ifj., 1931 dec. 18—1932 

ezept. 21. pénzügymin. 1932 okt. 1. a kor
mányzó kinevezte a Pénzintézeti Központ elnö
kévé. Waldbauer-Kerpely-ék előadták vonós
négyesét. 

Korb Flóris Nándor, építész, megh. 1930 
szept. 16. 

Korea (jap. Cso-szen), félsziget, 21,058.0001., 
ebből 412.000 japán. 

Korfu (Karkyra), görög sziget, 106.200 1. (1928). 
Fővárosa K., 32.200 1. 

Kornai Rezső, operaénekes, megh. 1931 jan. 16. 
•Korrózió, fémek és építési anyagok kimaródása 

vegyi hatások következtében (viz, időjárás). 
Geológiában : kőzetelmállás. 

*Kosztroma, orosz város a Volga felső folyásá
nál, 73.700 1. (1926). Lenszövés, hajóépítés. 

Kosztolányi Dezső, író és hírlapíró. Ujabb mű
fordítása : Kínai és japán versek ; prózai művei : 
Zsivajgó természet, Esti Kornél. 

Kótaj nagyk., 3914 1. (1930). 
""Kotau, kínai tiszteletadás, földreborulva hom

lokkal a földet háromszor megérinteni. 
.,, *Kotor, dalmáciai város, 1. Cattaro. 

*Kouvola, finn város, 5100 1. Mellette a világ 
egyik legnagyobb faköszörülő és papírgyára (évi 
80 millió kg). 

Kovács Zoltán, hírlapíró, megh. 1931 okt. 24. 
Kovácsi, 1. Tevel. 
Kovno, Litvánia fővárosa, 113.000 1. (1931). 
•Kozármisleny, (Misleny és Kiskozár 1928. 

egyesültek e néven), kisk., Baranya vm. pécsi j . , 
1521 1. (1930). 

Kozma Andor író, megh. 1933 ápr. 18. 
Köln, német város, 740.100 1. (1931). 
Königsberg, Kelet-Poroszország fővárosa, 

295.000 1. (1931). 
•Königswusterhausen, falu a poroszországi Pots

dam kerületben, 5500 1. A legnagyobb német 
szikratávíró- és rádióállomás. 

•Kőnnyűolajak, a nyerspetroleum desztillá-
tumai, fajsúlyuk kb. 0 8 , forrpontjuk 30—150° C· 
Gazolin, benzin, ligroin stb. 

•Köper, szövési mód és az így szőtt vászon ke-
resk. neve ; ferdén futó csíkokkal. 

Körmend nagyk., 7649 1. (1930). 
•Körmendi Ferenc, regényíró. 3 angol lap által 

kiírt nemzetközi regénypályázaton, Budapesti 
kaland c. regényével megnyerte az első díjat. 

Körösi Henrik, tanfelügyelő, min. tanácsos, 
megh. 1930 aug. 27. 

•Köszárhegy kisk., Fejér vm. székesfehérvári j . , 
636 1. (1930). (1931. alakult). 

Kőszeg rtv., 8537 1. (1930). 
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Köszéntermelés 1930. millió tonnában: Egyes. 
All. 482-1, Brit birod. 247-6, Németország 142-7, 
Franciaország 53-8, Oroszország 466, Lengyel
ország 37-5, Japán 293, Belgium 27-4, Brit-India 
22-9, Csehszlovákia 14-6, Világ : 1209-5. (L. még : 
Barnaszéntermelés.) 

•Közép-Volga vidék, nemzetiségi vidék a Volga 
középső folyása mellett, 236.000 qkm, 7,032.000 1. 
(tatárok, csuvaszok). Földművelés, állattenyésztés, 
vegyi-, papír- és malomipar. Fővárosa Szamara. 

Kragujevac, 27.200 1. (1931). 
Krakó (Krakow), lengyel város, 221.300 1. 

(1931). 
Krasznodar, orosz város, 162.500 1. 
•Kraus, Klemens, ^1893, osztrák karmester, 

1929. a bécsi opera igazgatója. 
Krefeld, poroäz város, 165.700 1. 
•Krenek, Ernst, •ΙΘΟΟ, német zeneszerző, ope

rája : Húzd rá, Jonny. 
Kréta, görög sziget, 8247 qkm, 386.400 1. 
•Kretschmer, Ernst, ^1888, német pszichiáter. 

Főműve : Körperbau u. Charakter. 
Kreuger Ivar, svéd nagyiparos, vállalatai össze

omlottak, öngyilkos lett 1932 márc 13.. 
•Krisna, eredetileg indiai hős, istenként tisz

telik, mint Visnu 8. megtestesülését. 
•Krivoj Rog, ukrán város, 31.200 1. Vas- és acél

ipar, vasbányáinak évi termelése 200.000 t , a 
szovjet term. 40%-a. 

•Krízis, zavar a gazdasági életben, előidézhetik 
nem gazdasági okok (háború, rossz termés stb.), 
vagy gazdaságiak, mint túltermelés csökkent 
fogyasztóképesség mellett, pénzszükség stb. A 
K.-ek elméletét főként Marx és Tugan-Baranovsky 
dolgozták ki. 

•Krokus, hagymás növény fehér, sárga v. ibolya
színű koratavaszi virággal. 

Krúdy Gyula, író, 1932. megnyeri a Pen Club 
Rothermere díját Az élet álom c. rovelláskötetével 
Megh. 1933 máj. 12. 

•Krylenko, Abraham, ^1885, 1917—18. a szov
jetcsapatok fővezére, majd főállamügyész és vád
biztos a nagy politikai perekben. Most igazságügyi 
népbiztos. 

•Kryolith, ásvány, natrium-aluminium fluorid, 
főlelőhelye Grönland. Aluminiumelőállításra hasz
nálják, melléktermék szóda. 

•Knbin, Alfred, ^1887, német festő és illusz
trátor. 

•Kufra, oáziscsoport a Lybiai-sivatagban. 1931 
óta olasz birtok. 

•Kulák (orosz), az önálló parasztok (zsíros
parasztok) neve Oroszországban. 

Kumamoto, japán város, 162.100 1. 
Kunágota nagyk., 6964 1. (1930). 
Kuncz Aladár, iró és irodalomtörténész, megh. 

1931 jún. 24. Fekete kolostor c. regényében a 
francia hadifogságról ír. Posthumus műve : Felleg 
a váro3 felett. 

Kunhegyes nagyk., 10.896 1. (1930). 
Kunmadaras nagyk., 7862 1. (1930). 
Kunszentmárton nagyk., 11.354 1. (1930). 
Kunszentmiklós nagyk., 8004 1. (1930). 
•Kuomingtang, kínai nemzeti forradalmi moz

galom, Szunjatsen alapította 1912., a háború után 
uralkodóvá vált Kínában. 
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KÜHE LENGYELORSZÁG 

»Küre, japán kikötőváros Hondo keleti partján, 
176.900 1. Hadikikötő, hajóépítés. 

Knropatkin, Nikolajevics Alexej, orosz generális 
halálozási éve 1925. 

Kurz Zelma, kamaraénekesnő, megh. 1933 
máj. 10. 

•Kuzneck, orosz város a Volga középső folyása 
mellett, 36.100 1. — K. város Ny-Szibériában, 
7000 1. Mellette a világ egyik legnagyobb (250 
milliárd t-ra becsült) kőszéntelepe. 

Kümmerle József Béla, botanikus, megh. 1931 
dec. 21. 

Kürschák József, matematikus, műegyet. r. 
tanár, megh. 1933 mára 26. 

•Laban, Rudolf, * 1880, magyar származású 
mozdulatművészeti pedagógus Berlinben. Művei : 
Bewegungslehre ; Tanzschrift. 

•Lábass Juci, operettszínésznő, megh. 1932 
aug. 24. 

•Lagos, Angol-Nigéria fővárosa és főkikötője, 
100.000 1. Szikratávíró-állomás. 

Lajosmizse nagyk., 11.907 1. (1930). 
•Langerhans-féle szigetek, sejtcsomók a has

nyálmirigyben, az insulint termelik. 
*Langmnir, Irving, *1881, amerikai fizikus, 

úttörő vizsgálatai vannak az elektr. erősítés 
technikája terén (izzólámpa, rádió). 1932. No
bel-díj. 

La Paz, város Bolíviában, 146.900 1. (1929). 
*Lappo, antimarxista mozgalom Finnországban. 
Lapujtő, 1. *£ocsárlapujtö. 
Larissa, görög város, L. nomosz fővárosa, 

20.800 1. 
Latinovics Endre, ny. min. tan., felsőházi tag, 

megh. 1933 jan. 29. 
Latzbó Hugó, tanár, megh. 1932 nov. 3. 
Lausanne, svájci város, 81.100 1. 
•Laval, Pierre, francia politikus, *1883, 1925. 

közmunkaügyi miniszter, 1926. igazságügyminisz
ter, 1930. újra közmunkaügyi miniszter. 1931 
jan.-tól 1932 febr.-ig miniszterelnök, 1932 jún.-ig 
közmunkaügyi miniszter a Tardieü kormányban. 

*Laval turbina, gyors forgású gőzturbina ten
gelyirányú áramlással, De Laval fr. mérnök 
(1845—1913) találmánya. 

•Laveran, Charles, (1845—1922), francia orvos, 
maláriakutató, 1907. Nobel-díj. 

»Lawrence, David Herbert (1855—1930), angol 
regényíró. Már Freud előtt pszichoanalitikai regé
nyeket írt. Tollas kígyó, Lady Chatteriey. Ir t ver
seket és pszichoanalízisről tud. műveket is. 

*Lázár Andor, *1882, politikus, ügyvéd, a frank 
pörben Baross Gábor védője. Résztvett a magyar 
pénzjegynyomda megalapításában. A Magy. 
Nemz. Szöv. alelnöke. Könyveiben és cikkeiben 
főleg a pénzzel és valutával fogl. 1931 májustól 
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Küsztendse (Constanta), a Dobrudsa fővárosa, 
58.200 1. 

•Kvang-szl, délkínai tartomány, 209.207 qkrn, 
12,258.000 1. Tea- és gabonatermelés, textilipar. 
Fővárosa Nanking. 

•Kvang-tung, délkínai tartomány, Hainan-
szigettel együtt, 233.730 qkm, 36,773.500 1. 
Kína leggazdagabb vidéke, vas- és rézbányászat, 
rizs-, tea- és cukorültetvények, selyemhernyó
tenyésztés. Fővárosa Kanton. 

•»Kvei-csou, DNy-kínai tartomány, 186.62* 
qkm, 11,291.200 1. Réz- és higanybányák, papír
ipar. Fővárosa Kvei-jang. 

*KW = kilowatt, KWh = kilowattóra. 
•Kyphosis (gör.), a hátgerinc domború görbü

lete (kerek hát , púposság). 

augusztusig honvédelemi államtitkár, 1932 okt. 
a Gömbös-kormány igazságügyminisztere. 

Le Bon, Gustave, francia szociológus, megh. 
1931 dec. 13. 

•Lebrun, Albert, *1871, francia köztársasági 
elnök. 1900. képviselő, 1913. a képviselőház al-
emöke, 1911—12. és 1913—14. gyarmatügyi, 
1917. Clemenceau kormányában blokád- és 1918— 
1919. a fölszabadított területek minisztere. 1920. 
a szenátus tagja és hadügyi előadó. 1931 júniusban 
a szenátus elnöke, 1932 máj. 10-én a köztársaság 
elnökévé választották. 

•Le Corbusier (Jeanneret), ^1887, modern svájci 
építész. Könyve : Kommende Baukunst. 

•Lederer, Emil, ^1882, német közgazdász, az 
Arch. f. Sozialwissensch. u. Sozialpol. kiadója, 
berlini egyet. tan. Főműve : Grundzüge der ökon. 
Theorie. 1933 ápr. a Hitler-korm. megfosztotta 
állásától. 

Légrády Imre, a Pesti Hírlap v. főszerk., megh. 
1932 márc. 4. 

•Leguanok, fákon élő gyíkok, csipkézett hát i 
redővel, trópusi Amerikában. 

•Lehmbruck, Wilhelm (1881—1919), német 
expresszionista szobrász. 

Lemberg(Lwow), lengyel város, 316.2001.(1931). 
Lencz Géza, debreceni egyet, tanár, megh. 1932, 

ápr. 29. 
Lengyel Menyhért, író. Ujabb művei : A boldog, 

város (reg.), Evelyn (Vígszính., 1932). 
Lengyelország (Rzeczpospolita Polska),31 millió 

927.800 1. .(1931). Története. 1928. a Pilsudskí 
marsalltól támogatott Bartel-kormány lemond és. 
Pilsudski mind élesebb ellentétbe kerül a parla
menttel ; az ellenzék 1928. választási győzelme 
még növelte ezt. 1930. számos ellenzéki politi
kust letartóztattak. 1930 nov.-i választáson a kor
mányblokk jut többségre, Prystor ezredes less 
miniszterelnök, Zaleski, majd Beck ezredes kül
ügymin. 1932. barátsági szerződés Görögország"-
gal és megnemtámadási szerződés Oroszországgal. 
1933 májusi elnökválasztáson ismét Moszickft 
választották köztárs. elnökké. 
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LENINGRAD MAGYAR 

Leningrad (Szt. Pétervár) 2,228.300 1. (1930). 
Lenkcy Gusztáv, hírlapíró, 1932. a Magy. Hír

lapírók Orsz. Nyugdíjint. elnökévé választották. 
•Lenolaj (lenmagolaj), aranysárga, zsíros, köny-

nyen gyantásodé olaj, a lenmagvakból hidegen 
préselik. Egyes vidékeken táplálék. Haszn. lino
leum és olajfestékek készítéséhez. 

Lenti nagyk., 2213 1. (1930). 
Lesbos, görög sziget, 161.500 1. (1928). 
Leszkay Gyula, felsőházi tag, megh. 1929 

okt. 17. 
•Lctenye kisk., 1929. Béc hozzácsatoltatott, 

3233 1. (1930). 
•Leuna, német falu Merseburg mellett. L.-

míívek, a legnagyobb német mesterséges salétrom
gyár (levegő nitrogénjéből) és benzingyártás kő
szénből. 

•Leysin, svájci falu Waadt kantonban, 1260 m 
magasan. Tüdőbeteg-szanatóriumok. 

Libanon, Sziria egyik tartománya, 840.600 1. 
Lie, Jonas, norvég író, szül. éve 1833. 
Liechtenstein, nagyhercegség, 10.200 1. (1930). 
•Ueiman, Robert, »1874, német közgazdász. 

Főműve : Kartelle u. Trusts. 
Lima, Peru fővárosa, 265.000 1. (1928), kül

városokkal együtt 316.000 1. 
•Limit, megállapított árhatár, amely alatt (el

adásnál), ill. fölött (vásárlásnál) a tőzsdei ügyletet 
nem lehet lekötni. 

•Limited (ang., röv. Ltd.), a m. korlátolt felelős
ségű (társaság). 

Lipthay Béla, földbirtokos, felsőházi tag, megh. 
1932 dec. 7. 

Lincoln, város az Egyes. Áll.-ban, 75.000 1. 
(1930). 

Lisszabon (Lisboa), Portugália fővárosa, 594.400 
1. (1930). 

•Lithoszféra, a Föld felületének szilárd kőzet
burka, kb. 1200 km vastag. 

Litvánia (Lietua), köztársaság, 2,367.000 1. 
(1931). 

Lóállomány, millió: Oroszország (1930) 312, 
Egyes. Áll. (1931) 128, Argentina (1930) 9-8, 

Brazillá (1920) 5 2 , Németország (1931) 3-4, 
Kanada (1930) 3-3, Franciaország (1929) 2·©, 
Románia (1930) 1 3 , Jugoszlávia (1930) Γ 1 , 
Magyarország (1931) 0'86. 

Lodz, lengyel város, 605.300 1. (1931). 
London, Anglia fővárosa, 4,396.800 1. (1931). 

Nagy-London (rendőrkerület) 8,202.800 1. (1931). 
*Lop-nor, vándorló tó a keleti Tarim-medencé-

ben (Kelet-Turkesztán). Sven Hedin expedíciója 
1931. 

Lórántháza, 1. * Baktalórántháza. 
•Lordosis, a hátgerinc befelé görbülése, terhesség 

alatt normális. 
•Lorentz, Hendrik Antoon, (1853—1928), hol

land fizikus, Elektronelmélet. 1913. Nobel-díj. 
Los Angeles, kaliforniai város, 1,238.0001. (1930). 
Lonchenr, Louis, francia államférfi, megh. 1931 

nov. 23. 
Louisiana, az Egyes. Áll. egyik állama, 2,101.600 

1. (1930). 
Louisville, város az Egyes. Áll.-ban, 307.700 1. 
Loureneo Marques, kikötőváros Portugál Kelet-

Afrikában, 37.300 1. 
Lövésen, hegy Montenegróban, magassága he

lyesen 1758 m. 
Lőrinci nagyk., 4987 1. (1930). 
Lnblin, lengyel város, 112.500 1. (1931). 
Lukacbich Géza báró, altábornagy. 1931. Ma

gyarország megcsonkításának okai címen köny
vet írt az októberi forradalomról. 

Lncknow, város Brit-Indiában, 274.6001. (1931). 
•Ludwig, Emil, *1881, német író és publicista. 

Művei : Goethe, Napóleon, Wilhelm I I . stb. 
Lukács László, államférfi, megh. 1932 febr. 23. 
•Luther, Hans, ^1879, 1918. Essen főpolgár

mestere, 1925—26 birod. kancellár, 1930 óta a 
birod. bank elnöke. 

Luxemburg, nagyhercegség, 299.800 1. (1930). — 
L. város, 53.800 1. (1930). 

Luzon, a Filippinek legnagyobb szigete, 5 millió 
680.500 1. 

M 
MacDonald, James Ramsay, 1931. a tervbe

vett takarékossági intézkedések miatt , amelyek 
a munkanélkülieket sújtották, éles ellentétbe ke
rült a munkáspárttal, kilépett és lemondott. A 
konzervatívokkal és a Lloyd George-zsal szakított 
liberálisokkal megalakította a harmadik MacDo-
nald-kormányt, új választást írt ki, amelyen az 
ellenzéki munkáspárt súlyos veszteséget szenve
dett és a kormány támogató konzervatív párt nagy 
többségre tet t szert. 1933. gazdasági megegyezés 
céljából Amerikában járt, ahol Roosevelt elnökkel 
és Herriot francia miniszterelnökkel tanácskozott. 

Madarász Elemér, ny. belügyi államtitkár, 
megh. 1929 dec. 16. 

madarász Gyula, madárbúvár, a Nemz. Múz. 
igazgatóőre, megh. 1931 dec. 29. 

Nadras, város Brit-Indiában, 647.200 1. (1931). 
— M. kormányzóság, 46,700.000 1. (1931). 

Madrid, Spanyolország fővárosa, 834.100 1. 
(1930). 

•Madura, 1. keletindiai sziget, holland gyarmat. 
4527 qkm, 1,810.300 1. Fűszer-, cukornád-, dohány
termelés. — 2. M., város, Madras brit-indiai gyar
maton 182.000 1. (1931). Textilipar. 

Maglód nagyk., 5104 1. (1930). 
•Magnitogorszk, épülőben levő orosz Iparváros 

az Ural déli részén, ma kb. 50.000 1., a világ leg
nagyobb mágnesvasérc hegye mellett (275 millió 
t-ra becsült, 62%vasat tartalmazó érc). Vaskohók, 
hengerművek. 

Magyar 1. *Míklós, *1879., főv. tvh. biz. tag, kül. 
közüzemi kérdésekkel fogl. Az ember és a gép 
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harca (1933) c. munkájában a munkanélküliség 
megszüntetésire a munkaidő megfelelő leszállítását 
ajánlja. — 2. *Sándor *1898, a világháborúban 
mint pilóta vettrászt. Terménykereskedő, kanadai 
farmer lett, majd az amer, lésiforg. szolgálatába 
állott. Azután visszatért Magyarországra, önélet
rajzi cikkei összegyűjtve könyvalakban is meg 
fognak jelenni. L. még : Justice for Hungary. 

Magyarkeresztes, l. *Vaslceresztes. 
Magyarország 
összes lakossága 1930 végén: 8,688.319. 
Nemek aránya : férfi 4,250.110, nő 4,438.209. 

Ezer férfira esett 1045 nő. 
Anyanyelv: magyar 8,001.112 (92-1%), német 

478.630 (55%), szlovák 104.819 (1-2%), román 
16.221 (0-2%), horvát 27.683 (0-3%), szerb 
7.031, bunyevác, sokáé stb. 20.564, egyéb és 
ismeretlen 32.259. 

Története: 1930 januárjában tartották meg 
a hágai jóvátételi, majd pedig a párizsi 
konferenciákat és ápr. 28. jött létre a hágai és 
párizsi egyezmény, amelyen többek között a ma
gyarjóvátétel és az optánsügykérdését is elintézték. 
Az egyezmény visszaadta Magyarország pénzügyi 
önállóságát és a Népszövetség május 21. meg
szüntette a Magyarország pénzügyi ellenőrzésére 
kiküldött bizottságot. Az ezzel kapcsolatosan ter
vezett külföldi kölcsön fölvételét a gazdasági vi
szonyok lehetetlenné tették. A szeptemberi genfi, 
a novemberi berlini, Bethlen István gróf ankarai 
és bécsi látogatásai, amelyeknek célja a magyar 
kivitel akadályainak elhárítása volt, kevés ered
ménnyel jártak. 1930 augusztusban rövid időre a 
királykérdés körül merültek föl izgalmak, de csak 
hamar lecsillapultak és 1931 ápr. 15. ünnepelte a 
Bethlen-kormány tízéves jubileumát. Két kisebb, 
rövid lejáratú kölcsön befolyt ugyan, a terve
zett nagyobb kölcsön fölvétele azonban már 
lehetetlenné vált. Amiután Bethlen István gróf 
1931 ápr. 15. kormányzatának tízéves jubileumát 
ünnepelte, egy évvel a képviselőház megbízatá
sának lejárta előtt, föloszlatta a képviselőházat 
és új választásokat írt ki. 

A májusban és jiíniusban lezajlott választások 
újra elhatározó többséget eredményeztek a kor
mány számára. Az egységespárt 152, a kormány-
támogató keresztény gazdasági és szociális párt 30 
mandátumra tettek szert, míg a független kis
gazdapártnak 14, a szociáldemokrata pártnak 14, 
a nemzeti szabadelvűpártnak 5, a keresztény 
ellenzéknek 2, a nemzeti demokratapártnak 2, 
a magyar nemzeti radikális pártnak 1, a párton
kívülieknek 25 mandátum jutott. A 182 kormány
párti képviselővel szemben tehát összesen 38 
ellenzéki és 25 pártonkívüli állt. A parla
menti többség azonban nem nyújtott védelmet 
a kormánynak a gazdasági kényszerűségekkel 
szemben. 1931 júliusban beállt annak a szüksége, 
hogy a kormány bankzárlatot rendeljen el, amely-
lyél egyidejűen szigorú devizakorlátozást is lép
tetett életbe. A gazdasági válság hatása alatt 
Bethlen István gróf és kormánya 1931 augusztus 
19. beadta lemondását, amelyet Horthy Miklós 
kormányzó elfogadott és augusztus 24. gróf Ká
rolyi Gyula, addigi külügyminisztert nevezte ki 
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miniszterelnöknek. A kormány tagjai : miniszter
elnök és ideiglenes népjóléti miniszter gróf Ká
rolyi Gyula, külügyminiszter Walkó Lajos, belügy
miniszter vitéz Keresztes-Fischer Ferenc, keres
kedelemügyi miniszter Kenéz Béla, földmívelés-
ügyi miniszter Ivády Béla, honvédelmi miniszter 
Gömbös Gyula, igazságügyminiszter Zsitvay Leó, 
vallás- és közoktatásügyi miniszter Ernszt Sándor 
kisgazdaminiszter Mayer János. 1931 dec. 12. 
Ernszt Sándor lemondott és helyette Karafiáth 
lett a vallás- és közoktatásügyi miniszter, dec. 20. 
pedig báró Korányi Frigyes lett pénzügyminiszter. 
1932 febr. 5. Ivády Béla földmívelésügyi minisz -
ter lemondott, utóda Purgly Emil lett. Károlyi 
1932 márc. 2. elmondott programmbeszédében 
céljául a pengő értékének megvédését, az infláció 
elhárítását és a hitel fejlesztését jelölte meg. 1932 
április 23. a képviselőház névszerinti szavazással 
93 szavazattal 45 ellenében megszavazta a 
kormánynak adott meghatalmazás meghosszab
bítását. 1932 június 9. Korányi pénzügyminiszter 
bejelentette, hogy Magyarország nem tud külföldi 
fizetési kötelezettségeinek eleget tenni és augusz
tusban bejelentette a Népszövetségnek, hogy a 
magyar újjáépítési kölcsön kamatait sem tudja 
beszolgáltatni. Szeptemberben jelentkezett az 
egységespárt 80 tagú agrárcsoportja az agráradós
ságok kamatleszállítására és az adósságok álta
lános rendezésére vonatkozó kívánságaival, ame
lyeket Karolyi miniszterelnök teljesíthetetlenek
nek minősített. Ez az ellentét feszültté tette a 
miniszterelnök és a többség viszonyát, amit csak 
fokoztak a kormánypártnak az időközi választá
sokon szenvedett vereségei, amelyek közül az 
egyik, a mezőcsáti választás Purgly Emil föld
művelésügyi miniszter bukását vonta maga után 
Eckhardt Tiborral szemben. Ezek a körülmények 
fölötte súlyossá tették a kormány helyzetét és 
1932 szept.-ben a kormány lemondott. 1932 okt. 1. 
jelent meg a Gömbös-kormány kinevezése. A kor
mány összetétele a következő volt : miniszter
elnökség és honvédelem Gömbös Gyula, külügy 
Puky András, belügy vitéz Keresztes-Fischer 
Ferenc, pénzügy Imrédy Béla, vallás- és közokta
tásügy Hóman Bálint, igazságügy Lázár Andor, 
kereskedelem Fabinyi Tihamér, földművelés 
Kállay Miklós. 1933 január 9. Puky András kül
ügyminiszter lemondott, tárcájának vezetésével 
ideiglenesen Gömbös Gyulát bízta meg a kor
mányzó és 1933 febr. 24. Kánya Kálmán volt ber
lini nagykövetet nevezte ki külügyminiszternek. 

Magyaróvár rtv., 8584 1. (1930). 
Magyarszék kisk., Baranya vm. hegyháti j . , 

1930. Németszék és Kishertelend hozzácsatol-
tatot t , 1157 I., vasút, távíró, posta. 

Magyarszombathely, 1. *Bákonyszombathdy. 
Magyarürög, 1. 'Mecsekalja. 
*Mahatma, megtisztelő cím Indiában (Gandhi). 
Mahler, Gustav halálozási éve 1911. 
*Maikop, orosz város a Kaukázus északi részén, 

53.000 1. Petroleumforrások. 
Maillot Nándor báró, orsz. gyűl. képv., megh. 

1929 dec. 21. 
Maine, az Egyes. Áll. egyik állama, 797.400 1. 

(1930). 
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Mainz, német -város, 134.000 1. 
»Majakovszki, Vladimir, (1894—1931), szovjet-

orosz költő és drámaíró. 
MajsamiklósTár nagyk., 3317 1. (1930). 
»Makassar, a holland-indiai Celebes sziget fő

városa, 57.400 1. Kaucsuk-, kopra- és dohány-
kivitel. 

Makkoshetye, 1. *Al$zopor. 
Makó rtv., 35.824 1. (1930). 
Málaga, spanyol tartomány, 610.000 1. (1930). 

Fővárosa M., 188.000 1. (1930). 
Málé kisk., új neve Serényifalva. 
Malta, sziget, 241.600 1. (1931). 
'Managua, Nicaragua fővárosa, 40.000 1., 

Egyetem. Kávéültetvények. 1931. földrengés csak
nem teljesen elpusztította. 

*Manaos, a brazíliai Amazonas-állam fővárosa, 
83.700 1. (1929), a Rio Negro folyó mellett, az 
Amazonas-vidék főkikötője, bár 1600 km-nyire 
az Atlanti-óceántól, kikötőjébe tengeri hajók 
is feljutnak. 

Mándok nagyk., 4146 1. (1930). 
*Mandzsukno, Mandzsúriából alkotott szabad 

állam, kikiáltották 1932 febr. 18. Kormányzóul 
megválasztották 1632 márc. 9. Henry Pu-ji-t, 
Kína volt uralkodóját. M. fővárosa Csang-csun. 
A többi hatalmak eddig az új államot, amely 
japán befolyás alatt áll, nem ismerték el. 

Mandzsúria, 24 millió 1. (1926). 
*Mango-fa, Kelet-Indiából származó trópusi 

fa, csontmagvú gyümölcsét nagyrabecsülik. 
Manila, a Filippini-szigetek fővárosa, 324.500 1. 

(1929). 
»Maniok (manihot), trópusi cserje, gyökér

gumói főve táplálékul szolgálnak, belőlük készült 
liszt : tápióka. 

*Manipore, brit-indiai hűbéres állam É-Indiá-
ban, 21.000 qkm, 384.000 1. Tea- és rizstermelés. 

Manitoba, kanadai tartomány, 700.1001. (1931). 
Maniu Gyula, román politikus, mint miniszter

elnök az 1928. évi választásokon a szocialistákkal 
szövetkezett, a nemzeti parasztpárt nagy több
ségre tet t szert. 1931. lemondott. 1932. okt. 19— 
1933 jan. 12. ismét miniszterelnök. 1933. ápr. le
mondott a nemzeti parasztpártban elfoglalt párt
elnöki tisztérői is. 

Mannheim, német város, 260.000 1. 
Manuel, volt portugál király, megh. 1932 júl. 2. 
Marái Sándor, író, újabb művei : Idegen embe

rek, Csutora, Szegények kincse. 
Marburg (Maribor), 33.101 1. (1930). 
»Marcali nagyk., 1927. Nagygomba kisk. hozzá

csatoltatok, 6473 1. (1930). 
Marguerittc, Victor, francia regényíró születési 

éve 1867. 
Marianok, polinéziai szigetcsoport, 15 sziget 

(a legnagyobbak Guam, Rotan, Saipan), 1183 
qkm, Guam 18.500 1. (1930), a többi 66.400 1. 
(1931). 1898. a spanyolok eladták Guam szigetet 
az amerikaiaknak, a többit a németeknek, ezek 
.1919 óta japán mand. terület. 

Márkus László, az Operaház v. igazgatója és 
főrendezője, 1932 okt. a Nemzeti Színház igazga
tója lett. 

Marosvásárhely (Targu Mures), romániai város 
Erdélyben, 41.700 1. 

»Marquesas-szigetek, 11 sziget a Csendes-óceán
ban, 1274 qkm, 2250 1. Francia birtok. Kopra-
és békateknőkivitel. 

»Marrakcs, Marokkó város arab neve. 
Marsala, olasz város Szicíliában, 32.000 1. 
Marseille, francia kikötőváros, 800.900 1. (1931). 
»Marxstadt (ezelőtt Katharinenstadt), város a 

Volga-német szovjetköztársaságban, 12.500 1. 
Malom-, dohány- és fémipar. A Volga-németek 
szellemi központja. 

»Mascotte (francia), szerencsét hozó talizmán, 
kül. automobilokon. 

»Masereel, Frans, »1889, belga rajzoló. Kiválóak 
fametszetei. 

*Mata Hari (val. nevén : Gertrud Marg. Zelle), 
táncosnő, holland tiszt felesége. A világháború 
alatt Párizsban él, megvádolják, hogy a német 
kémközpont vezetője, 1917 okt. 5. agyonlőtték. 
Filmet és regényt írtak róla. (Szántó Gy. M.) 

*Maté-tea, a brazíliai Ilex-pálma leveleinek 

Mátészalka nagyk., 9125 I. (1930). 
»Mato (v. Matto) Grosso, Brazília egyik déli 

állama, 1-4 millió qkm, 350.000 1. (1929). Fővárosa 
Cuyaba. Állattenyésztés, bányászat (gyémánt). 

»Matterhorn (ol. : Monte Cervino), a Wallis! 
Alpok csúcsa az olasz-svájci határon, 4505 m. 

»Mátyásföld, 1933. alakult község Cinkota 
területéből, Pest vm. gödöllői j . , 2943 1. (1930). 

»Manna loa , tűzhányó Hawaii szigetén, 4168 
m. Oldalában Kilauea lávató. 

Mauritius, angol sziget az Indiai-óceánon, kb. 
1900 qkm, 414.800 1. (1930). 

Maurois, André, francia író, szül. éve 1884. 
Mayer János, kisbirtokos, 1931 aug. 19—1931 

dec. 17. tárcanélküli kisgazdaminiszter. 
»Mazut, a petroleumfinomítókban desztillált 

nyerspetroleum maradványa. Fűtésre és motorok
ban használják. 

»Mäbrisch-Ostran (Moravska Ostrava), cseh vá
ros, 125.3001. (1930). Vashuta és hengermű, vegyi-
ipar, kőszénbányák. 

»Mecsekalja (Mecsekszent kút, Magyarürög, Rác
város és Patacs 1930. egyesültek e néven) kisk. 
Baranya vm. pécsi j . , 2021 1. (1930). 

»Mecsekfalu, Szopok kisk. új neve. 
Mecsckszentkút, 1. *Mecsekalja. 
»Medgyessy Ferenc, »1881, szobrász. À KUT 

alapítója. Anya c. szobTát megvette a Szépmüvé*· 
szeti Múzeum. 1932. Szinyei-nagydíj. 

Mcdgyesegyháza nagyk., 4908 1. (1930). 
Medina (arab. El Nabi), arab város kb. 30.000 1. 

Mohamed próféta sírja. 
Megyery Géza, felsőházi tag, megh. 1930 máj. 13. 
»Mehring, Franz (1846—1919), német történész 

és író. Főműve : Gesch. d. dtsch. Sozialdemokratie. 
Mekka, arab város, kb. 85.000 1. Mohamed pró

féta születési helye. Évente kb. 100.000 zarándok. 
Melbourne, ausztráliai város, 1,032.5001. (1930), 
Melilla, kikötőváros Spanyol-Marokkóban, 

60.580 1. (1930). 
*Meller, Rose, magy. szárm. bécsi orvosnő és 

írónő. írja hadnagy c. színdarabja nagy sikert 
aratott. 

»Memphis, város az Egyes. Áll. Tennessee álla
mában, 253.100 1. (1930). Gyapot- és faipar. 
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»Mendelsohn, Erich, *1887., modern német 
építész, az Einstein-torony tervezője. 

Mcran, olasz város Dél-Tirolban, 21.000 1. 
•Meshed, perzsa város Khorasszan tartomány

ban, a Hindukus lejtőjén, 85.000 1., a síiták Mek
kája. 

•Mcsolongion, Missolunghi görög város görög 
neve. 

•Mesothorium, radioaktív elem, a thorium szét
esésénél keletkezik. Használják gyógyászatban 
besugárzásra, technikában világító festékekhez. 

Messina, olasz város, 181.300 1. (1931). 
•Mctazoa (gör.), a többsejtű állatok. 
•Meteorizmus, gázképződés a gyomorban és 

belekben, felfúvódás. 
•Metol, methyl-para-amino-phenol, fényképé

szeti előhívó. 
Metz, francia város Lotharingiában, 78.800 1. 

(1931). 
Mexikó, köztársaság, 16,404.000 I. (1930). — 

M. város, 960.900 1. (1930). 
ffeyeï- I. Eduard, német történész, megh. 

1930 aug. 31. — 2. *Julius, ^1876, német 
vegyész, főműve a mérges hadi gázokról. 

Meyrinek, Gustav, író, megh. 1932 dec. 
Mezei Ernő, hírlapíró és író, megh. 1931 okt. 25. 
Mczőberény nagyk., 14.410 1. (1930). 
Mezöcsát nagyk., 6094 1. (1930). 
Mezőhegyes nagyk., 8359 1. (1930). 
Mezökováesháza nagyk., 5323 1. (1930). 
Mezőkövesd nagyk., 20.806 1. (1930). 
•Mezömegyer kisk. 1927. alakult a Doboz köz

eéghez tartozó Dobozmegy érből, Békés na. gyulai 
j . , 1076 1. (1930). 

Mezőtúr rtv. , 27.647 1. (1930). 
Miami, város az Egyes. Áll.-ban, 110.600 1. 

(1930). 
Michaelis, Sophus, dán író, megh. 1932 jan. 28. 
Michelson, Albert, amerikai fizikus, megh. 1931. 
Michigan, város az Egyes. All.-ban, 4,842.000 1. 

(1930). 
•Middlesborough, kikötőváros Angliában, York 

grófságban, 138.500 1. (1931). Vas- és vegyipar. 
•Mihály, 1.1927. nagyapja, Ferdinándkir. halála 

után román király lett ötéves korában, de 1930. 
atyja, Károly visszatérése után lemondott. 

Mikes Lajos, író, megh. 1930 aug. 19. 
Milano, olasz város, 990.100 1. (1931). 
Milwaukee, város az Egyes. Áll.-ban, 578.200 1. 

(1930). 
•Minas Geraes, keletbraziliai állam, 594.000 

qkm, 7,442.0001. (1929). Gyémánt- és vasbányák, 
kávéültetvények. Fővárosa Bello-Horizonte. 

Mindszent nagyk., 9946 1. (1930). 
•Ming-dinasztia, kínai uralkodóház 1368—1644. 
•Minkowski, Oscar (1858—1931), német orvos, 

boroszlói egyet, tan., a cukorbetegség okát álla
pította meg. 

Minneapolis, város az Egyes. Áll.-ban, 464.3001. 
(1930). 

Minnesota, az Egyes. Áll. egyik állama, 2,564.000 
1. (1930). 

Minszk, orosz város, 137.000 1. (1931). 
•Mirat (aug. : Meerut), indiai város a Ganges 

felső folyásánál, 122,600 1. (1921). Textilipar. 

•Mironeseu György, ^1874, román politikus, 
bukaresti egyet, tanár. 1910. képviselő. 1921. 
közoktatásügyi min., a világháború alatt mint a 
, ,La Roumanie' ' c. lap szerkesztője az ántánt mel
lett való háborús agitációt folytat. 1928—1931. 
külügyminiszter. 

Miskolc tjv., 61.559 1. (1930). 
Mislcny és Kiskozár kisk. egyesültek 1928. Ko-

zármisleny néven. 
Mississippi, az Egyes. Áll. egyik állama, 

2,009.800 1. (1930). 
Missouri, az Egyes. Áll. egyik állama, 3,629.000 

1. (1930). 
•Mixcd-pickles (ang.), zöldséggel együtt erősen 

fűszerezett ecetbe rakott uborkák. 
•Mixer (ang.), az italok keverője a bárban. 
•Modsi (Moji), japán város és hadikikötő Hondo 

déli részén, 108.000 1. (1930). Kőszénkivitel. 
Mohács, 1924. rt . várossá alakult, 17.369 1. 

(1930). 
•Mol, a. m. 1 gramm-molekula, annyi gramm 

valamely anyagból, amennyi a molekulasúlya. 
•Moldavia (Moldvai autonóm szovjetköztárs.), 

1924. alakult a Dnyeszter alsó folyásának bal
partján, 8288 qkm, 613.900 1. (1931). Gabonater
melés. Fővárosa Tiraspol. 

Moldován Gergely, kolozsvári egyet, tanár, 
megh. 1930 júl 9. 

Moldva, román tartomány, 2,337.500 1. 
Molnár Ferenc, író, újabb színművei : A jó 

tündér, Harmónia, Valaki. 
Molnár János, felsőházi tag, megh. 1928 nov. 12. 
Molukki-szigetek, holland szigetcsoport (Hol

land Uj-Guineával együtt), 893.000 1. (1930). 
Monasztir (Bitolj), jugoszláv város, 32.900 1. 

(1931). 
•Monelíém, ezüstfehér, könnyen megmunkál

ható nikkelötvény, 30% rézzel. 
Mongolország, belsőázsiai fennsík (800—1300 m 

között), Szovjet-Oroszország, Mandzsúria, Kína 
és Tibet között, északon és nyugaton hegyes, többi 
része steppe és sivatag (Gobi). Főfolyója a Selenga. 
— Belsö-M. Kínához tartozik, KülsS-M. 1924 óta 
,,néptanács-köztársaság", 1,525.700 qkm, 670.000 
1. Kivitel : gyapjú, szőrme, arany. Fővárosa Urga 
(kb. 100.000 1.). 

Monor, nagyk., 12.886 1. (1930). 
•Monserrat, a katalóniai hegység egyik része 

Spanyolországban, 1235 m. Benedekrendi kolos
tor 890 m magasan. 

•Monte Citorio, tér Rómában, i t t van az olasz 
parlament épülete. 

•Monterrey, Nuevo Leon mexikói állam fővá
rosa, 129.700 1. (1930). Ezüst-, arany- és rézol
vasztók. 

Montevideo, Uruguay fővárosa, 481.700 1. 
(1931). 

•Mont Pelé, tűzhányó Martinique szigetén, 1350 
m. Pusztító kitörései 1902—1905. 

Montreal, város Kanadában, 810.900 1. (1931). 
Monyoród, 1. Hegyszentmárton. 
•Monza, olasz város Milano közelében, 58.000 1. 

Textilipar. Automobil-versenypálya. 
Móra Ferenc író. Ének a búzamezőkről c. regé

nyét lefordították angolra. Uj regénye Arany
koporsó, Diocletianus császár korából, az antik 
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pogányság haláláról és a kereszténység születéséről 
való hatalmas korkép. 25 éves írói jubileuma al
kalmából a szegedi egyetem díszdoktorrá avatta. 

Morgan, J. PM if j . , amerikai bankár, megh. 1932 
aug. 17. 

•Mórichida kisk., 1927. alakult Nagy- és Kis-
mórichida egyesüléséből, Győr, Mosón és Pozsony 
egyes. vm. sokoróaljai j . , 1565 1. (1930). 

Móricz Zsigmond, író. 1932. Barbárok c. novellás 
kötetével és Forr a bor c. regényével megnyeri 
a Pen Club Rotbermere-díját. A murányi kaland 
c. színdarabját a Nemzeti Színház adta elő. 

*Mosé (arab), mohamedán templom, a törökök 
karcsú tornyokat (minaretek) építenek mellé. 

*Moscl, a Rajna mellékfolyója, a Vogézekben 
ered, Koblenz mellett ömlik a Rajnába. 514 km 
hosszú. Triertől hajózható. 

Mosonszentjános nagyk., 4027 1. (1930). 
Moszkva, Szovjetoroszország fővárosa, 2 millió 

781.300 1. (1930). A szovjetkormány és a I I I . In
ternacionálé végrehajtóbiz. székhelye, kommu
nista akadémia, Marx-Engels-Lenin-intézet, ka
tonai akadémia, orosz és kínai egyetem, technikai 
főiskola (munkásfakultás). 

Mount Everest, tibeti neve Csomolungma, a. m. 
az ország anyaistennője. 

*Much, Hans, (1880—1932), orvos, hamburgi 
egyet, tanár és író. Tuberkulózissal fogl., e téren 
sok új felfedezés, filozófiai művek, versek. 

•Muhi, Poga kisk. új neve. 
•Mull, könnyű, ritkaszövésű gyapotszövet seb-

Munkáes (Mukaöevo), 26.100 1.(1930). 

•Munthe, Axel, *1874., svéd orvos. Sokáig élt 
Párizsban és Rómában, ma Capriban. San Michèle 
regénye c. műve óriási siker. 

* Musztáng, amerikai vadlő. 
Múzsa], 1. *Röjtökmuzsaj. 
* Műbőr, olcsó bőrpótlóanyag, szövetalapon 

bőrhulladék vagy nemezréteg, lenolajkencével, 
gyantával vagy műgyantával, újabban cellulózé-
vegyületekkel bevonva. 

"'Műgyanták, szerves vegyületek, a phenol és 
származékainak formaldehiddel való kondenzációs 
termékei, pl. bakelit. Izolálóanyagok az elektro
technikában, továbbá háztartási eszközök gyár
tására (újabban poharak, csészék stb.). 

•Mühsam, Erich, *1878, német iró és publi
cista. 

•Müller, J. P., *1866, dán tornamester, rend
szere Mein System (magy. is megj.). 

•Müller-Franken, Hermann (1876—1931), né
met szociáldemokrata politikus, 1919—20. külügy
min., 1920. és 1928—30. birod. kancellár. 

•Műméz, invertcukorrá átalakított nádcukor, 
raézaioTuával illatosítva, legalább 80% cukor
tartalommal. 

München, Bajorország. fővárosa, 730.000 1. 
(1931). 

Münster, város Westfáliában, 120.500 1. (1931). 
Műselyemtermelés 1930. millió kg-ban : Egyee. 

Áll. 50, Olaszország 30, Németország 23, Brit bir. 
22, Franciaorsz. 19, Hollandia 8-5, Belgium 5 5 , 
Svájc 5. Világ 185. 

•Mysore, brit-indiai hűbéres állam a Dekhan-
félsziget déli részén, 76.337 qkm, 5,460.300 1. 
Gazdag mangánérctelepek. Fővárosa M., 84.000 1. 

Ν 
•Náeik, a német Hitler-párt (Nationalsozia

listische Deutsche Arbeiter-Partei) rövidített neve. 
Nádudvar nagyk., 10.036 1. (1930). 
Nagaszaki, japán város, 204.600 1. (1930). 
Nagoja, japán város, 907.400 1. (1930). 
Nagy László, pedagógus, megh. 1931 febr. 25. 
Nagy Zsigmond, festő, megh. 1932 nov. 
Nagyatád nagyk., 4587 1. (1930). 
Nagybábony, 1. *Bábonymegyer. 
Nagybajom nagyk., 5412 1. (1930). 
Nagybánhegyes nagyk., 6214 1. (1930). 
Nagyecsed nagyk., 6628 1. (1930). 
•Nagygeresd kisk., 1928. Kisgeresd hozzácsatol-

ta tot t , 701 1. (1930). 
Nagygomba kisk., 1. *Marcali. 
Nagyhalász nagyk., 6665 1. (1930). 
Nagj hidegkút, 1. *Hidegkút. 
Nagykálló nagyk., 9247 1. (1930). 
Nagykamarás nagyk., 4385 1. (1930). 
Nagykanizsa rtv., 30.869 1. (1930). 
Nagykáta nagyk., 11.005 1. (1930). 
Nagykörös rtv., 28.591 1. (1930). 
Nagyléta nagyk., 6944 1. (1930). 
Nagymágocs nagyk., 4989 1. (1930). 
Nagymányok kisk., 1958 1. (1930). 
Nagymaros nagyk., 4699 1. (1930). 

Nagymóriehida, 1. *Móriehida. 
Nagypose, 1. *Pöse. 
Nagyszeben (Sibiu), erdélyi város, 48.500 1. 

(1930). 
Nagyszénás nagyk., 6666 1. (1930). 
Nagyszombat (Trnava), 23.900 1. (1930). 
Nagytétény nagyk., 7160 1. (1930). 
Nagyvárad (Oradea Mare), 82.300 1. (1930). 
•Nahicsevan, autonóm szovjetközt. Azerbeid-

sánban, 5988 qkm, 105.7001. Fővárosa N., 10.000 
1. Kősóbányák. 

•Nairobi, Kenia angol gyarmat fővárosa Kelet-
Afrikában, 51.600 1. (1930). Gyapot- és kávé
kivitel. 

•Nan-csang, Kiangszi kínai tartomány fővárosa, 
315.600 1. Szalmafonás, papíripar. 

Nanking, 1928-tól Kína fővárosa, a Jang-ce-
kiang folyó mellett, 497.500 1. A kormány és 
parlament székhelye. 

Nansen, Fridtjof, norvég sarkutazó, megh. 1930 
máj. 13. 

•Nansen-útlevél, igazolvány orosz emigránsok 
és honossággal nem bírók számára. 

Nápoly, olasz város, 841.100 1. (1931). 
Nashville, város az Egyes. Áll.-ban, 158.800 1. 

(1030), 
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Názáret (El Nasra), palesztinai város, 8700 1. 
(1931). 

Ncdbal, Oscar, cseh zeneszerző, megh. 1Θ30 
dec. 24. 

•Nefrctetc (Nofretete), egyiptomi királyné, IV. 
Amenophis (1375—58 Kr. e.) felesége. 1912. az 
amarnai ásatásoknál Nefretete fejet találtak, 
mely a berlini egyipt. múzeumban van. 1933. 
ásatásoknál egy ennél régibb eredetűt találtak. 

*Ncgoreloje, orosz határállomás a B e r l i n -
Varsó-—Moszkva vasútvonalon. 

Négyesy László, egyet, tanár, megh. 1933 jan. 8. 
•Neïiézolaj, a nyers petroleum és a kőszén

kátrány SOO'-nál magasabban forró alkatrésze. 
Diesel-motorokban és olajtüzelésre haszn. 

Nehru 1. *Javaharlal, *1891, hindu nacionalista 
vezér, Gandhi híve. — 2. »Pandit Moíilal (1861— 
1931), indiai politikus, ügyvéd. 1929. tervet 
dolgoz ki (Nehru Report) India teljes függet-
lenítésére. 

Nemes Marcel, műgyűjtő, megh. 1930 okt. 28. 
*Neaiesbük kisk., 1930. Zalaköveskut hozzá

csatoltatok, 1184 1. (1930). 
Nemesvis. 1. *Répcevis. 
Németalföld, királyság, 7,920.300 1. (1930). 
Németegres kisk., új neve Somogyegres. 
Németh Károly, főispán, megh. 1931 okt. 19. 
*Németh Mária, *1899, szopránénekesnő, a 

bpesti, majd a bécsi operaház tagja. 
Némethy Béla, szfőv. tanácsnok, megh. 1931 

aug. 8. 
Németkeresztes, 1. *Vaskeresztes. 
Németország, köztársaság, 63,200.000 1. 
Története. 1928 jún. 28. alakult meg a szociál

demokrata Hermann Müller kancellár elnöklete 
mellett a nagy koalíciós kormány, amelynek 
Stresemann volt a külügyminisztere, aki aug. 27. 
aláírta a Kellogg-paktumot. 1929. júniusában 
Németország hozzájárult a Young-tervhez, amely 
a hadikárpótlás összegét lényegesen leszállította. 
A Müller-kormány 1930 márc. 27. lemondott és 
a centrumpárti Heinrich Brüning kormánya kö
vetkezett, amelyet a közép- és jobboldali pártok 
támogattak és amelynek kormányzása alatt került 
először sor 1930 júliusában a szükségrendeletek 
alkalmazására. Miután első szükségrendeleteit a 
birodalmi gyűlés felfüggesztette, Hindenburg elnök 
föloszlatta azt. Az új választások nem eredményez
tek kormányzóképes többséget, de a Brünning-
kormány mégis elkerülte a bizalmatlansági szava
zatot. A pártokkal való megbeszélése eredménye
képpen még a hadügyi költségvetést és az új 
páncélos költségeit is meg tudta szavaztatni. 
1931 márciusában jutott nyilvánosságra Német
országnak és Ausztriának közös vámterületben 
való megegyezése, amely a külföld, különösen 
Franciaország és a kisantant államai részéről nagy 
ellentállást váltott ki. Ez év júliusában lépett 
életbe a Hoover-moratórium, amely Németországot 
mentesítette a hadi kárpótás és a jóvátétel 
további fizetése alól. A békepolitika haladása 
mellett te t t tanúságot MacDonald és Henderson 
angol minisztereknek júl. 27-iki, továbbá Laval 
és Briand francia miniszterek szept. 27-iki berlini 
látogatása. Októberben lemondott Curtius kül
ügyminiszter, ami maga után vonta az egész 
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Brüning-kormány lemondását, de újra Brüning 
alakított kormányt, amelynek sikerült a leszavaz-
tatást elkerülnie. Eközben mind nagyobb mérete
ket öltött a Hitler vezetése mellett működő 
nemzeti szocialista mozgalom, amely viharos tün
tetésekben és véres összeütközésekben nyilvánult 
meg. A horogkeresztes rohamosztagok katonai 
jellegű alakulatainak ténykedése arra indította a 
Brüning-kormányt, hogy 1932 ápr. 14-iki szükség
rendeletével föloszlassa a nemzeti szocialista 
pártot. A Brüning-kormánynak mindezideig ft 
szocialdemokratapárt jóakaró semlegessége segít
ségével sikerült a bizalmatlansági szavazatot el
kerülnie. Amikor azonban a munkanélküli segély 
és a munkabérek leszállítása kérdésében ellentétbe 
került a szociáldemokratákkal és jobboldali 
koncentrációban keresett megoldást, Hindenburg 
elnök elvetette az elnöki kormányra vonatkozó 
tervét és le kellett mondania. 1932. jún. 1. alakult 
meg Franz Papén elnöklete mellett az új kormány, 
amely csupán a német nemzeti párt támogatására 
és a nemzeti szocialisták jóakaró semlegességére 
támaszkodhatott. A leszavazást elkerülendő föl-
oszlattatta a birodalmi gyűlést és nyomban az
után fölfüggesztette a szociáldemokrata Braun 
miniszterelnöksége mellett működő porosz kor
mányt, saját maga vállalta a birodalmi biztos 
szerepét Poroszországban, majd pedig fölfüggesz
tette a nemzeti szocialistapárt működését betiltó 
rendeletet. Erre az időre esik a lausannei tárgyalás, 
amelynek eredményeképpen Németország jóvá
tételi kötelezettségét három milliárd márkában 
állapították meg. Amiután Adolf Hitlernek kan
cellárrá való kinevezését megakadályozta, szept. 
12. újra feloszlatta a birodalmi gyűlést, amire 
okul az szolgált, hogy szűkségrendeleteit 42 
szavazat ellenében 512 szavazattal fölfüggesztet
ték. Az új választás eredménye csak az volt, hogy 
a nemzeti szocialistapárt a polgári pártok rovására 
még jobban megerősödött. A Papen-kormány 
megegyezésre való törekvései a pártok részéről 
visszautasítással találkoztak, amire nov. 17-én 
lemondott. A Hitlerrel folytatott hosszas és ered
ménytelen tárgyalások után Kurt Schleicher 
tábornok alakított kormányt, amely azonban 
nem tudott a pártok között gyökeret verni. Az 
1932 novemberi birodalmi gyűlési választásokon 
a nemzeti szocialistapárt 36 mandátumot vesztett, 
aminek hatása alatt Hitler, amikor a Schleicher-
kormány 1932 decemberében váratlanul le
mondott, már nagyobb engedékenységet tanúsított 
és 1933 jan. 4-én megalakult Hitler kancellársága 
mellett a nemzeti szocialista—német nemzeti 
párti koalíciós kormány. A Hitler-Papen-Hugen-
berg-kormány föloszlatta a birodalmi gyűlést és 
a választáson túlnyomó többségre tet t szert. 
A választások után a Hitler-kormány teljes mér
tékben és nagy energiával aknázta ki győzelmét. 
A kommunistapártot betiltotta, vezető tagjait 
letartóztatta és internálta. Közszolgálatból elbo-
csájtotta a zsidó és marxista hivatalnokokat és 
a vezető állásokba saját embereit helyezte e l . 
A zsidókra nézve külön intézkedésekkel szorította 
meg főképen az intellektuális pályákon (ügyvédi, 
tanári, orvosi) való működést, ezt azonban ké
sőbb némileg enyhítette, Németország fegyveik·-
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zési egyenjogosultságának hangoztatása, valamint 
a zsidók és marxisták elleni rendszabályok élénk 
és szenvedélyes külpolitikai vitákra és mémet-
ellenes tüntetésekre adott alkalmat külföldön. 
Kivált Csehországgal és méginkább Ausztriával 
szemben (1933 máj. vége) élesedett ki az ellentét, 
az illető országokban történt kormányintézke
dések miatt a nemzetiszocialsta párt ellen. 

Németszék kisk., 1930. Magyarszékhez csatol
tatot t . 

•Nemzeti munkaterv, így nevezte el a Gömbös
kormány 95 pontból álló munkatervét. 

•Nemzetközi Fizetések Bankja (NFB), a Young-
terv szerint alapították Baselben. Reparációs-
fizetések kezelése és szétosztása, hitelnyújtás a 
világkeresk. számára, valuták támogatása stb. 

•Nep (orosz : Novaja Ekonomicseszkaja Poli
tika, a. m. Uj gazdasági politika, kezdőbetűi). 
1921 végén Lenin igyekezett a szovjetorosz 
gazdasági rendszerbe a magán-kezdeményezést, 
állami ellenőrzés alatt, bekapcsolni. 1924. a N. 
ismét megszűnt. 

Nepal, indiai királyság, 5,600.000 1. 
•Nephrit (Jadeit), kemény ásvány, kardmarko

latot, pecsétnyomót faragtak belőle, tört . előtti 
korban kőbaltákat. 

Népjóléti és munkaügyi minisztérium, 1932 ápr. 
megszűnt, ügykörét a többi minisztériumok között 
osztották fel. 

Neugebauer Vilmos, a Gyermekvédő Liga igaz
gatója, megh. 1931 jan. 29. 

Neumann 1. *AIfred •Ιβθδ, német regényíró 
(Per Teufel, Der Patriot, Rebellen). — 2. •Robert, 
•1897, költő, humorista, paródiáinak egyik kö
tete : Mit fremden Federn. — 3. »Thérèse, »1898, 
a konnersreuthi sztigmatizált. 

Nevada, az Egyes. Áll. egyik állama, 91.000 1. 
(1930). 

Newark, város az Egyes. Áll.-ban, 442.300 1. 
(1930). 

*New Bedford, kikötőváros az Egyes. Áll. 
Massachusetts államában, 112.600 1. (1930). Gya
pot- és kaucsukipar. 

New Foundland, amerikai sziget, 271.500 1. 
(1929). 

New Hampshire, az Egyes. Áll. egyik állama, 
465.300 1. (1930). 

New Jersey, az Egyes. Áll. egyik állama, 
4,041.300 1. (1930). 

New Mexico, az Egyes. Áll. egyik állama, 
423.300 1. (1930). 

New Orleans, város az Egyes. Áll. Louisiana 
államában, 458.700 1. (1930). 

New South Wales, ausztráliai állam, 2,507.000 1. 
(1931). 

New York, 1. az Egyes. Áll. legnépesebb állama, 
12,588.0001. (1930).— 2. N. Y. város, 6,930.400 1., 
Nagy-N. Y. a külvárosokkal együtt 7,986.300 1. 
(1980). 

Nicaragua, középamerikai közt., 750.000 1. 
Fővárosa Managua. 

•Niigata, japán város Hondo sziget nyugati 
partján, 123.2QQ 1, 

Nikolaiev, orosz kikötőváros, mai neve : 
Vjernoleninszk. 

Ningpo, kínai kikötőváros, 212.500 1. 
•Nipkow-féle korong, a távolbalátásnál használt 

készülék, csavarvonalban elhelyezett lyukakkal, 
amelyeken áteső fénysugár a kép minden pontját 
sorban végig tapintja. 

Nis, szerb város, 35.300 1. (1931). 
•Niu-csvang, délmandzsuriai város a Liauho 

folyó mellett, tengeri kikötőjével (Jing-ce-kou) 
együtt 165.700 1. 

Nizsnij-Novgorod, orosz város, 220.800 1. 
•Nizsnij-Tagil, orosz város az Urai-hegységben 

39.000 1. Az Ural legnagyobb platinabányája 
gazdag rézbányák. 

Nizza (Nice), francia város, 219.500 1. (1931). 
Njassa, 1. Nyassza. 
Njemen-folyó, 1. Memel. 
Noaillcs, Matthieu grófné, mcsh. 1933 máj. 5. 
Nógrád és Hont egyes, vm., 222.921 1. (1930). 
•Nógrádsáp, 1927. Alsó- és Felsősáp egyesült 

N. néven, Nógrád és Hont egyes, vm., nógrádi 3'., 
1010 1. (1930). 

•Nolde, Emil, ^1867, német expresszionista 
festő és grafikus. 

•Nom de guerre (franc. : hadi név), a. m. (írói) 
álnév. 

•Nordiand (régebben I I . Miklós cár földje), 
2 orosz sziget az Északi Jegestengerben. 1930 óta 
szovjetorosz meteorológiai és szikratávíró-állomás. 

•Norfolk, város az Egyes. Áll. Virginia államá
ban, 129.700 1. 

•Northumberland, északangliai grófság, 5226 
qkm, 770.000 1. Hatalmas széntelepek ; ipari köz
pont. Fővárosa Newcastle. 

Norvégia, királyság, 2,809.500 1. (1930). 
*Nowak, Karl Friedrich (1883—1933), történet

író és publicista (Weg zur Katastrophe, Versail
les, Conrad v. Hötzendorf, Das dritte deutsche 
Kaiserreich). 

•NSDAP (ném. : Nationalsozialistische Deut
sche Arbeiterpartei), 1919. alapította Adolf 
Hitler. Antimarxista, antiszemita, radikális na
cionalista. Jelvényük a horogkereszt. 1933 márc. 
uralomra jutott , Hitler lett a kancellár diktátori 
hatalommal. 

•Nurse (ang.), a. m. dajka, gyermekgondozónő. 
Nürnberg, bajor város, 415.500 1. (1930). 
Nyáregyháza nagyk., 4173 1. (1930). 
•Nyassza-protektorátus, brit keletafrikai terület, 

103.482 qkm, 1,400.000 1. Dohány, gyapot, tea. 
Fővárosa Somba. 

•Nyerskoszt, kizárólagos táplálkozás nyers nö
vényi termékekkel (zöldség, gyümölcsök). Fehérje
szegény, gazdag tápsókban és vitaminokban. Or
vosi rendeletre szív- és vesebetegségeknél. A rendes 
táplálékban többnyire túlkevés a nyersanyag. 

Nyirábrány nagyk., 5487 1. (1930). 
Nyiradony nagyk., 5233 1. (1930). 
Nyirbakta, 1. • Baktalórántháza. 
Nyírbátor nagyk., 10.779 1. (1930). 
Nyíregyháza rtv., 51.808 1. (1930). 
NjUra (Nitra), 21,200 1, (1980). 
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•©ahn, a Ha-waii szigetek legnagyobbika, 1Ő54 
Q[km, fővárosa Honolulu. 

Oakland, város Kaliforniában, 284.000 1. (1930). 
*Oats (ang.), a. m. zab. Quaker 0., a. m. zab

pehely. 
Oberhansen, német város, 194.000 1. (1930). 
•Oberth, Hermann, *1894., erdélyi szász mérnök, 

j, rakétamótor feltalálója, világürrakétával kísér
letezik. 

•Obligat (lat.), a. m. kötelező. Zenében kíséret, 
amelyet nem szabad elhagyni. Ellentéte : ad libi
tum (lat.), a. m. tetszés szerint. 

Óbornak, 1. *Eszteregnye. 
Ocsa nagyk., 6016 1. (1930). 
*Oderberg (Bohumin), cseh határváros az 

Odera mellett, 6800 1. Hengermüvek. 
Ohio, az Egyes. Áll. egyik állama, 6,646.700 1. 

(1930). 
Okány nagyk., 5161 1. (1930). 
Oklahoma, az Egyes. Áll. egyik állama, 

2,396.000 1. (1930). — O. város 185.300 1. (1930) 
•Olajkapcsoló, magas feszültségű elektromos 

áramokhoz. Az egész szerkezet olajban van el
helyezve, amely a nyitásnál keletkező szikrát ki
oltja. 
•Olajpálma, magastörzsű afrikai pálma szárnyalt 

levelekkel, a trópusokon ültetik. Termésének hú
sából a pálmaolajat (ételzsír), magvából a pálma
zsírt (szappan és gyertyagyártáshoz) nyerik. 
•Olajtüzelés, olaj elégetése technikai célokból. 

Az olajat levegővel szétporlasztva, nyomás alatt 
vezetik a tüztérbe. Hajókon és mozdonyokon is 
alkalmazzák. Előnye : tisztaság, egyszerű kezelés, 
nagy hatásfok, helymegtakarítás a tüzelőanyag 
elhelyezésénél. 

Olaszország, királyság, 41,220.000 1. (1931). 
Oldenburg, német szabad állam, 545.500 1. 
Olmütz (Olomouc), 65.900 1. (1930). 
Omaha, város az Egyes. Áll.-ban, 214.000 1. 

(1930). 
Ompteda, Georg von, német regényíró, megh 

1931 dec. 10. 
Omdurman, város az angol-egyiptomi Szudán* 

ban, 103.600 1. 
•O'Neill, Eugene, ^1888., amerikai drámaíró. 

„Különös közjáték" Bp.-en is színrekerült. 
Ontario, Kanada egyik tartománya, 3,426.0001. 

(1931). 
Oporto, portugál város, 215.600 1. (1925). 
•Opuntia, fügekaktusz, Amerika meleg vidé

keiről származó kaktuszfajok, a Föld száraz, me
leg vidékein mindenütt elterjedtek. Egyes fajok 
gyümölcsei élvezhetők. Ezen él a bíbortetű. 

Oran, város Algírban, 163.700 1. (1931). 
•Orchidea, növénycsalád, sajátságos formájú, 

többnyire színdús virágokkal. Meleg vidékeken 
fákon élnek, mint álélősködők, nálunk néhány 
faj a földön. Melegházban tenyésztik. A vanília 
egy O.-faj termése. 

Oregon, az Egyes. Ali. egyik állama, 958.700 1. 
(1030). 

•Orenburg, orosz város az Ural folyó mellett, 
126.300 1. Selyemgyárak. 

•Orissa, brit-indiai kerület, 1. Bihar and O. 
•Őrlik, Emil, ^1870., német grafikus és festő. 
Oros nagyk., 6323 1. (1930). 
Orosháza nagyk., 24.926 1. (1930). 
Oroszország, szovjetköztársaság, 161,006.000 1. 

(1931). — O. 7 szovjetköztársaságból áll : Orosz 
szocialista federativ szovjetköztárs. (fővárosa 
Moszkva), Fehér-Oroszország (Minszk), Ukrajna 
(Kharkov), Transzkaukázia (Tiflisz), Türkme
nisztán (Askhabad), Üzbekisztán (Taskent), 
Tadsikisztán (Sztalinabad). Az Orosz Szovjetköz
társ.-ban van 11 autonóm szovjetköztársaság és 
15 autonóm kerület. Ukrajnában van 1 autonóm 
szovj et köztársaság. 

Á termelés millió tonnában : 
s 1913 1927/28 1Θ29/30 

Kőszén 291 35-3 56-7 
Nyersolaj 9 2 11-5 18-9 
Nyersvas 4 2 3 3 5-8 
Acél 4 3 4 2 6-0 
Eéz 290 283 466 
Szuperfoszfát 63-0 150Ό 231 2 
Gyapotszövet 

(millió m) 2238-0 2742-0 3280-0 
Cipő (millió p á r ) ' . . . 5 5 236 68"0 
Papír Γ . . . 276-7 305-6 571-1 

Mezőgazdasági termelés 1930. millió tonnában : 
Burgonya 49-7, búza 283 , rozs 24-5, árpa 7-1. 

Története. 1927 óta ötéves terv (1. o.). Megnemtá
madási szerződés Lengyel- és Franciaországgal. 
1933. Franciaországgal keresk. szerz. is. 1933. ápr. 
súlyos ellentétbe kerül Angliával, Anglia meg
szakítja a keresk. kapcsolatot és megszűnik az 
angliai orosz keresk. képviselet. A Japán és Kína 
közötti háborús ellentétben erősen érdekelve volt, 
főképpen a mandzsúriai vasutak miatt. 

•Orska, Maria, (1896—1930), orosz-zsidó szárm. 
német színművésznő. 

•Ortega y Gasset, José, ^1883., spanyol filozófus 

Oslo, Norvégia fővárosa, 249.600 1. (1930). 
•Ostenso, Martha, *1900., északamerikai irónő. 

Magyarul : Szállnak a vadludak. 
Ostwald, Wilhelm, német vegyész, megh. 1932 

ápr. 5. 
•Ostwald, Wolfgang, ^1885., német vegyész, 

kolloidkémiával fogl. 
Oszaka, japán város, 2,453.500 1. (1930). 
Otaru, japán kikötőváros, 156.800 1. 
•Ottawa, 1. A Saint Lawrence folyó mellék

folyója, 1250 km, Montrealnél torkollik. — 
2. O., Kanada fővárosa az Ontario tartományban, 
az O. folyó mellett, 125.000 1. (1931). Egyetem, 
papír- és faipar. 

Oxford, angol város, 80.500 1. (1981). 
Úzd nagyk., 7322 1. (1930). 
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•Ozena, az orr nyálkahártyájának gyulladása 
bűzös váladékkal. 

Ödipus, 1. Oidipus. 
Örkény nagyk., 6841 1. (1930). 
Örményország, termékeny hegyvidék a Kaspi-tó 

ée a Fekete-tenger között. — 1. ö. északi része 
szovjetköztársaság Transzkaukáziában, 30.948 
qkm, 1,032.700 1. (1931). Földnűvelés, gyümölcs-
és gyapottermesztés, állattenyésztés. Fővárosa 
Erivan. — 2. ö. Nyugati része Törökországhoz 
tartozik, 176.021 qkm, 1,534.700 1., törökök és 
kurdok. — 3. ö. Keleti része perzsa tartomány : 
Azerbeidsán. Gyümölcsterm. Fővárosa Tebrisz. 

•ötéves terv (oroszul : pjatiletka), tervgazdasági 

*pa (lat. : prima), ». m. legjobb minőség. 
•Pacifie, a Csendes-óceán angol neve. 
•Paesa kisk-, 1928. Pacsatüttös hozzácsatolta-

to t t , 2458 1. (1930). 
Pacsatüttös, 1. *Pacsa. 
*Padang, Holland-Szurnatra fővárosa, 41.100 1. 

Dohány kivitel. 
Palágyi 1. Lajos, tanár és költő, megh. 1933 

mára 6. — 2. Lajos, színész, megh. 1932. jan. 14. 
•Palembang, város Sumatra szigetén, 62.900 1. 

Petróleumforrások. Dohánytermelés. 
•Paléologue, Maurice Georges, *1859., diplomata, 

történetíró. A cári Oroszország, Eugenia császárné 
stb. 

Palermo, olasz város, 389.900 1. (1931). 
Palesztina (héber neve : Erez Jisroël), angol 

mandatárius terület 1,035.100 1. (1931), ebből 
759.900 mohamedán, 175.000 zsidó, 90.600 ke
resztény. 

•Pálmaolaj, az olajpálma gyümölcséből nyert 
zsíros olaj. Etelzsírhoz és szappanfőzésre haszn. 

Pálmonostora nagyk., 4124 1. (1930). 
Pályi Ede, író és hírlapíró, megh. 1930 dec. 10. 
•Pályi Menyhért, *1892., közgazdász, kül. a 

pénzelmélettel fogl. 
Panama, középamerikai állam, 467.4001. (1930). 

— P. város, 114.100 1. (1930). 
•Pandanns, pálmaszerü vízparti növény Dél-

Ázsiában és Dél-Afrikában, támasztó léggyökerek
kel. Nálunk dísznövény. 

•Pannwitz, Eudolf, *1881, német filozófus és 
költő. Főműve : Krisis d. europ. Kultur. 

Pápa rtv., 21.356 1. (1930). 
Pápay József, nyelvész, egyet, tan., megh. 1931 

jún. 9. 
*Papen, Franz von, *1879., német államférfi. 

Katonai pályára lépett, katonai attasé Washing
tonban, 1915. az amerikai kormány panaszára 
visszahívták. 1917. vezérkari főnök a török had
seregben. Az összeomlás után 1921—28. centrum
párti képviseld a porosz országgyűlésen. Kancel
lár, Poroszország birodalmi biztosa, 1932. nov. 
lemond. 1933. jan. tárgyalásai eredményeképpen 
megalakul a Hitler-Papen-Hugenberg-kormány, 
amelynek Papén az alkancellárja. 
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kísérlet, amelyet eredetileg 1928 okt.—1933 okt. 
tervezett Szovjetoroszország, s amely magában 
foglalja az egész ipar, mezőgazdaság, tudomány, 
oktatás stb. öt évre előirányzott fejlesztési ada
tait . 1929. kiadták a jelszót: az ötéves tervet négy 
év alatt ! 1932 végére orosz hivatalos jelentés sze
rint a terv 93'7%-ig megvalósult, az eredeti terv 
számadatait erősen túlhaladta a petroleumter-
melés, vasipar stb., míg a használati cikkek ter
melése egyáltalában nem érte el a kitűzött célt. 

ötös viadal, 1. Pentatlon. 
ötvös, 1. ötvöskónyi. 
•ötvöskónyl nagyk., 1929. ötvös é» Xónyi 

egyesültek ö. néven, 1291 1. (1930). 

Papp Dezső, ny. keresk. államtitkár, megh. 
1930 okt. 13. 

Paprika, Szentgyörgyi, szegedi egyet, tanár vizs
gálataiból kiderült, hogy a P. (és speciálisan a 
szegedi P.) nagy mennyiségű vitamint tartalmaz. 

Pará (hiv. neve : Belem), brazíliai város, 
279.500 1. (1929). 

Paraguay, délamerikai köztársaság, 851.500 1. 
(1930). 

•Paramaribo, Holland-Guayana (Surinam) fő
városa és kikötője, 52.000 1. 

Párizs, Franciaország fővárosa, 2,891.000 1. 
(1931). 

•Parkírozni, 1. parkot létesíteni, — 2. várakozó 
automobilokat az erre a célra kijelölt helyre 
állítani. 

•Parsec, valamely csillag távolsága, amelynek 
parallaxisa 1 sec ; 1 P. =- 3084 billió km = 326 
fényév. 

Pásztó nagyk., 6142 1. (1930). 
Patacs, 1. *Mecsekalja. 
Pátzay Pál, szobrász, 1931. megnyeri a főváros 

Ferenc József díját. 
*Päts, Konstantin, *1874., észt politikus. 1905. 

forradalmi magatartása miatt Svájcba menekült. 
1910. visszatért és egy évre ítélték. A bolsevista 
kormány pörbe fogta és Révaiba menekült, ahol 
folytatta politikai agitációját, amiért a németek 
internálták. 1918. a német forradalom kitörése 
után visszakerült hazájába. 1923—24. miniszter
elnök. 

Paaer Imre, filozófus, ny. egyet, tan., megh. 
1930 júl. 5. 

•Pavlov, Ivan (1849—1919), orosz fiziológus, 
1904. Nobel-díj. 

Pavlova, Anna, táncosnő, megh. 1931 jan. 23. 
Péeel nagyk., 7061 1. (1930). 
Pécs tjv. város, 61.663 1. (1930). 
•Peiping, 1928 óta Peking hivatalos neve. 
Peking (mai neve : Peiping), 1928-ig Kína fő

városa (azóta Nanking), Csili tartomány fővárosa, 
"811.1001. (1926), külvárosokkal együtt 1,297.7001. 
(1927). 

Pen Club, John Galsworthy halála után H. G. 
Wells lett az elnök. 

Perlmutter Iasák, festő, megh. 19S2 ápr. 18. 

1692 



PEBM POISON* 

Perm, orosz város, 119.700 1. 
Petnambnco, Brazília egyik állama, 2,869.8001. 

(1929/, Fővárosa Recife. 
Perstpolis, Perzsia fővárosa. 1933. német ex

pedíció Ernst Herzfeld vezetésével feltárta romjait. 
•Pershing, John Joseph, *1860, amerikai tábor

nok, l5j.7—19. az amerikai csapatok vezére 
Franciaországban. 

Peru, D-amer. köztársaság, 6,147.000 1. (1927). 
•Perzsa sz5rme (Karakul), fekete bárányszőrme 

Bokharából. 
Pesaro, olasz város, 42.500 I. (1931). 
Pesthldegkut nagyk., 6030 1. (1930). 
Pest-Pilis-Solt-IÖskun vm. (Budapest és Kecs

kemét nélkül), 1,366.089 1. (1930). 
Pestszenterzsébet rtv., 67.907 1. (1930). 
•Pestszentimre, 1930. Soroksárpéteriből alakult 

község, Pest vm. közp. j . , 8192 1. (1930). 
Pestszentlörine nagyk., 30.611 1. (1930). 
Pestújhely nagyk., 11.340 1. (1930). 
Pétervár, orosz város, 1. Leningrad. 
Petráss Sári (Mrs Crocker), operetténekesnő, 

megh. 1930 szept. 8. 
•Peteoleum-éter, nyers petróleumból desztillált 

nagyon alacsony forrpontú folyadék, zsíroldásra 
és vegyi tisztításra haszn. 

•Petunia, dísznövény Dél-Amerikából, kül. 

Pfalz, 1.' Ober-P, bajor kerület, 630.000 1. 
Fővárosa Regensburg. — 2. Unter-P. (Rhein
pfalz), 932.000 1. Fővárosa Speyer. 

Philadelphia, város az Egyes. Áll.-ban, 1,950.900 
I. (1930). 

•Philippopolis (Plovdiv), bolgár város Kelet-
Ruméliában, a Marica folyó mellett, 84.600 1. 
(1926). Textil- és fémipar. 

•Phosgen, színtelen, szurószagú mérges gáz, 
szénsavoxychlorid. Gázháborúban haszn. 

•Photon, fényquantum, a fény legkisebb meny-
nyisége. 

•Pianola, elektromos zongora, tempó- és hang
erősség szabályozóval. 

•Pieeard, August, *1884, svájci meteorológus 
és fizikus, brüsszeli egyet. tan. 1931 máj. 27. 
asszisztensével, Paul Kipfer-rel együtt léggömb 
segélyével, légmentesen elzárt gondolában fel
szállt Augsburgnál és az addig elért legnagyobb 
magasságra emelkedett a sztratoszférába, 15.781 
m-re. Második felszállásánál (1932 aug. 12) 
16.770 m-re emelkedett. 

•Pieeaver, Alfred, *1886, spanyol szárm. teno
rista, a bécsi operaház tb . tagja. 

•Pie du Midi, a francia Pireneusok egyik csúcsa, 
2877 m. Csillagvizsgáló és meteorológiai állomás. 

•Pietermaritzburg, Natal tartomány fővárosa 
Dél-Afrikában, 40.000 1. Egyetem, élénk keres
kedelem. 

Pilis nagyk., 7215 1. (1930). 
Pilisvőrosvár nagyk., 7815 1. (1930). 
Pilsen (Plzen), cseh város, 114.100 1. (1930). 
•Pincehely nagyk., 1930. Görbő hozzácsatol

t a t o k , 3663 1. (1930). 
Pintér Jenő, irodalomtörténész, 1932. akad. 

nagy jutalom. 
Pinterits Károly, írásszakértő, megh. 1931 

dec. 3. 

Piraeus, görög kikötőváros, 251.300 1. 
•Pisztácia, többféle fa neve a Földközi tenger 

vidékén. A masztix-P. a masztix-gyantát izzadja 
ki, a valódi P. magva fűszer. 

Pittsburg, város az Egyes. Áll.-ban, 669.800 1. 
(1930). 

•Pjatiletka, 1. »Ötéves terv. 
Platthy György, ügyvéd, Bp. tvhatósági biz. 

tagja, megh. 1933 jan. 13. 
PIoesti, 77.300 1. (1930). 
•Pluto, naprendszerünk kilencedik bolygója, 

Lowell számításai alapján fedezték fel az arizonai 
Flagstaff-csillagvizsgálóban 1930 jan. 21. Csak a 
legnagyobb távcsövekkel észlelhető 15. rendű égi
test , keringési ideje 249 év. 

Plymouth, angol kikötőváros, 208.100 1. (1931). 
*Pnom-Penh, francia Kambodsa fővárosa a 

Mekong folyó mellett, 84.600 1. 
Podmaniczky Endre báró, földbirtokos, megh. 

1932 ápr. 4. 
Poga, Muhi község régi neve. 
•Pokrovszk, a Volganémet szovjetköztársaság 

fővárosa, 34.300 1. Német főiskola. Gabona- és 
fakereskedelem. 

Polgár nagyk., 13.339 1. (1930). 
•Polimer-vegyületek amelyek molekulái má» 

vegyület molekuláinak többszörösei. 
Poll Hugó, festő, megh. 1931 júl. 11. 
l'ollák Illés, jogtudós, megh. 1930 szept. 20. 
Pomáz nagyk., 5433 1. (1930). 
•Ponape, a Karolina-szigetek legnagyobbika, 

347 qkm, 7600 1. 
Pondichéry, francia gyarmat Előindiaban, 

183.500 1. (1931).— Fővárosa P., 43.500 1. (1931). 
Pongrácz Szigfrid, szobrász, megh. 1929 febr. 6. 
•Pool (ang.), megegyezés a piaci viszonyok 

szabályozására, pl. a kanadai búza-P., a farmerek 
szervezete a kínálat szabályozására, az árak 
magasan tartása céljából. — P. a hajózásban : a 
forgalom felosztása különféle hajózási vállalatok 
között, a személy- és árudíjszabás szabályozására. 

•Poona (Puna), a brit-indiai Bombay tartomány 
fővárosa, 163.100 1. (1931). Sziklatemplomok, női 
egyetem, arany- és ezüstipar. 

•Popolari, az olasz kat. néppárt tagjai^ a 
fasizmus ellenfelel. 

•Porridge, skót nemzeti eledel, zablisztpép. 
Port-au-Prince, Haiti közt. fővárosa, 79.800 1. 
Portland, város az Egyes. Áll. Oregon államá

ban, 301.800 1. (1930). Vas- és textilipar. 
Porto Alegre, város Braziliában, 273.300 1. 

(1929). 
Porto-Riche, Georges, francia drámaíró, megh. 

1930 szept. 6. 
•Porto Rico-árok, az Atlanti-óceán legmélyebb 

helye, P. sziget közelében, 8256 m. 
Portsmouth, angol város, 249.200 1. (1931). 
•Portugál-Guinea, port. gyarmat ÉNy-Afrika-

ban, Senegambia-parton, 36.125 qkm, 343.900 i. 
(1928). Kaucsuk-, viasz-, bőr- és elefántcsontkivi. 
tel. Fővárosa Bolama. 

Portugália, köztársaság, 6,654.800 1. (1930). 
Posen (Poznan), 1. lengyel tartomány, 2,112.800 

1. (1931). — 2. P. város, 246.500 1. (1931). 
Pozsony (Bratislava), város, 123.800 1. (1930). 

1698 1694 



töSB EECIÍS 

•Pöse kisk., 1928. Nagy- és Kispöse egyesült P. 
néven, Vas vm., kőszeg-felsőőr! j . , 287 1. (1930). 

Prága (Praha), Csehszlovákia fővárosa, 848.000 
1. (1930). 

Proliibieió, 1. * Alkoholtilalom. 
*Prokofieff, Serge, *1893, modem orosz zene

szerző. Operák. 
Prónayfalva nagyk., 4016 1. (1930). 
•Proton, a pozitív elektromosság atomja, azonos 

a hidrogénatom magvával. 
Providence, város az Egyes. Áll.-ban, 252.900 1. 

(1Θ30). 
Puebla, mexikói város, 111.800 1. (1930). 
Puky Endre, országgyűl. képv., 1932 okt. 1.— 

1933. külügyminiszter, majd a Közigazgatási 
biróság elnöke. 

•Pumpernickel, Westfaliából származó fekete 
kenyér rozsdarából. 

Piirgly Emil, 1932 febr. 4—1932 szept. 21-ig 
földmüv. miniszter. 

Pusztahencsc, 1. *Györköny. 
Pusztaottlaka, 1927-ben Meggyespusztából ala

kult község, Csanád, Arad és Torontál egyes. vm. 
eleki j . , 1327 1. (1930). 

Pusztaszaboles nagyk., 2413 1. (1930). 
Putnok nagyk., 4646 1. (1930). 
*Putumayo, az Amazon baloldali mellék

folyója, 1600 km, csaknem egész hosszában 
hajózható. 

*Puy de Dome, az Auvergne hegység legmaga
sabb csúcsa Franciaországban. Meteorológiai 
obszervatórium. 

*Pu-¥i, Hszuan-Tung *1906., kínai trónkövetelő, 
Mandzsukuo kormányzója. Császári anyjának 
korai halála után 1912. trónját vesztette. 1917. 
sikertelen restaurációs kísérlet után, fogolyként 
bántak vele. 1924. Feng tábornok elől Tiencsmbe 
menekült, ahol a hatalmak oltalma alatt élt. 1931 
nov. a japánok Mandzsúria uralkodójának jelöl
ték, de a már előkészített koronázó ünnep elma
radt. 1932 febr. a japán fegyverek segítségévei 
Mandzsúria diktátori hatalommal fölruházott 
köztársasági elnöke lett és amiután Japán hiva
talosan elismerte Mandzsukuo áilamot, ennek ré
genseként szerepel. 

Püspökladány nagyk., 14.287 1. (1930). 
»Püspöktamási kisk., 1929. Rábapüspöki és 

Rábaszenttamás egyesültek P. néven, Vau vm. 
vasvári j . , 697 1. (1930). 

*Quebée, kanadai tartomány a Hudson- és St. 
Lawrence-öböl között, 1,539.522 qkm, 2,869.800 1. 
(1931). Gabona- és gyümölcstermelés, erdőgazda
ság. Fővárosa Qu., a Saint Lawrence folyó mellett, 
516.000 1. (1931). Egyetem. Δ kanadai tengeri 
keresk. középpontja. 

Queensland, az Ausztráliai Egyes. Áll. egyik 
állama, 959.500 1. (1931). 

•Quetta, a brit-indiai Boludzsisztán tartomány 
megerősített fővárosa ,60.200 1. (1931). Karaván
állomás Afganisztán felé. 

•Quidde, Ludwig, *1858, német rad. dem. 
politikus, 1927. Nobel békedíj. 

Quito, Ecuador fővárosa, 91.600 1. (1930). 

R 
Rábakövesd, 1. *Jákfa. 
Rábapüspöki, 1. *PüspöManiasí. 
Rábaszenttamás, 1. *Pü$pöktamási. 
Rácgörcsöny kisk., új neve Cselegörcsöny. 
*Rachinauinov, Szergej Vaszilijevics, *1873, 

orosz zeneszerző. Dalok, zongoradarabok. 
Ráckeve nagyk., 6565 1. (1930). 
Rácváros, 1. *Mecsekalja. 
Radoszlarov, Vaszil, bolgár politikus, megh. 

1929 okt. 21. 
Rajna Ferenc, újságíró, kritikus, megh. 1933. 
Rakamaz nagyk., 5327 1. (1930). 
•Rakéta-auto, Opel német mérnök kísérlete, 

autóba hátul beépített rakéták lökőerejét hasz
nálni az automobil (motorcsónak) hajtására. A 
kísérletek abbamaradtak, mert több szerencsét
lenség, robbanás történt. 

Rákóeziíalva nagyk., 5222 1. (1930). 
Rákoscsaba nagyk., 8189 1. (1930). 
Rákoshegy nagyk., 4198 1. (1930). 
Rákosi Jenő, publicista, szobrát 1930 nov. 30. 

leplezték le az Erzsébet-kőrúton. 

Rákoskeresztúr nagyk., 7550 1. (1930). 
Rákospalota r tv. 42.949 1. (1930). 
Rákosszentmihály nagyk., 14.083 1. (1930). 
Rakovszky István, politikus, megh. 1931. 
•Ramia, keletázsiai csalánnövények, rostjukból 

selyemfényű szövet készül. 
Rangoon, Birma fővárosa, 400.400 1. (1931). 
Ranscliburg Viktor, könyvkiadó, megh. 1930. 
*Ravalpindi, város a brit-indiai Pandsab tar

tományban, 119.200 1. (1931). Selyemszövés. 
Reading, lord, 1931. külügyminiszter. 
•Reálgimnázium, 8 osztályos középiskola, a 

gimnáziummal szemben a görög helyett egy 
modern nyelvet és irodalmat (francia, angol, 
olasz) vezet be. 

•Reáliskola, 8 osztályos középiskola, latin és 
görög nélkül, modern nyelvek és irodalmak, 
mennyiségtan és természettudományok fokozot
tabb oktatásával. 

Recife, a brazíliai Pernambuco állam fővárosa, 
340.500 1. (1929). Csillagvizsgáló. 
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Reime, francia város, 112.800 1. (1931). 
Reinach, Salomon, fr. archeol. megh. 1932. 
•Remarque, Erich Maria, *1898, német író 

(Nyugaton a helyzet változatlan; És azután...) 
•Renn, Ludwig (ig. neve Arn. Friedr. Vieth ν . 

Golssenau), »1889, német író. (Háború.) 
•Répcevis kisk., 1928. Káptalanvis és Nemesvis 

egyesült R. néven, Sopron vm. csepregi j . , 848 1. 
(1930). 

Renieh Béla, építész, megh. 1932 febr. 23. 
•Rethberg, Elisabeth, *1894, német énekesnő, 

a drezdai opera tagja. Bp.-en is vendégszerepelt. 
Révész 1. Géza, filozófus, 1933. Hollandiában 

egyetemi tanárrá nevezték ki. — 2. István, pápai 
prelátus, megh. 1929. — 3. fiáimán, ref. püspök, 
megh. 1931. 

Reykjavik, Izland fővárosa, 28.100 1. (1930). 
*Reznicek, Emil, *1860, német zeneszerző, 

operái : Ritter Blaubart, Holofernes. 
Réztermelés 1930. ezer tonnában : Amerika 

1116 (ebből Egyes. Áll. 706), Európa 187 (ebből 
Németorsz. 59, Jugoszlávia 24, Anglia 17, Spa-
nyolorsz. 13), Afrika 151, Ázsia 87, Ausztrália 13. 
Világ 1556. 

Riieinpfalz, l. Pfalz. 
Rhodesia, torit gyarmat Dél-Afrikában. A 

Zambezi folyó két részre osztja : 1. Dél-Rh., 
386.000 qkm, 1,108.9001. (1931), arany-, azbeszt-, 
kukorica-kivitel. Fővárosa Salisbury. — 2. Észak-
Rlu, 745.760 qkm, 1,041.000 1. (1930). Kivitel : 
réz, ólom, dohány, gabona. Fővárosa Livingstone. 

''Rhododendron, örökzöld magashegyi cserjék 
szép virágokkal, más nagyvirágú fajok (azalea) 
dísznövények. 

»Richardson, Owen Williams, *1879, angol 
fizikus, az elektronelmélettel fogl. 1928. Nobel-díj. 

•Riemann, Bernhard (1826-—1866), német 
matematikus, főként a nemeuklidesi geometriával 
fogl. (R.-féle felület és tér). 

Riga, Lettország fővárosa, 377.900 1. (1930). 
Rigler Gusztáv, egyet, tanár, megh. 1930. 
•Ringelnatz, Joachim, *1883, (val. neve Hans 

Bötticher), német költő, kül. groteszk versek. 
Rio de Janeiro, Brazília főv., 1,468.6001.(1929). 
*Rio Grande do Norte, Brazília északi parti 

állama, 52.410 qkm, 738.800 1. (1929). Gyapot, 
cukornád, dohány. Fővárosa Natal. 

•Rio Grande do SnI, Brazília déli állama, 285.290 
qkm, 2,959.6001. (1929). Állattenyésztés. Fővárosa 
Porto Alegre. 

Ripka Ferenc, Budapest főpolgármestere, 1932 
okt. lemondott. 

*Riva-Roeei, Scipione, *1863, olasz fiziológus, 
1896. feltalálta a róla elnevezett vérnyomásmérő 
készüléket. 

Rizs, termés 1930/31. mill, métermázsában: Brit-
India 494, Indokina 61, Holland-India 53, Japán 

Sacramento, Kalifornia fővárosa 93.7001.(1930). 
•Sacro egoísmo (ol.), a. m. szent önzés, Salandra 

jelszava a hazafias hatalmi politika védelmiben. 

53, Korea 35, Fillppini-szigetek 20, Egyes. Áll. 8» 
Olaszország 7. (Kínából nincs megbízható adat). 

Rochester, város Egy. Áll., 328.100 1. (1930.) 
Roheim Géza, etnológus, 1928—31. Ausztrá

liában tanulmányozta a primitiv népeket. Útjá
ról A Csurunga népe c. könyvében számol be. 

Róma, Olaszország fővárosa, 999.964 1. (1931). 
Románia, királyság, 18,025.000 1. (1930); 

ebből: Regát 8,766.900 1., Erdély és Bánát 
5,546.600 1., Besszarábia 2,865.500 1., Bukovina 
845.900 1. — 1930. II . Károly visszatér és jun. 
8. királlyá kiáltják ki. 1933 jan. 12-ig Maniu 
a miniszterelnök, 1932. jún., a Jorga-kormány 
bukása óta Vajda-Voevod. 

Rónádfa, 1. *Gyöngyfa. 
Roosevelt Franklin, Delano, *1882, az Észak-

amerikai Egyesült Államok köztárs. elnöke. Ügy
véd majd New York állam szenátusának tagja, 
tisztviselő a tengerészeti hivatalban. 1919. Euró
pában vezeti az Egyesült Államok leszerelését, 
1920. elnökválasztáson a demokratapart alelnök« 
jelöltje. 1921. gyermekparalízisben megbetegedett, 
amelynek következtében beállott részleges bénu
lásban szenved. 1928. New York állam kormány
zója. A szesztilalom ellen foglalt állást. 1932. nov. 9. 
531 szavazattal a Hooverre adott 472 szavazattal 
szemben a köztársaság elnökévé választották. 

Rosario di Santa Fé, város Argentínában, 
480.900 1. (1931). 

*Ross, Colin, »1885, német utazó és író (lm 
Banne des Eises, Die erwachende Sphinx stb.). 

•Ross, Ronald (1857—1932), angol orvos, fel
fedezte, hogy a maláriát szúnyogok terjesztik. 
1902. Nobel-díj. 

•Rossitten, falu Kelet-Poroszországban, a né
met vitorlázó-repülők telepe. 

•Rotor, a elektr. gépek forgórésze; az álló: stator. 
Rotterdam, holland város, 581.800 1. (1930). 
•Rozsdamentes acél, króm- és nikkeltartalmú 

acél. Fogpótlás készítésére is haszn. (Wipla-fém). 
Rojtók, 1. *Röjtökmuzsaj. 
•Röjtökmuzsaj kisk., 1928. Rőjtök és Muzsaj 

egyesültek R. néven, Sopron vm. soproni j . , 922 1. 
(1930). 

•Rössler, Kari, *1864, német színpadi író (Aï 
öt frankfurti). 

•Rubio, Pasqual Ortiz, *1877, mexikói tábornok 
és politikus. Mérnök, majd katona, tábornok. 
Calles híve. 1923. berlini, 1926. rio de janeiroi 
követ. 1930. köztársasági elnök. Beavatása alkal
mával merényletet követtek el ellene, megsebe
sülése következtében beállott betegsége miatt 
1932. lemondott. 

Rugásd, 1. *Oerde. 
•Rumpler, Edmund, *1872, német repülőgép-

szerkesztő (R.-Taube, az első egyfedelű gép). 
•Rykow, Alexij Ivanovics, *1880, Lenin után 

a népbiztosok tanácsának elnöke Oroszországban. 

Saigon, Kokinkina fővárosa, 140.000 1. 
Saint Louis, 1. város az Egyes. Áll.-ban, 821.900 

1. (1930). — 3. Szenegál fővárosa, 29.0001. (1931). 

S 
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Saint Paul, város Egyes. All., 271.600 1. (1980). 
Sajó Sándor, tanker, főigazgató, megh. 1933. 
Sajészentpéter nagyk., 5842 1. (1930). 
Sajóvárkony nagyk., 5419 1. (1930). 
Salamonra, l. *Zsira, 
Salandra, Antonio, olasz politikus, megh. 1931. 
Salford, angol város, 223.400 1. (1930). 
Salgótarján rtv., 16.980 1. (1930). 
Salt Lake City, város az Egyes. Áll.-ban, 140.200 

1. (1930). 
Salvador, középamerikai köztársaság, 1,437.600 

1. (1930). 
•Samarang, a holland S. tartomány fővárosa, 

Jáva sziget északi partján, 180.000 1. 
*San Diego, kikötőváros Kaliforniában, a mexi

kói határ közelében, 148.0001. Hadikikötő, szikra
távíróállomás. 

Sándorfalva nagyk., 5675 1. (1930). 
San Francisco, város Kaliforniában, 634.400 1. 

(1930). 
Sangbai, kínai város, 2,674.400 1. (1929). A 

nemzetközi városrésznek 1,007.800 1. van (971.400 
kínai, 86.400 európai). 

San José, kaliforniai város, 57.600 1. 
San Juan, Portorico fővárosa, 114.100 1. (1930). 

— S., argentínai tart., 176.500 1. (1931). 
*San-szi, észak-kínai tartomány, 172.000 qkm, 

12 millió 1. Gabona- és gyümölcstermelés, szén-, 
vas- és sóbányák. Fővárosa Taijuan. 

Santiago de Chile, Chile fővárosa, 696.2001. (1930). 
Santiago de Cuba, város Cuba szigetén 143.0001. 

(külvárosokkal együtt). 
Santo Domingo, közt. Haiti szigetén, 1,200.0001. 

(1931). 
Santos-Dumont, Alberto, repülőtechnikus, megh. 

1932 júl. 24. 
•San-tung, ÉK-kínai tartomány, 150.000 qkm, 

35 millió 1. Gabona- és gyapottermelés, se
lyem- és üvegipar. Fővárosa Ci-nan. 

Sao Paulo, Brazília egyik állama, 6,400.000 1. 
(1929). Fővárosa S., 879.700 1. (1929). 

Sao Salvador, a brazíliai Bahia állam fővárosa, 
330.000 1. 

•Sao Thomé, portugál sziget a Guinea-öbölben, 
Afrika nyugati partján, 825 qkm, 60.0001. Kakao
kivitel. 

*Sark, 1. a mágnesnek az a helye, ahol a vonzás 
vagy eltaszítás a legerősebb. — 2. Földrajzban : 
a Föld forgástengelyének metszőpontja a Föld 
felületével és az összes meridiánokkal. A földrajzi 
sarkok iránya a csillagászati északi és déli irány, 
amely eltér a mágneses sarkok irányától. 

Sarkad nagyk., 12.233 1. (1930). 
•Sarki róka, sarkvidéki állat, prémje nyáron 

szürkésbarna, télen fehér. 
•Sarkkörök, a sarktól 23° 17'távolságra lévő, 

az egyenlítővel párhuzamos szélességi körök. 
Elválasztják a mérsékelt és a sarkvidéket. 

Sárospatak nagyk., 11.257 1. (1930). 
Sárrétudvari nagyk., 4759 1. (1930). 
Sárvár nagyk., 9334 1. (1930). 
Sashalom nagyk., 11.792 1. (1930). 
Saskatchewan, kanadai tart . 921.700 1. (1931). 
Sátoraljaújhely rtv., 18.431 1. (1980). 
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•Sauerbrueh, Ernst Ferdinand, ^1875, német 
sebész. Tüdősebészet. 

•Schacht, Horace Greely Hjalmar, *1877, 
német közgazdász, 1915. a Birodalmi Bank veze
tőségi tagja, 1923—30. a Birodalmi Bank elnöke, 
állásáról a Young-egyezménnyel szemben elfoglalt 
álláspontja miatt kellett lemondania. 1933 maró. 
a^Hitler-kormány újra a Birodalmi Bank elnöké
nek nevezte ki. 

Seharwenka, Franz Xaver, halálozási éve 1924. 
•Schandinn, Fritz (1871—1906), német zoo

lógus, a szifilisz kórokozójának (Splrochaeta pal
iida) felfedezője. 

•Seheffler, Karl, ^1869, német műtörténész 
(Geist der Gotik). \ 

Schmidt Miklós, hazai német író, megh>4930 
szept. 22. 

Schnitzler, Arthur, bécsi író, megh. 1931 okt. 21. 
Schober, Hans, osztrák politikus. 1929—30-

miniszterelnök, 1930—32. külügymin. és alkan-
cellár, megh. 1932 aug. 19. 

•Schoenaich, Paul, báró, •Ιδββ, volt német 
altábornagy, 1920 óta a pacifizmus előharcosa. 

Schrecker, Franz, német zeneszerző neve he
lyesen Schreker. 

•Schrödlnger, Erwin, ^1887, német fizikus, a 
hullámmechanika elméletének egyik megteremtője. 

•Schupo (ném. : Schutzpolizei), német nagy
városok egyenruhás állami rendőrsége 1920 óta. 

•Schwab Gyula ^1878, építészmérnök, kultusz
min, h. államtitkár, műegyet. tanár. 

Seattle, város az Egy. Áll.-ban, 365.5001. (1930). 
Seeland, a legnagyobb dán sziget, Svédországtól 

a Sund választja el, 7514 qkm, 1,340.000 1. Fő
városa Kopenhága. 

•Segall, Lazar, ^1889, expresszionista orosz festő. 
Seipcl, Ignaz, osztrák politikus, prelátus, megh. 

1932 aug. 2. 
•Seitz, Karl, ^1869, osztrák szociáldemokrata 

politikus, 1919—20 köztárs. elnök, 1923 óta Bécs 
polgármestere. 

Selyemtermelés (gubó) 1930, ezer tonnában : 
Japán 382, Olaszország 52, Oroszország 17 (1929), 
Korea 17, Sziria 3-6, Bulgária 2 5 , Görögország 
2 5, Franciaország Γ8. 

•Sen-szi, középkínai tartomány, a Hoang-ho-
tól Ny-ra, 198.000 qkm, 17,200.000 1. Gabona
termelés, szénbányák. Fővárosa Szian-fu. 

•Serényifalva, Málé közs. új neve. 
•SértS Kálmán, •ΙΘΙΟ., dunántúli fiatal paraszt-

költő. Falusi pillanat c. kötete nagy föltűnést 
keltett és nagy irodalmi vitákra adott alkalmat. 

Setälä, Emil Nestor, finn nyelvtudós. 1933-ban 
a bpi egyetem tiszteletbeli bölcsészettud. doktorrá 
avatta. 

•Severing, Karl, ^1875, német szociáldemokrata 
politikus, 1920 óta többízbehjporosz és birod. 
belügyminiszter. 

•Sexappeal (ang.), a. ni. a nemiségen alapuló 
vonzóerő. 

•Seychelle-szigetek, 101 brit sziget és szirt az 
Indiai-óceánon, 404 qkm, 28.000 1. Kókuszdió, 
vanilia. Fővárosa Victoria. 

Siegeseu József, pápai prelátus, megh. 1931 
nov. 12. 
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SIKLÓCSÓNAK: 8P0ET 

»Siklócsónak, víz- vagy légcsavarral hajtott 
csónak, lapos vagy lépcsőzetes fenékkel, a víz-
ellenállás csökkentésére. 

Simaháza, 1. *SimasAg. 
•Simaság kisk., 1928. Felsőság és Simaháza 

egyesült S. néven, Sopron vm. csepregi j . 752 1. 
(1930). 

Simontornya nagyk., 3843 1. (1930). 
*Sind, brit-indiai tartomány az Indus folyó 

torkolatánál, 120.000 qkm, 3,300.000 1. Gabona-
és gyapottermelés. Fővárosa Karachi. 

Singer Artúr, hírlapíró, megh. 1931 ápr. 10. 
•Sing-Sing, börtön New Yorkban. 
Siófok, nagyk., 3899 1. (1930). 
Sioux, indiántörzs, 1. Sziu. 
Skandinávia, félsziget, 8,900.000 1. 
Skoplje, város Jugoszláviában, 64.800 1. (1931). 
•Slalom, lefutás akivel, mesterséges akadályok 

között. 
•Slang (ang.), az alvilág nyelve, zsargon. 
Slatin, Rudolf, (S. pasa), megh. 1932 okt. 4. 

Bécsben. 
Slcvogt, Max, német festő, megh. 1932 szept. 20. 
*Soddy, Frederick, *1877, angol vegyész, kül. 

a radioaktivitással fogl. 1921. Nobel-díj. 
Solingen, német város, 1931. négy község be

olvasztása után 140.200 1. 
Solong, város Kokinkínában, 199.000 1. 

U J A T L É T I K A I 

Solothurn, svájci kanton, 144.200 1. (1930). 
Solt nagyk., 7430 1. (1930). 
Soltvadkert nagyk., 8572 1. (1930). 
•Somfay 1. Elemér, »1898, a katonai testnevelő 

tanfolyam tanára, sokszoros atlétikai bajnok. — 
2. István, *1895, grafikus, illusztrátor. 

Somogy vm., 385.635 1. (1930). 
»Somogyegics, Németegres kisk. ilj neve. 
*Somogyszentpál nagyk., 1929. Tótszentpál és 

Varjaskér egyesült 8. néven, Somogy vm. marcali 
j ., 1756 1. (1930). 

Sopron tjv., 35.895 1. (1930). 
Sopron vm. (Sopron nélkül), 143.366 1. (1930). 
Soroksár nagyk., 14.387 I. (1930). 
»Söderblom, Nathan (1866—1931), ev. teológus, 

svéd érsek, 1930. Nobel békedíj. Müve : Die 
Religionen der Erde. 

Sövényháza nagyk., 7330 1. (1930). 
Spalato (Split), 43.800 1. (1931). 
Spanyolország, 1931 óta köztársaság, 22,940.000 

1. (1930). 1931. a községi választásoknál a köz
társasági párt többséget szerzett, mire kikiáltották 
a köztársaságot. XIII . Alfonz király elmenekült. 
Elnök lett Zamora. 

Spezia, olasz város, 107.200 1. (1931). 
»Spiroehaeta, dugóhuzóalakú Protozoon. A S. 

pallida a luesz okozója. 
Sport, az uj rekordokat 1. a táblázaton. 

V I L Á G R E K O R D O K 

100 yard 
1 mérföld 
2 
3 ,'' 
4 

100 m 
400 „ 
500 „ 
800 ,, 

1.000 ,, 
1.500 ,, 
2.000 „ 
5.000 „ 

15.000 ,, 
20.000 ,, 
25.000 ,, 
30.000 ,, 

1 órás futa» 

120 yard 
110 méter 

20.000 m 
25.000 „ 

Távolugrás 
Hármasugrás 
Rúdugrás 
Súlydobás 
Súlydobás, kétkezes 
Diszkosz 
Gerely 
Dekatlon 

Síkfutás 
9-4 mp. 

4 p. 09-2 ,, 
8 ,, 596 ,, 

13 „ 506 ,, 
19 „ 026 „ 

103 ,, 
46-2 „ 

1 ,, 03 ,, 
1 „ 49-8 „ 
2 „ 236 „ 
3 „ 492 ., 
5 „ 21-8 ;, 

14 „ 17 „ 
46 ,, 49.6 ,, 

1 ó. 04 ,, 384 ,, 
1 ,, 22 ,, 28-8 „ 
1 ,, 40 ,, 576 „ 

19.210 m. 
Gátfutás 

142 mp. 
144 ,, 

Gyalogló 
1 ó. 36 p. 344mp. 
2 ,, 0 3 „ 49 ,, 

Ugrás és de 
798 cm 

1572 ,, 
431 „ 

1605 ,, 
2867 ,, 
5173 „ 
7402 „ 

8462235 pont 

Wykoff (U.S.A.) 
Ladoumegue (Franciaorsz.) 
Nurmi (Finno.) 
Lehtinen (Finno.) 
Kusocinszki (Lengyelo.) 
Williams (Kanada) 
Carr (U.S.A.) 
Tavernari (Olaszo.) 
Hampson (Anglia) 
Ladoumegue (Franciao.) 
Ladoumegue (Franciao.) 
Ladoumgue (Franciao.) 
Lehtinen (Finno.) 
Nurmi (Finno.) 
Nurmi (Finno.) 
Marttelin (Finno.) 
Ribas (Arg.) 
Nurmi (Finno.) 

1 Beard (U.S.A.) 
Wennström (Svédo.) 

8 

Valente (Olaszo.) 
Valent e (Olaszo.) 

bas 
Nambu (Japán) 

,, ,, Miller (U.S.A.) 
Heljasz (Lengyelo.) 
Darányi (Magyérro.) 
Jessup (U.S.A.) 
Järvinnen (Finno.) 
Baiuch (U.S.A.) 

1980 
1931 
1931 
1932 
1932 
1930 
1932 
1929 
1932 
1930 
1930 
1931 
1932 
1928 
1930 
1930 
1932 
1Ö28 

1931 
1929 

1930 
1930 

1981 
1932 
1932 
1932 
1931 
1930 
1932 
1982 
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8TB0B&WAX.P SZEGHALOM 

300 m 
400 ,, 
600 „ 
800 ,, 

1000 „ 

100 m 
200 „ 

200 m | 
»Stegerwald, Adam, *1874, német politikus 

(Centrum), ker. szoc. szakszerv, vezető, 1930—33. 
Dirod. munkaügyi miniszter. 

Stein Lajos, berlini filozófus, megh. 1930 júl. 14-
Steinacu, Eugen, bécsi orvos, szül. éve 1861· 
Steiner, Rudolf, német filozófus, megh. 1925. 
Stettin, német város, 270.300 1. (1931). 
»Stillhalte (ném., tkp. Stillhaltung, az angol 

stand still-ből), a hitelezők olyan megegyezése, 
hogy haladékot adnak a tartozás megfizetésére 
az adósnak moratórium nélkül. 

•Stock (ang.), a. m. készlet, tőke. — Stocks, 
angol állampapírok. — Stock exchange, a londoni 
értéktőzsde. 

Stocker Antal, kúriai bíró, megh. 1930 dec. 2. 
Stockholm, Svédország fővárosa 502.2001. (1931) 
Stoke-on-Trent, angol város, 276.600 1. (1931). 
•Straehey, Giles Lytton (1880—1932), történet-

ŰJ ŰSZÓ VILÁGREKORDOK 
Szabadsülus 

3 ρ. 27·β mp. 
4 p. 47 mp. 
6 ρ 01-2 mp. 

10. p. 15-6 mp. 
12 p. 54'7 mp. 

Mellúszás 
1 p. 13-6 mp. I 
2 p. 44'6 mp. I 

Hátilszás 
2 p. 32-2 mp. | 

Taris (Franciao. 

Makino (Japán) 

Cartonett (Franciao.) 
Spence (Kanada) 

1931 
1931 
1932 
1932 
1932 

1932 
1931 

| Kojac (U.S.A.) | 19S2 
író. Monográfiái : Eminent Victorians, Queen 
Elizabeth, Elizabeth and Essex. 

Straits Settlements, brit gyarmat Hátsó-Indiá
ban, 1,114.000 1. (1931). 

Stráner Vilmos, a pécsi egyet, soproni hittud. 
karának ny. r. tanára, megh. 1932 febr. 5. 

*Strecnnvitz, Ernst, *1874, 1929. osztrák 
kancellár. 

•Stromboll, a Lipari-szigetek egyike, állandóan 
működő tűzhányó. 

Sufflay, Milan, horvát történész, megh. 1831. 
Sunderland, angol város, 188.000 1. (1931). 
Surinam, 1. Holland-Guayana. 
Süttör kisk., 1986 1. (1930). 
Svédország, királyság, 6,141.500 1. (1930). 
Sverdrup, Otto, sarkkutató, megh. 1930. 
Sydney, város Ausztráliában, 1,253.5001. (1931) 

a külvárosokkal együtt. 
Syr (Syrdarja), folyó, 1. Szirdarja. 

Szabadszállás, nagyk., 8338 1. (1930). 
Szabó 1. István, (nagyatádi), szobrát 1932 nov. 

21. leplezték le a földművelésügyi minisztérium 
előtt. — 2. László, hírlapíró, a Pesti Napló munka
társa, nevét belügyminiszteri határozattal Tápay-
Szabó-ra helyesbítette. — 3. Lőrine, költő. Ujabb 
munkái: Sarjurendek (tört. reg.), Te meg a világ 
(versek). 

Szabóky Alajos, államtitkár, megh. 1931 jan. 7. 
Szabolcska Mihály költő, megh. 1930 okt. 31. 
Szabolcs és IJng egyes, vm., 394.924 1. (1930). 
•Szakai, japán kikötőváros Hondo szigetén, 

Oszaka elővárosa, 120.300 1. (1930). 
Szakhalin, sziget Szibéria K-i partjánál. 

Szén, vas, arany, petroleum. Ë-i része orosz, 
41.000 qkm, 36.000 1., fővárosa Alexandrovszk. 
D-i része japán, 35.000 qkm, 295.000 1. (1930). 
Fővárosa Kusunkoton. 

•Szakony kisk., 1928. Alsó- és Felsőszakony egye
sült Sz. néven, Sopron vm. csepregi j . , 11211.(1930). 

Szaloniki, görög kikötőváros, 236.500 1. (1928). 
Szamara, orosz várcs, 175.600 1. (1926). 
Szamarkand, orosz város, 105.200 1. (1926). 
•Szaniojlovics, R. L., orosz sarkutazó, Nobile 

megmentője 1928., a Zeppelin északsarki ex
pedíciójának tud. vezetője 1931. 

*Szana, a dél-arab Jemen állam fővárosa, a 
Vörös-tenger partján, 25.000 1. 

Szánk nagyk., 4276 1. (1930). 
Szápáry György gróf, felsőházi tag, megh. 1829 

ezept 2. 
Szápáry Lajos gr., országgy. képv., 1931 nov. 

12. Somogy vm. főispánja lett. 
Szarajevó, város Jugoszláviában, 78.1001. (1931). 
Szardínia, olasz sziget, 972.100 1. (1931). 
Szarvas nagyk., 25.561 1. (1930). 
Szarvasmarhaáilomány millió : Brit-India (1929) 

146, Oroszország (1930) 54, Brazília (1920) 34, 
Argentina (1930) 32, Németország (1931) 19, 
Franciaország (1929) 16, Csehszlovákia (1930) 4'5, 
Románia (1930) 4, Jugoszlávia (1930) 3-8, Magyar
ország (1931) 1-8. 

Szászy Béla, államtitkár, megh. 1931 jún. 17. 
Szatmári Mór, újságíró, megh. 1931 dec. 29. 
Szatmár-Némcti (román neve Satu Mare), város 

a Szamos mellett, 49.900 1. (1930). 
Szatmár, Ugocsa és Bcreg egyes, vnu, 149.642 1. 

(1930). 
Szávay Zoltán, író, megh. 1930 júl. 19. 
Szebasztopol, orosz váios, 74.700 1. (1926). 
Széchenyi Emil gróf, felsőházi tag, megh. 1932. 
*Sze-csuan, Ny-kínai tartomány a Jang-ce-

kiang felső folyásánál, 405.772 qkm, 52,063.600 1. 
Fővárosa Cseng-tu-fu. 

Szeged tjv., 135.071 1. (1930). 
Szeghalom nagyk., 10.293 1. (1980). 

1703 1704 



8Z20HŐ TATABiNYA 

Szeghö Sándor, zeneszerző, megh. 1980 febr. 15. 
Szegvár nagyk., 7979 1. (1930). 
»Székely Mózes, ily álnéven jel. meg a nagy fel

tűnést keltett Zátony c. regény. 
Székesfehérvár tjv., 40.714 1. (1930). 
Szekszárd rtv., 14.279 1. (1930). 
Szclényi Ödön, filozófiai író, megh. 1931. 
Szcless László, ny. táblabíró, megh. 1931. 
Szemére György, iró, megh. 1930 szept. 6. 
»Szemipalatinszk, város Kazaksztan szovjet

köztársaságban, 57.885 1. Só-, szóda és vasipar. 
A Turkesztán—Szibériai vasút végállomása. 

»Szendai, japán város Nippon szigetén, 189.500 
1. Egyetem, lakk- és selyemipar. 

Szenegál, francia gyarmat, 1,584.200 I. (1931). 
»Szentadorján kisk., 1929. Erdőhát hozzácsa

tol ta tok, 474 1. (193Ó). 
Szentendre rtv., 7210 1. (1930). 
Szentes rtv., 32.861 1. (1930). 
Szentgyörgyi István, színművész, megh. 1931. 
Szentistván nagyk., 4232 1. (1930). 
Szent Istvány Gyula (1881—1930), festőművész. 
»SECPÍjánoskenyérfa, a Földközi-tenger kör

nyékén termesztett fa ; nagy, lapos, cukortar
talmú hüvelye (szentjánoskenyér) táplálék. 

Szentmiklóbl Márton, egyet, tanár, megh. 1932. 
Szennsszi, mohamedán szekta, főfészkük Kufra 

oázis volt, ahol az olaszok 1930. leverték. 
Szcremle nagyk., 1913 1. (1930). Bács-Bodrog 

és Békés vm. bajai j . , 1932-ig Pest vm.-hez tart . 
Szerencs nagyk., 6707 1. (1930). 
»Szeret, 1. a Duna mellékfolyója, a romániai 

Erdős Kárpátokból ered és Galacnál ömlik a 
Dunába, 416 km hosszú, hajózható. — 2. A 
Dnyeszter mellékfolyója. 

Sziám, császárság Hátsó-Indiában, 11,506.000 1. 
(1929). 

Szibéria, ázsiai Oroszország, az TJral-hegység 
és a Csendes-óceán között, 14,281.970 qkm, 
19,280.5001. Három vidékre oszlik: Távol-Kelet-, 
Ny-Szibéria és K-Szibéria, továbbá a Jakuck és 
Burját-Mongol autonóm szovjetköztársaságokra. 

Szigetszentmiklós nagyk., 4808 1. (1930). 
Szigetvár nagyk., 5960 1. (1930). 
Szikszó nagyk., 5303 1. (1930). 
Szllasfcalhás nagyk., 4020 1., (1930). 

Tab nagyk., 3681 1. (1930). 
»Tadsikisztán, 1925 óta szovjetköztársaság 

Ázsiában, 141.800 qkm, 1,174.000 1. Földmüvelés, 
(gyapot), állattenyésztés, szőnyeg- és selyemszövés. 
Fővárosa Sztalinabad. 

•Tagger, Theodor, 1. Bruckner, Ferdinand. 
•Taiga, a szibériai őse * dővidék.északon a tundra, 

délen a steppe határolj , 1000—2500 km széles. 
Gazdag fauna (barna medve, farkas, róka, herme-
lin, iramszarvas stb.). 

»Tainoku (Taipeh), Formóza-sziget fővárosa, 
229.100 1. Kámforolajgyárak. 

Takáts Sándor, piarista, történetíró, megh. 1Ö32. 
Taksony nagyk., 5370 1. (1930). 
Tamási i ron , székely író, újabb művei : A 

címeresek, Ábel a rengetegben, 

17QÖ 

Szflassy Zoltán, • . orez. gy. képv., megh. 1932. 
Szimbirszk, orosz város, neve 1925 óta Ulja-

novszk. Lenin (Uljanov) születéshelye. 
Szimferopol, orosz város, 88.300 1. (1926). 
Szini Gyula, író, megh. 1932 máj 17. 
Szitnyai Zoltán, író. Ujabb regénye : Arany

karika, Nincs feltámadás. 
Szkntari, 1. albán város, (Skodër), 29.200 1. 

(1930). — 2. Sztambul külvárosa (Üszküdar), 
125.000 1. 

»Szlovákia (Slovensko), Csehszlovákia K-i 
része, 48.936 qkm, 3,331.000 1. (1930). Fővárosa 
Pozsony (Bratislava). 

Szmirna (Izmir), török város, 153.900 1. (1927). 
»Szmolenszk, orosz város a Dnyepr mellett, 

78.500 1. Repülőtér. 1812. Napoleon győzelme. 
Szmreesányi György, volt orsz. gyűl. képv., 

megh. 1932 szept 22. 
Szolnok rtv., 38.764 1. (1930). 
Szombathely rtv., 35.758 1. (1930). 
Szontagh Felix, gyermekorvos, megh. 1929. 
Szopok kisk., új neve Mecsekfalu. 
Szöd nagyk., 4712 1. (1930). 
SzÖ"gye, 1. *Kisbajcs. 
Szőny nagyk., 4003 1. (1930). 
Szöreg nagyk., 4468 1. (1930). 
Szöul (jap. Keijo-fu), Korra főv. 340.3001. (1929). 
»Sztálin (azelőtt Juszovka), ukrán város a Donec 

medencében, 105.8001. Szénbányák, vas-, acélipar. 
»Sztálingrád, orosz város, 1. Caricin. 
»Sztanisziavszkij, Konstantin, »1863., orosz 

rendező, 1898. alap. a moszkvai Művész Színházat. 
»Sztratoszféra, a légkör legalsó rétege (tropo

szféra) fölött fekvő réteg, egyenlő hőmérsékletű 
(—54° C), légáramlás nélkül. Alsó határa a sark
vidéken 9 km, az egyenlítőnél 17 km. Utas nélküli 
regisztráló ballonok 35 km-re emelkedtek, de 
felső határát nem érték el. *(I. még : Piccard.) 

Szuiy Lajos, felsőházi tag, megh. 1929 márc. 11. 
Szumatra, sziget, holland gyarmat, 6,770.400 1. 
»Sznngari, az Amur jobboldali mellékfolyója 

Mandzsúriában, kb. 2500 km, 1800 km hajózható. 
Szunjatszen, kinai politikus, szül. éve 1868. 
Szurabaja, város Jáva szigetén, 255.000 1. 
Szurakarta, város Jáva szigetén, 157.700 1. 
*Szverdlovszk, orosz város, 1. Jekaterínenburg. 

Tananarive, Madagaszkár fővárosa, 02.500 1. 
Tápé nagyk., 4288 1. (1930). 
Tápióbicske nagyk., 4226 1. (1930). 
Tápiógyörgye nagyk., 6147 1. (1930). 
Tápiószele nagyk., 9817 1. (1930). 
Tápiószentmárton nagyk., 5367 1. (1930). 
Tapoiea nagyk., 7572 1. (1930). 
Tarcal nagyk., 4063 1. (1930). 
Tardieu, André, francia miniszterelnök 1931. 

Jan. lemondott, 1932 febr. újra miniszterelnök lett. 
Tarnay 1. Gyula, felsőházi tag, megh. 1929 aug. 

29. — 2. Alajos, zeneszerző, megh. 1933. 
Tarpa nagyk., 4001 1. (1930). 
Taskent, Uzbekisztán fővárosa, 402.000 1. 

(1931). 
Tatabánya nagyk. 6844 1, (1930). 
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»Tant, Bruno, *1880., modem német építész, 
üveg- és színes architektúra. 

•Távol-Keleti Vidék, orosz terület, Szibéria DK-i 
és ÉK-i része, a Mongol-Burjét szovjetköztárs. és 
a Bering-, Ochocki- és Japán-tenger partvidéke, 
2,333.537 qkm, 1,291.800 1. 

»Távolságmérő, vízszintes cső két tükörrel, ame-
yek képeit prizma egyesíti, a prizmának szükséges 
elforgatása megfelel a távolságnak. 

Teakivitel a termőországokból 1929., ezer méter
mázsában : Brit-India 1712, Ceylon 1141, Kína 
575, Holland-India 724. 

•Technokrácia, mérnökökből álló szakbizottság, 
Howard Scott vezetése alatt, amely a newvorki 
Columbia egyetem kebelén belül működött, illetve 
gyűjtött adatokat Amerika termelőképességére 
(kőszén-, vas- stb. mennyiség, vízierő stb.), hogy 
ennek alapján tervgazdaság legyen berendezhető. 
1933-ban a bizottság egyes tagjai adatokkal, új 
értékmérővel (1 erg) és elméleti megállapításokkal 
léptek a nyilvánosság elé, amelyek nagy föltűnést 
és vitát keltettek világszerte. Azonban a T. adatai 
teljesen megbízhatatlanoknak bizonyultak, elmé
letüket a szakemberek visszautasították, amire 
a Columbia Egyetem a T. bizottságot a maga 
területéről kiutasította. 

Tel Aviv, város Palesztinában, 56.000 1. (1931). 
Tellycsniezky Kálmán, bp.-i egyet, tanár, 1932 

febr. 10. öngyilkos lett. 
Temple János, festő, megh. 1931 dec. 2. 
•Tengelic nagyk., Gindlicsalád új neve. 
Tennessee, az Egyes. Áll. egyik állama, 2,616.500 

1. (1930). 
Terestyénjákfa, 1. *Jâkfa, 
Teatsch Frigyes, erdélyi szász ev. püspök, 

megh. 1933 febr. 12. 
•Tevel nagyk., 1928. Kovácsi hozzácsatolta-

tott,2423 1. (1930). 
Texas, az Egyes. Áll. egyik állama, 5,824.700 1. 

(1930). 
Thaly Ferenc, felsőházi tag, megh, 1929. 
•Thalmann, Ernst, ^1886., német kommunista 

pártvezér, 1924 óta birod. gyűlési képviselő. A 
Hitler-kormány letartóztatta. 

•Theunis, Georges, ^1873., belga államférfi, 
1921—25. miniszterelnök, 1927. a világgazdasági 
konferencia elnöke. 

•Thomas, Albert (1878—1932), a Nemzetk. 
Munkaügyi hiv. titkára a Nemzetek Szövetségénél. 

Thüringia, német szabadállam, 1,607.300 1. 
Tien-csin (helyesen : Tien-cin), kinai kikötő

város, 1,388.700 1. (1929). 
Tiffany, L. C , amer, festő, megh. 1938. 
Tiflis, Georgia fővárosa, 294.000 1. (1931). 
Timor, sziget, 820.600 1. 
Tiszacsege nagyk., 5521 1. (1930). 
Tiszaföldvár nagyk., 11.467 1. (1930). 
Tiszafüred nagyk., 10.103 1. (1980). 

Ttszakürt nagyk., 4885 1. (1930). 
Tiszalök nagvk., 5302 1. (1930). 
Tiszanána nagyk., 4Q86 1. (1930). 
Tiszaro« nagyk., 5282 1. (1930). 
Tittoni, Tommaso, olasz politikus, megh. 1931 
•Titnlesen, Nicola, ^1883., külügymin., Ro

mánia képviselője a Nemzetek Szövetségénél. 
Tokaj nagyk., 5844 1. (1930). 
Tokio, japán fővárosa, 2,294.600 1. 
Tokod nagyk., 4846 1. (1930). 
Tolna vm., 269.194 1. (1930). 
Tompa nagyk., 5483 1. (1930). 
Tomszk, szibériai város, 92.400 1. 
Tonking, Francia Indokina É-i része 8,182.9001. 
Torűay Emil, Afrika-utazó, megh. 1931 máj. 9. 
Torino, olasz város, 596.500 1. (1931). 
Toronto, kanadai város, 627.500 1. (1931). 
Tószeg nagyk., 4413 1. (1930). 
Tótkomlós nagyk., 11.143 1. (1930). 
Tótszentpál, 1. •Somogysssentpál. 
Toulon, francia város, 133.200 1. (1931). 
Toulouse, francia város, 194.500 1. (1931). 
Tököl nagyk., 5378 1. (1930). 
•Török Sophie, írónő, Babits Mihály felesége. 

Novellák, versek (Asszony a karosszékben). 
Törökbálint nagyk., 4485 1. (1930). 
Törökország, köztársaság, 13,648.200 1. (1927). 
Törökszentmiklós nagyk., 28.503 1. (1930). 
Törtei nagyk., 4589 1. (1930). 
•Transzfer, átvitel, átutalás, kül. pénzösszeg 

átutalása idegen pénznemben. 
•Transzfermoratórium, adós államoknak az a 

rendszerint egyoldalú rendelkezése, amellyel meg
tiltják, hogy külföldieknek járó tartozások azok
nak tényleg kifizethetők legyenek és ehelyett az 
adósságoknak belföldi számlán való befizetését és 
zárolását írják elő. A T. vonatkozhatik csak 
közületi adósságokra, vagy magánadósságokra is. 
Tilthatja csak az idegen pénznemben, vagy a 
saját pénznemben való átutalást is. Vonatkozó 
rendelet 1931 dec. 23, módosító rend. 1932 
okt. 30. 

Transzjordánia, arab emirség, 280.700 1. 
Transzkaukázia, szovjetköztársaság, 5,850.6001. 
Trautmann Henrik, egyet, tanár megh. 1932. 
Trier, porosz város, 71.700 1. (1931). 
•Trock, orosz helység, 1. Gacsina. 
•Troposzféra, a légkör legalsó rétege, a sarkok

nál 10 km, az egyenlítőnél 17 km magas, ebben 
játszódnak le a meteorológiai jelenségek. 

Tunisz, afrikai francia gyarmat, 2,410.700 1. 
(1931). — T. város 202.400 1. (1931). 

Tara nagyk., 6771 1. (1930). 
Tureuányi Tihamér, történetíró, megh. 1930. 
Túrkeve rtv. , 13.320 1. (1930). 
Tury Gyula, festő, megh. 1932 dec. 19. 
Tver, orosz város, 109.400 1. 

U 
IJdine, olasz város, 66.400 1. (1931). 
lldvary Géza, festő, megh. 1932 febr. 4. 
•Ufa, orosz város, Bajk{ria szovjetközt. fő

városa, 98.500 1, 

Uganda, afrikai brit gyarmat, 3,513.6001. (1930). 
Fővarosa Entebbe. 

Ujdombóvár nagyk., 6166 1. (1930). 
UjIehérW nagyk,, 13,571 1, (1930). 
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Ujhartyán nagyk., 5189 1. (1950). 
Ujkéeske nagyk., 9959 1. (1930). 
Ujkigyós nagyk., 5685 1. (1930). 
Újpest rtv., 67.400 1. (1930). 
Ujszász nagyk., 5460 1. (1930). 
Újvári Péter, író és hírlapíró, megh. 1932. 
Újvidék (Növi Sad), jugoszláviai város, 44.200 1. 
Ukrajna, szovjetköztársaság, 31,403.0001. (1931). 
•Ulan Bator Hoto (azeőtt Urga), Mongolia 

fővárosa, kb. 100.000 1. 
Ulster CÉszak-Irland), 1,246.000 1. (1931). 
Ultravörös sugarak, fontos szerepük van távoleső 

tárgyak fotografálásánál és távjelzésnél. 

Ungvár (cseh : Uzhorod) város, 26.600 1. (1980). 
•Ur, a Szumér-birodalom fővárosa, kb. 3000 

Kr. e. 1933. Wooley ang. archeológus érdekes 
ó-egyitomi leletekre akadt. 

•Urfa, Bdessa török város mai neve. 
Urga, 1. *Ulan Bátor Hoto. 
•Uriburn, Jose Francisco, (1868—1932) tábor

nok, Argentina elnöke 1930—32. 
Uruguay, délamerikai közt., 1.903.000 1. (1931). 
ÜI1S nagyk., 6750 1. (1930). 
Üzbég tanácsköztársaság (Üzbekisztán), 4 millió 

685.400 1. (1931). 

Váe rtv., 20.960 1. (19S0). 
•Vaduz, Liechtenstein hercegség fővárosa, a 

Bajna folyó mellett, 1715 1. (1930). Textilipar. 
•Vaihinger, Hans, *1852, német filozófus, az 

„Als-ob·Philosophie'' megalapítója. 
Vajda 1. Zsigmond, festőművész, megh. 1931 

máj. 22. ·— 2, "László, író, rendező és a Magyar 
Színház v. ig., később filmrendező, megh. 1933 
márc. 9. 

Vajda-Yoe\od, Alexandra, 1930 júniusában 
az egész Maniu-kormány lemondásával egyidejűen 
lemondott a belügyminiszteri tárcáról. 1932 
júniusában a Jorga-kormány bukása után mi
niszterelnökké nevezték ki. 1933 áprilisában, 
amiután Maniu Gyula lemondott a nemzeti 
parasztpárt elnöki tisztéről, Vajda-Voevod lett 
a párt vezére. 

Valera Eamon de, ír politikus, 1930 óta mi
niszterelnök, Írország teljes függetlenségéért küzd. 
1933 újra nagy többséget kap. 

Vámospéres nagyk., 4783 1. (1930). 
Vancouver, kanadai kikötőváros, 245.300 1. 

(1931). 
Vanczák János, szocialista író, politikus, megh. 

1932 júl. 8. 
•Vargas, Getulio, •ISSő., brazíliai államférfi. 
Varjaskér 1. * Somogy szentpál. 
Várpalota nagyk., 5444 1. (1930). 
Varsányi Irén, színművésznő, megh. 1932 

okt. 17. 
Varsó, Lengyelország fővárosa, 1,108.000 1. 
Vas vm., 275.021 1. (1930). 
Vas Bernát, bakteriológus, megh. 1930 szept. 22. 
Vasas kisk., 2366 1. (1930). 
Vasérctermelés, 1930. millió tonnában : Egyes. 

Ali. 59-3, Franciaorsz. 48'4, Brit birod. 11-8, 
Svédorsz. 11-2, Oroszorsz. 101 , Luxemburg 66 , 
Spanyolorsz. 6-5, Németorsz. 57 . 

•Vaskeresztes, kisk., 1929. Magyar- és Német
keresztes egyesültek V. néven, Vas vm. szombat-
helvi j . , 723 1. (1930). 

Tass József, népjóléti min., megh. 1930. 
Vastermelés (nyersvas) 1930. millió tonnában : 

Egyes. Ali. 32·2, Franciaorsz. 10-0, Németorsz. 97 , 
Oroszorsz. 5 1 , Belgium 3-4, Luxemburg 2 5 , 
Saarvidék 1-9, Csehszlovákia 1*4, Japán 1 1 , 
Magyarorsz. 0·25, Világ : 801 . 

•Vatikánváros, 1. Citti del VaficanQ, 

•Vangoin, Karl, ^1878, osztrák államférfi, 
többízben hadügyminiszter, 1930. kancellár. 

Vay László br., felsőházi tag, a tiszántúli ref. 
egyházkor, főkurátora, megh. 1933. 

Vecsés nagyk., 13.006 1. (1930). 
•Velde, Theodor van de, ^1873., holland nő-

orvos, irodalmilag a sexuálís kérdéssel fogl. 
Venezuela, délamerikai köztársaság, 3,090.0001. 
Venizelosz, Eleutheriosz, 1928. Olaszországgal, 

1930. Törökországgal kötött barátsági szerződést. 
1929. egyik külföldi útján Budapesten is tet t 
látogatást. Kilencszer alakított kormányt, amelyek 
közül az utolsó 1933 februárjában a választáson 
szenvedett veresége következtében lemondott. 

Veracruz, kikötőváros Mexikó, 70.0001. (1930). 
Veresegyháza nagyk., 4448 1. (1930). 
Verpclét nagyk., 4127 1. (1930). 
Vérteskozma, 1. *Gánt. 
Veszprém rtv., 17.792 1. (1930). 
Veszprém vm., 243.700 1. (1930). 
Vészt8 nagyk., 10.287 1. (1930). 
Victoria, ausztráliai állam, 1,797.400 1. (1931). 
•Vierkandt, Alfred, ^1867., német szociológus 

(Stetigkeit im Kulturwandel, Gesellschaftelehre). 
•Világító festékek, anyagok, amelyek előzetes 

megvilágítás után sötétben világítanak (foszfo-
reszkálnak). Az órák számlapján és mutatóin 
használt V. uránércekből készülnek és állandóan 
világítanak. 

Vilna, lengyel város, 197.000 1. (1931). 
Vitorlázó repülés, legjobb eredmények 1931. : 

időtartam 15 óra, távolság 455-8 km, magasság 
2589 m, gyorsaság óránként 54-5 km. 

•Vjernoleninszk, orosz város, 1. Nikolajev. 
Voinovieh Géza, iró, 1933 elnyeri a Pen Club 

Eothermere díját Arany János c. tanulmányával. 
•V/oIga-német szovjetköztársaság, 1924, alakult 

a Volga középső folyása mentén, 27.152 qkm, 
570.800 1. Fővárosa Pokrovszk. — A németeket 
(svábok) I I . Katalin cárnő telepítette le 1764—67. 

•Voronoff, Serge, ^1866., sebész, majommirlgyek 
átültetésével kísérletezik fiatalítás céljából. 

Vörösberény nagyk., 2279 1. (1930). 
Vu-csang, Hupei kínai tartomány fővárosa a 

Jang-ce-kiang mellett, 620.400 1. 
*Vu-hu, a Jang-ce-kiang mellett, 136.600 1. 
•Vulkanfiber, cinkkloridoldattal áti tatott papír

lapok összepréselése útján nyert bőrpótló anyag. 
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Wagner, Siegfried, zeneszerző, megh. 1930. 
•Wagner v. Janregg, Julius, »1857., bécsi egy. 

tan., felfedezte a malária-beoltással való keze
lést a paralysis progressivanal. 1927. Nobel-díj. 

Walkó Lajos, 1930 dec. 9. lemondott, 1931 
aug. 23—1932 okt. 1. újból külügyminiszter. 

•Wallace, Edgar (1875—1932), angol regény
író, főként detektív regényeket írt. 

»Wallach, Otto, *1847, német vegyész, olajok 
és illatos anyagok kémiájával fogl. 1910. Nobel-díj. 

Walter Gyula, nagyprépost, megh. 1929 jún. 30. 
•Warburg, Otto Heinrich, *1883., német fizio-

lógus. Anyagcserevízsgálatok. 1931. Nobel-díj. 
Washington, 1. az Egyes. Áll. egyik állama, 

1,563.000 1. — 2. W. az Egyes. Áll. fővárosa, 
621.000 1. (1930), a külvárosokkal együtt. 

•Waterproof (ang.) a. m. vízhatlan. 
•Weber, 1. Adolf, ^1876, német közgazdász 

(Der Kampf zw. Kapital u. Arbeit). — 2. Alfred, 
•1868., német közgazdász, (Über den Standort 
der Industrien). 

Wegener, Alfred, geofizikus, megh. 1930. 
Weicher Miklós, esperes-plébános, inegh. 1929. 
•Weinberger, Jaromir, ·1896., cseh zeneszerző, 

(Schwanda, a dudás). 
•Wels, Otto, ^1873, német politikus, 1919 óta 

a szociáldemokrata párt elnöke. 
Wertheimcr Ede, történetíró, megh. 1930. 

West Virginia, az Egyes. Áll. egyik állama, 
1,729.200 1. (1930). 

•Wieland, Heinrich, *1877, német vegyész, a 
savak összetételét vizsg. 1927. Nobel-díj. 

Wiesbaden, német város, 153.300 1. (1931). 
Wilamowitz-MoUendorf, Ulrich von, német 

klassz, fil., megh. 1931 szept. 25. 
•Wildgans, Anton (1881—1932), osztrák szín

műíró és költő, a Burgszínház igazgatója. 
•Willstatter, Richard, *1872., német vegyész 

(a klorofill szintézise). 1915. Nobel-díj. 
Wimpffen Szigfrid gróf, megh. 1929. 
•Windans, Adolf, *1876., német vegyész, 

vitaminkutató. 1928. Nobel-díj. 
Winnipeg, kanadai város, 217.500 1. (1931). 
Wipla-fém, rozsdamentes acél fogpótláshoz. 
Wlrth, Josef, 1930 márc—1931 okt. a Brümng-

kormány belügyminisztere. 
Wittmann Ferenc, műegyet. tanár, nlegh. 1932. 
Wlassies 1. Gyula báró, 1933 jan. lemond a 

közigazgatási bíróság, vm. a felsőház elnöki tiszté
ről. — 2. Tibor báró, író, megh. 1931 dec. 23. 

•Woldemaras, Augustinas, *1883, Litvánia 
miniszterelnöke 1917—20. és 1926—29. 

Wolf ner József, könyvkiadó, megh. 1932. f ebr. 16. 
Wolverhampton, angol város, 133.200 1. (1931). 
•Wuppertal, 1929 óta az egyesített Barmen és 

Elberfeld városok neve, 415.750 1. (1931). 

*Yams-gyókér, a batáta trópusi növény burgo
nyához hasonló, élvezhető gyökere. 

Yo-Yo, játék, a testek tehetetlenségi tör
vényén alapul. 1932 „divatba" jött, Keleten 
ugyanebben az alakban évezredek óta ismeretes. 

Yonkers, város az Egyes. Áll.-ban, 135.000 1. 

•Young, Owen, *1874., amerikai ezredes és 
közgazdász, a Y.-egyezmény megteremtője. 

•Youngstown, város az Egyes. Áll. Ohio álla
mában, 170.000 1. (1930). Acélipar. 

Ysaye, Eugène, hegedűművész, megh. 1931. 

Ζ 
Zágráb (Zagreb), Horvátország fővárosa Jugo-

»zláviában, 185.500 1. (1931). 
Zagyyarékás nagyk., 5414 1. (1930). 
•Zaimis, Alexandres, *1855., görög államférfi, 

1929 óta köztárs. elnök. 
Zala vm., 365.266 1. (1930). 
Zalaegerszeg rtv., 13.072 1. (1930). 
Zalahaláp kisk., 1360 1. (1930). 
Zalaköveskut, 1. *Nemesbük. 
•Zaleski, Aug., »1883, lengyel államférfi, 1926 

óta külügyminiszter. 
•Zamora, Torres Niceto Alcala, ·1866, a spanyol 

köztársaság elnöke. 
Zemplén vm., 146.318 1. (1930). 
•Zeilcis, Michael Valentin, ^1873, osztrák 

kuruzsló, aki besugárzásokkal „gyógyít". 
•Zetkln, Klara, ^1857, kommunista politikus, 

német birod. gyűl. képv. 
Zilahy Lajos, író és hírlapíró. Ujabb regénye : 

Szökevény ; színdarabja : Tűzmadár. 1932, bosí-
ezabb ideig Amerikában volt, 

•Zille, Heinrich, (1858—1929), népszerű német 
rajzoló. 

Zimony (Zemun), 28.000 1. (1931). 
Zogn, Ahmed, 1. Ahmed Z. 
Zoltán Béla, kúriai bíró, megh. 1929 okt. 30. 
•Zorgiebcl, Kari, *1878, német szociáldemokrata 

politikus, 1926—30 Berlin rendőrfőnöke. 
Zsadány nagyk., 3115 1. (1930). 
Zsámbék nagyk., 4437 1. (1930). 
Zsigmond Ferenc, debreceni egyet. tan. 1933. 

megjel. A magy. nemz. irod.-története c. műve. 
Zsigmondy Jenő, felsőházi tag, megh. 1928. 
•Zsira kisk., 1931. Gyüleviz és Salamonfa 

hozzácsatoltatok, 1028 1. (1930). 
Zsolna (Zlin), 21.500 1. (1930). 
Zsolt Béla, író és hírlapíró. Ujabb regényei : 

Bellegarde, A királynő családja. Oktogon c. szín
darabját előadta a Magyar Színház. 

•Znckmayer, Kari, *1896., német színpadi író. 
Zürich, svájci város, 251.000 1. (1931). 
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